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UM ANO DE SUCESSO
MARCELE GOUCHE

o Correio do Povo IUds com�mora aniversário sendo distribuído gratuitamente a 25 mil crianças da

região todos os meses. Material é elogiado por elas, pelos professores e secretários de Educação.
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Aproveite as férias e

garanta a se rança
o jornal O Correio do Povo inicia hoje uma série de reportagens com dicas, conselhos e sugestões

para que você aproveite suas férias da melhor forma possível. Acompanhe na edição de hoje,
reportagem sobre os programas Viagem Segura e Operação Veraneio, das Polícias Civil e Militar.

Páginas 22 e 23-.,
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Provas da UFSC
são realizadas
em [araguá
o VES11BULAR PARA A

Universidade Federal
de Santa Catarina, que
tem provas neste fim de

.

semana e na segunda-feira,
foi descentralizado. Um
dos locais deprova será o

Colégio Marista São Luís,
em Jaraguá. Página 9

/

Mais de seis
mil vistorias
feitas em 2012
SEG

Sanitária, apesar do grande
número de vistorias

feitas, principalmente em

empresas que lidam com

alimentos e medicamentos,
apenas cinco infrações
foram registradas. Página 20

Bayersegue
na presidência
doCorntur
ACOMPANHE ENTREVISTA

com o secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico
e de Turismo, Célio Bayer.
O empresário fala de sua

primeira experiência à frente
de um cargo público,
desafios e novos projetos
para 2012 Página 19
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I ÍNDICE PERÍODO
N SELIC 11% 30.NOVEMBRO.20 11

D TR 0,100% 9.DEZEMBRO.20II

I CUB 1.127,75 DEZEMBRO.20 11

C BOVESPA i/Ir 1,38% 9.DEZEMBRO.20 11

A POUPANÇA 0,5950 9.DEZEMBRO.20II

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8049 1,8059 .qp" -0,63%
R, DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7200 1,8600 �iil 0%
E EURO (EM R$) 2,4029 2,4046 IQ/, -1.15%
S

, LIBRA (EM R$) 2,8144 2,8163 • -1.24%

DIVULGAÇÃO

Lourival Karsten

Marlrig e BRFoods

l

A Marfrig - dona da Seara, que
tem unidade no município
- fechou acordo com a Brasil
Foods - resultada da fusão de
Sadia e Perdigão - e ficará com

os ativos que precisariam ser

alienados por determinação
do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica para
aprovar a fusão.
O "pacote" inclui: dez fábricas,
quatro fábricas de ração, doze

PrêmioMPE
Brasil
Na última terça-feira aconteceu

a entrega do Prêmio de

Competitividade para Micro e

Pequenas Empresas, concedido
'pelo Sebrae/SC, Grupo RBS e

Grupo Gerdau. Desta 17a etapa do
Prêmio MPE Brasil participaram
3097 empresas e entre aspremiadas
está a empresa Receituário
Farmácia Magistral, de Iaraguá do
Sul, que recebeu a premiação na

categoria comércio. O empresário e

sócio-proprietário empresa, Flávio
de Araújo, comemorou o Prêmio,
do qual participou pela primeira
vez. A Receituário abriu as portas
há 15 anos com dois firncionários e

hoje conta com 20 colaboradores.

1",m()TI�ltIAS
LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 694
01 - 03 - 06 - 08 -09
10 -11-14 - 15 -16
18 - 19 - 20 - 21 - 24

QUINA
SORTEIO N° 2766

28 - 39 - 58 - 59 - 77

AVISO DE

REVOG,AÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°
169/2011. A Prefeitura Muni

cipal de Jaraguá do Sul SC,
através do Secretário de Ad

ministração, no uso de suas

atribuições legais, vem, por
meio deste, tornar público, que

resolveu revogar o procedi
mento licitatório acima referido
por motivo de conveniência e

interesse administrativo, nos

termos do art. 49 da Lei n",
8.666/93. Jaraguá do Sul, 08

de dezembro de 2011.

Ivo Konell
Secretário

de Administração
,. ,.

granjas, dois incubaiorios de
aves, quatro abatedouros e oito
centros de distribuição, além
de uma série de marcas entre

as quais se destacam Wilson,
Rezende e Doriana.
O pagamento será em

participação em empresa na

Argentina e propriedades tanto

no Brasil como em outros

países, além de R$ 200
milhões em dinheiro.

Inflação 2012
o Banco Central trabalha
com uma previsão de inflação
de 4,5% para 2012, ou seja, conta

com uma forte redução em

relação a 2011. Considerando

que deverá ser estimulado o

consumo, o governo deverá
recorrer fortemente à redução
na taxa de juros para que 'esta

meta possa ser alcançada. Além
disto, terá de contar com uma

redução nos preços internacionais
das commodities e ainda conter

a desvalorização do real frente às .

outras moedas. Vai ser complicado.

Ikarsten@netuno.com.br

Compras
pelo celular
Esta modalidade de pagamento
vai ser oferecida pela Caixa
Econômica Federal, tanto para
os aparelhos comuns como para
os smartfones. O banco estatal
contará com alguns parceiros
para este projeto cujo teste piloto
terá duração de seis meses. Esta
modalidade já é uma realidade
em outros países que dispõe de
uma melhor rede que a nossa.

Teto de

inflação
Com a taxa de inflação do
mês de novembro, medida

pelo Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo
chegando a 0,52%, restam

poucas esperanças de que em

2011 não seja ultrapassado
o teto da inflação de 6,5%
estabelecido pelo. Conselho
Monetário Nacional. Note-se

que o consumo está em baixa,
osjuros em alta e a inflação
crescendo.

Entre no portal www.cmg.sc.gov.br. Câmara de Vereadoresacompanhe a atuação dos vereadores

G
• •

e mande sua opinião. Sua participação uarammm I
é muito importante para nós. Cidadania em primeiro lugar I
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Aniversariante de segunda-feira
Riermçmn MªL de ConstJiuçãodeJ:996, Seara�imentos
de 1974, MorettiAutomów;is de 1957.

Cheque
especial

Pão e massas
o trigo e seus derivados
estão isentos do PIS/Cofins,
o que tem um impacto
não desprezível sobre
os preços, pois devemos
considerar que o Brasil
não é auto-suficiente em

A taxa de juros sobre o saldo

negativo do cheque especial
alcançou impressionantes
8,41 % ao mês em novembro.
Esta-taxa significa juros de mais
de 160% num ano. Os juros
deste tipo de crédito não
foram tão altos desde 2005.

Confiança do consumidor
Recente pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) mostra um recuo no índice de expectativa das famílias. Quanto

menor for a confiança do consumidor, menor é sua propensão para
assumir riscos e dívidas, o que tem um reflexo imediato sobre o

consumo. Este é mais um complicador a ser considerado em

relação ao crescimento do consumo com as medidas do governo.

trigo e existem poucas
condições para que esta

situação se reverta

CÂMARA DE
VEREADORES
G! J�"av' DO SDl

PORTARIA N° 47/2011
Indica Integrantes para Formação da Subcomissão Técnica de Avaliação

das Propostas Apresentadas à Concorrência N" 12/2011.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições e de acor
do com o disposto no § 2° do art. 10 da Lei Federal n° 12.232, de 29 de abril de 2010,. re�olve:Art. 1° - A relação dos profissionais �e.ntre os quais_ser�o �orteado.s pela Comlss�o Permanente
de Licitações do Poder Legislativo Municipal, em sessao publica, no d!a �1/1�201.1, as 09h, na �ededa Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, os integrantes da Subcomissão Tecnlc� q�e a�ua.ra n�análise e julgamento das propostas técnicas que forem apresentadas na Concorrência Publica n

12/2011, da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, são os seguintes:

A. Profissionais com vínculo funcional com o poder legislativo municipal:
1. Francielle Buzzi
2. Wagner Fagundes Tavares
3, Luis Fernando Miglioli
4. Alessandro Buozi Martins
5. Carolina Tomazelli
6. liffani louise dos Santos

B. Profissiona� sem vínculo funcional ou contratual com o poder legislativo municipal:
1. Suelen Raquel de Farias
2. Rogério Luiz Tallini
3. Cosme Francisco de Farias

Art. 2" - Todos os profissionais relacionados são ligados à área de comu.ni�açã.o e na s�ssão
pública mencionada no art. 1° serão sorteados �ois me�bros dentre .os profissionais com vmcu�ofuncional e um sem vínculo com o Poder Legislativo Municipal, os quais, no seu conjunto, formarao
a Subcomissão Técnica mencionada no caput do artigo anterior.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 10 de dezembro de 2011.

JAIME NEGHERBON
Presidente

-
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EantiPático O que vou dizer, paciência.
Sempre acreditei que dependendo do

lado em que sentamos diante da mesa,
mudamos o foco, mudamos o discurso.

Quando o empregado é empregado ele
vê o patrão como um tubarão explorador.
Quando o mesmo empregado toma-se ele

próprio um empregador, o discurso é outro,
aí quem é vilão é o empregado diante dele.

Os da esquerda burra criticam incon
dicionalmente os empregadores, por eles
chamados de burgueses. Mas só fazem
isso enquanto são pobres, enriquecendo
passam para a direita e mudam o tom...

Quando abrem um botequim o discurso

já é outro, pobre do rapaz que está no

balcão do botequim como empregado

ENTUSIASMO

deles ... Hipócritas.
O que quero dizer é que os americanos

têm toda a razão, eles agora descontam do
salário do empregado uma taxa maior no

seguro-saúde quando esse empregado está
acima do peso, quando fuma, quando o

colesterol está elevado e quando o empre
gado consome drogas. O monitoramento é
feito anualmente nos exames periódicos.
Se um sujeito, por exemplo, entrou na em

presa com 72 quilos ele não poderá pesar
75 um ano depois...

Quem estiver fora da "lei da saúde" pa
gará' mais no desconto do seguro-saúde.
Aplausos. Quanto custa para a Previdência
um empregado fora do trabalho, em licen

ça-médica? Quanto custa para a empresa

DENTES
Sei que é difícil, mas não tem outro jeito, o jei

to é todos os dias ir para o trabalho como se fosse o

primeiro dia. Sabemos bem que no primeiro dia de

qualquer coisa na vida vamos atentos, dispostos,
olhando para os lados para não errar. Pois é assim

que devemos ir para o trabalho todos os dias, e cons

truir assim uma sólida e gratificante carreira.

PONTO DE VISTA

REFORMA MINISTERIAL -

UEROMEO PIAZERA
)ÚNIOR. ADVOGADO

M·uito se fala na tal reforma minis
terial que a presidenta Dilma de

verá levar a efeito a partir do início de

2012, e muita expectativa se tem de que
esta reforma deverá solucionar grande
parte dos problemas que são sentidos

pelos brasileiros.
Francamente, olhando para o cená

rio que poderá advir com esta mudança
a ser procedida em alguns ministérios,
devemos ser realistas e concluir que
poucas mudanças (além de nomes de

pessoas), deverão ocorrer efetivamen
te. E podemos concluir isto pelo sim

ples fato de que, inobstante a aparen
te vontade da presidenta de promover
mudanças na sua equipe de governo, o

problema reside na matéria-prima .hu
mana que será eventualmente aproveita
da nesta dança das cadeiras na esplana
da dos ministérios.

Como todos sabemos, os problemas
que afligem o governo, especialmente

. no que diz respeito à (in) capacidade da

equipe que serve ao primeiro escalão do

governo federal, diz respeito à questões
<,

FALE CONOSCO

De que adianta ir para o tra

balho rangendo dentes, dando-se
aos diabos por ser pobre e precisar
trabalhar? Quem se queixa do tra

balho de que tira o pão talvez não

conheça o vinagre do desemprego
e de ter o bolso furado, sem nada...

de natureza ética e técnica, sendo estes
. elementos indispensáveis a qualquer

governo sério e que pretenda realmente

cumprir o papel que é reservado ao Esta

do, na utópica satisfação das necessida
des dos cidadãos.

Ora, se de maneira geral falta ética,
responsabilidade, .comprometímento e

conhecimentos técnicos aos protago
nistas de uma reforma ministerial que
se avizinha, o que esperar de uma nova

equipe que por certo continuará girando
em volta do próprio rabo? Não se desco
nhece e nem tampouco se ignora o fato
de que, em nome da tal governabilidade,
não é de hoje que a máquina do governo
federal (assim como também acontece

com os governos estaduais e municipais)
virou uma verdadeira colcha de retalhos,
onde o loteamento dos cargos públicos
entre todos os partidos da chamada base
do governo, acaba sendo uma condição
imposta pelos corruptos e criminosos

que, escondem-se em partidos políticos
que de ideologia só possuem aquela que
diz respeito ao enchimento dos próprios

um empregado substituto? São inúmeros ___

os problemas causados por um funcioná
rio relaxado, desatento ou doente por suas

mazelas existenciais.

Imagine no futebol um jogador que
bebe e fuma na vida privada, que dorme
tarde, que é boêmio e relaxado, que é de
sobediente no vestiário e indisciplinado tá
tico dentro do campo... Não, não me estou

referindo a ninguém em "especial", mas

imagine as conseqüências para a equipe...

As pessoas que não se quiserem cui

dar, os desmazelados e sem norte na vida
não devem casar, não devem buscar em

prego, não devem nada, devem apenas
cuidar dos seus vícios. E sofrer e morrer

com eles. Ponto final.

VIDA
Canso de dizer que passamos as

melhores horas do dia, dos melhores
anos de nossa vida, trabalhando. Se
não o fizermos por amor, com entu

siasmo, aí estará um bom exemplo
do que é o inferno. Céu e inferno são
decisões nossas, só nossas.

?
,.

Durante esta semana

aconteceu em Brasília o

1 o Congresso dos Diários"
de Interior do Brasil,
reunindo mais de 200
diretores e editores chefe
de todo país. Ao participar
do encontro, a direção e

redação do O Correio do

l!ov� tiyeírfl;,lll'aces�o a.

dados impressionantes. Os

jornais do chamado interior

alcançam juntos uma

tiragem de mais de 4 milhões
diariamente, atingindo mais.

.. de20

,.

cofres, não importando se isto vier a

ocorrer com recursos públicos. Ou seja, a

roubalheira se perpetua e se alimenta do

próprio sistema.
Como vemos, não devemos esperar

que uma troca de nomes na esplanada
dos mínistérios possa ser representativa
de mudanças, na medida em que o que
se deve mudar é a maneira de se traba
lhar e punir questões que agridem a ética
e a moralidade. Deve-se colocar o dedo
na ferida e, enquanto não. houver ma

téria prima humana competente no rol
dos políticos que costumeiramente se

acomodam nas cadeiras dos ministérios,
devem ser prestigiados todos aqueles
que são reconhecidos por sua capacida
de técnica e por possuírem histórico de

demonstração de capacidade de gestão,
além de outras qualidades.

Até lá e enquanto isto não ocorrer, va

mos continuar tendo que acreditar que
a troca de cadeiras nos ministérios é um

processo sem nenhum objetivo verda
deiro, ético, responsável e comprometi
do com os anseios da população .

I
.

1
I

que
interferela no

seu. cotidiano"

Além. de ter ressaltada a sua

, forçCl aoQJeJ mídia. do -intérlor; '.
,

bjornalJ!JCôrreid do Povo

reforça ainda mais a sua

missão de informar com

credibilidade e contribuirpara
o desenvolvimento social,

. cultural, �conôrnico e político
do Va .

"

'qcN,,�:p(Jn I
.

,f,'i' 'I, 't r �

presa que
faz parte esta comunidade
ejunto com ela buscamos

melhorias para todos.
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Eu tenho todos os exemplal'es
em casa, eu leio tudo e às vezes

a minha mãe lê para DÜm.

Gustbavo Müller, 9 anos, aluno
do 3'» ano do Evangélico

UM ANO DE sue
Jornal infantil chega gratuitamente a 25 mil crianças todos os

meses na região. Elas ainda dividem a experiência COlnOS pais

.

O SUCESSO ENTRE A GAROTADA

final de 2010, o Correio do Povo lançou um

projeto inovador: um jornal voltado ao públi
co infantil com editorial pedagógico. Hoje, um

ano e dois meses depois, o Correio Kids é um

sucesso entre educadores, estudantes, diretores' de es-

colas e secretários de educação.
Ele começou com uma tiragem de 15 mil exemplares.

Atualmente, ultrapassa a marca de 25 mil jornais distribuí
dos todos os meses gratuitamente em todas as escolas da

rede pública e privada de cinco cidades do Vale do Itapocu
(Guaramirim, Jaraguá do Sul, Schroeder, Corupá eMassaran

duba). Voltado para crianças de seis a 11 anos, com ma

térias leves e didáticas, são oito páginas que reúnem
dicas de jogos, filmes, atividades e reportagens que

divulgam projetos das escolas. Para o próximo ano, um

dos principais projetos é estender O Correio Kids para o

público da pré-alfabetização.
"Para nós, professores, é uma ferramenta importante.

Utilizamos o jornal em sala de aula e ainda podemos trocar

experiências e saber o que outras escolas estão fazendo.
Seria interessante se tivesse matérias com as crianças
que ainda estão em fase de alfabetização, com menos

de seis anos", sugere a professora Elizabeth Ochsler. Edu
cadora do Jardim 2 do Colégio Evangélico Jaraguá, sempre

que pede uma matéria interessante para trazer à sala de aula,
reportagens do OCP Kids prevalecem. "Eles adoram, me

pedem para ler e se identificam com muitos temas", diz.
A turma do 2° ano, liderada pela professora Maria

Schmidt, espera ansiosa a chegada da edição, todos
os meses. Na classe, a professora reúne os alunos em

círculo enquanto leem e debatem as matérias do Kids.
"Nós chegamos a recortar as reportagens que eles mais

gostaram naquele mês. Geralmente, usamos os temas

que estamos estudando e debatemos. É uma excelente
ferramenta pedagógica", elogia.

Desde o início, a intenção do OCP Kids
foi atingir o público infantil. Um ano depois,
o objetivo foi além do esperado. Muitos

chegam a colecionar em casa cada edição
lançada. "Eu tenho todos os exemplares em

.

casa, eu leio tudo e às vezes a minha mãe lê

para mim", diz Gusthavo Müller, 9 anos, alu
no do 3° ano do Evangélico. A colega, Heidi

Schneider, 8 anos, gosta das tirirthas e da se-.

ção Um Lugar no Mundo, editaria que traz

algumas curiosidades de diversos países. "O

que mais gostei até agora foi o México, ado
rei saber da culinária de lá", afirma.

Kyane Caroline da Silva, 8 anos, leva
todas as edições que recebe no colégio
para casa. A primeira coisa que faz é ler

FOTOS MARCELE GOUCHE

"É interessante porque
mostra o que as outras

escolas estão fazendo em

sala de aula, assim, podemos
trocar experiências. E para
os alunos, é uma vitória.

Eles se veem no jornal e se

sentem valorizados".

"O OCP Kids é completo.
Traz matérias com

temas importantes,
caça palavras, atividades,

é rico em informação
e tem uma ilustração
maravilhosa. Traz a

realidade das crianças".
Ivonete da Silva,

professora do 3° ano

"Os alunos esperam
ansiosos cada edição.

Fizemos um círculo, cada
um lê uma parte que

gostou e debatemos. É
uma excelenteferramenta

pedagogica".
Maria Schmidt,

professora do 2° ano

Elizabeth Oschsler,
professora do Jardim 2

Material é aproveitado em todas as escolas da região, são 25 nüI exemplares

as matérias para a irmã Ketlin,de 3 anos.

"Fizemos as atividades juntas e ela ado
ra saber as dicas de filmes", conta.

A classe do 3° ano do Evangélico, não
somente leva o OCP Kids para casa, como

utiliza o jornal em sala de aula. A profes
sora, Ivonete da Silva, escolhe uma maté
ria em que o tema esteja sendo estudado.

"Eu leio e depois cada um lê um trechinho

que mais gostou. Em seguida, debatemos.
Também fizemos as atividades, que eles
adoram". Ivonete aprova o projeto. "Foi
uma excelente ideia criar um jornal para
as crianças. Ele é rico em detalhes, tem

úm ótimo visual e trabalha a realidade de
las", argumenta.

.....
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UMAMlSSAO
VOLTADA PARA

AEDUCAÇÁO
empresa O Correio do Povo sempre
teve o desejo de desenvolver um pro
jeto voltado para a educação. E OCP
Kids faz parte dessa missão. "Entre

outras bandeiras importantes, desenvolvemos
esse projeto que foi um sucesso. Temos muitos

planos para o OCP Kids e a tendência é melhorar
cada vez mais, essa é uma busca constante den
tro da empresa", enfatiza o diretor do O Correio
do Povo, Nelson Luiz Pereira.

Ele lembra que para o projeto ser legítimo
e atender às expectativas das crianças, foram
quatro meses de estudos. "Ouvimos pedagogos,
fizemos várias reuniões com educadores, parti
cipamos de congressos. Enfim, utilizamos todas
as ferramentas para que o produto fosse bem pe
dagógico e atingimos esse objetivo".

Prova deste sucesso é que O Correio Kids co-

-meçou com 15 mil exemplares, hoje atinge 25 mil
edições distribuídas mensalmente para todas as

escolas públicas e privadas do Vale do Itapocu.
Para o próximo ano, Nelson aposta em um número
ainda maior. Entre os projetos para o Kids em 2012,
o diretor estuda a possibilidade de estendê-lo para
a pré-alfabetização. Até então, ele é voltado para
crianças de seis a 11 anos. "Observamos que--crian
ças menores de seis anos também têm interesse e

vamos atendê-los. O Kids é um sucesso, foi bem
aceito nas escolas, alunos esperam ansiosos e mui
tos até colecionam", comemora o diretor.

Além da linha editorial, o OCP'Kids é elogia
do pelo visual alegre e colorido. O responsável
por esse sucesso todo é Márcio Schalinski, res

ponsável pelo projeto gráfico do jornal e idea
lizador do projeto. A inspiração do profissional
veio com base na importância do acesso à in

formação na vida das pessoas desde a infância.
"Corno faz parte da missão do jornal contri
buir. para o desenvolvimento social e cultural
da nossa região, nada melhor do que focar na

educação. Pensando nisso, criamos um produ
to direcionado para as crianças e pré-adoles
centes, com visual leve e divertido, onde eles

pudessem se identificar e trocar experiências
nessa fase tão importante de sua formação",
justifica. Junto com a equipe do OCP Kids,
Márcio auxilia nas escolhas dos assuntos que
fazem parte do dia a dia escolar, além das novi
dades sobre jogos, cinema, sites, literatura, en

tre outros. Para 2102, Márcio dá uma palhinha
das novidades. "Como as crianças vão crescen

do e se átualizando, já para o início do próximo
ano, o Correio Kids vai dar uma renovada no

visual e vir com novidades", diz.

Temos muitos'

planos para o

·OCPlüdse
a tendência
é melhorar
cada ve� mais,
essa é uma busca
constante dentro
da empresa.

Nelson Luiz Pereira,
diretor do OCP

lUunos do� Evangélico mostram edição do OCP Iüds, e dizem que material já faz parte do dia a dia escolar

Il gente percebe o caráter
literário, como uma ferrêUllenta
pedagógica importante em sala
de aula. Em Corupá, é um

verdadeiro sucesso entre os

alunos e professores.
Junev Cícero MoI'oziIIi, secretário
de Educação de Corupá

EsperêUllos ansiosos
e disbibuímos nas

escolas. Cada matéria
nossa publicada é
uma vitória.

AriIdo HoneD,
secretário de Educação
de SchroecIer

Quando uma criança
guarda algum objeto, é
sinal que aquele produto
agradou e muito. Eu vejo isso
em casa, meu filho guarda
na gaveta todas as edições.
Silvio Celeste, secretário
de Educação de Jaraguá

SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÁO
APROVAM �

O oCP Kids chega mensalmente
em todas as escolas públicas e priva
das de cinco cidades do Vale do Ita

pocu. Em um ano de circulação, é pos
sível observar 100% de aprovação em

todas as cidades. Um dos principais
admiradores é Iuney Cícero Morozini,
secretário de Educação de Corupá.. I�
gente percebe o caráter literário, como

uma ferramenta pedagógica impor
tante em sala de aula. Em Corupá, é
um verdadeiro sucesso entre os alunos

. e professores". Tanto que, segundo o

secretário, o professor quando viabi
liza um projeto com a classe já pensa
que, no futuro, pode virar matéria do
OCP Kids e servir de exemplo para ou-

tras escolas. Iuney também observa a

aprovação dos pais. "Muitos comen

tam que os filhos levam para casa e

guardam as edições. Os pais leem e o

jornal acaba sendo uma ferramenta de

integração da família", pontua.
O secretário de Educação de Jaraguá

do Sul, Sílvio Celeste, observa o sucesso
do Kids na própria casa.

Ii

Quando uma

criança guarda algum objeto, é sinal que
aquele produto agradou e muito. Euvejo
isso em casa, meu filho guarda na gaveta
todas as edições e repete a leitura quan
do gosta do assunto", garante. Para ele,
o jornal interage com os estudantes, traz

valores, coloca a parte lúdica, além de
ter um visual agradável. I� autoestima

também é importante entre os alunos.
Percebemos a festa que fazem quando
um projeto com fotos da turminha sai
no jornal", diz.

A secretária de Educação de Guara
mirim, Cristiana Poltronieri, também
elogia o projeto. 110 jornal integra a co

municação com o mundo da criança,
além de auxiliar no processo de alfabeti
zação e letramento. Todos em Guarami
rim esperam o Kids ansiosos", enfatiza.

Em Schroeder, o sucesso também é

garantido. Arildo Konell, secretário de
Educação, é um dos admiradores do
projeto. "Esperamos ansiosos e distri
buímos nas escolas. Cada matéria nossa

publicada é uma vitória", comemora.
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Para o secretário de Adminis
tração e Finanças da Prefeitura,
Maurício Brawutzki, o debate
foi importante para esclarecer as

dúvidas dos parlamentares devi
do à complexidade da matéria.

Agora, as indicações serão estu

dadas pelo Executivo, que deve
enviar as revisões e os comple
mentos ao texto original para a

Câmara na próxima semana.

CÓDIGO TRIBlJTÁRIO

Governo estuda novas sugestões
Mudanças nos

.
valores das taxas,
impostos e outras

contribuições têm

previsão de serem

votadas no dia 19

MASSARANDUBA

DAlANA CONSTANTINO

i,
,

Na segunda-feira, dia 12, o

governo de Massaranduba
deve definir sobre as sugestões
apresentadas em audiência pú
blica para compor o conjunto de
diretrizes do projeto de lei com

plementar que institui o novo

Código Tributário do Município.
Em apreciação única, a proposta
que prevê alterações acerca dos
valores dos impostos, contribui

.ções e taxas será votada na últi
ma sessão ordinária deste ano,
no dia 19.

Na audiência realizada quin
ta-feira, promovida pela Comis
são de Legislação, Justiça e Reda

ção da Câmara de Vereadores, os

presentes sugeriram ao projeto o

fim da cobrança da taxa de publi
cidade no comércio local, aplica-

\
,

MARCELE GOUCHE

ção do valor progressivo do IPTU

(Imposto Predial e Territorial
Urbano) para donos de terrenos

baldios na cidade, mudança no

critério de cobrança da taxa de
coleta de lixo, revisão do valor da
taxa cobrada dos comerciantes

ambulantes.
De acordo com o presidente

da comissão, Mauro Bramoski
(PSD), apesar da pouca partici
pação popular, a reunião teve

resultado positivo. "De forma ge
,ral o projeto prevê um equilíbrio

tributário", analisa. Entre as su

gestões, o vereador defendeu: "É
preciso cobrar a mais de quem
tem terreno baldio, pois é uma

forma de amenizar que os locais

fiquem abandonados e em espe
culação".

Mudanças na lei

Entre as alterações assegura
das no novo código tributário, o

secretário informa que os valo
res do IPTU, ISS (Imposto Sobre

Serviços) e alvarás para empresas
devem diminuir a partir de uma

revisão na tabela de preços. O
Refis, Programa de Recuperação
Fiscal, passará também a ser ofe
recido anualmente.

Outra mudança se dará para
os donos de terrenos agrícolas da
área central que vão contar com

a isenção fixa de impostos. As
sim, não será mais preciso fazer
a solicitação na Prefeitura todo
ano. E a quitação da taxa de cole
ta de lixo será por meio de carnê
bancário, mas estuda-se ainda
uma forma de pagamento em

mais prestações.

:./"

DIVULGAÇÃO

gar este financiamento (R$ 3,8
milhes) com carência de um ano

e meio".
Estatísticas do setor de aten

dimento da Secretaria de Obras
e Serviços Públicos da Prefeitura
de Jaraguá do Sul indicam que a

pavimentação de ruas é a maior

reivindicação entre a população.
Em 2011, perto de 17 quilôme
tros de ruas foram asfaltadas ou

Na tarde de sexta-feira, a pre
feita Cecília Konell assinou novo

contrato de financiamento com

a Caixa Econômica Federal para
pavimentação de sete ruas do
bairro Santo Antônio. A melhoria
será feita nas ruas Antero Cor

reia, Ermelino Souza dos Santos,
Hilda Friedel Laffin, José Vicenzi,
Maximino Beber, Sizino Garcia e

Rua 872 (sem nome). Participa
ram ainda do ato de assinatura lajotadas, em um investimento
o gerente-geral da Caixa em Ia- aproximado de R$ 11 milhões.

raguá do Sul, Donaldo Kobus, o

gerente de atendimento da insti-

tuição, Adélcio Azeredo.
Somadas as sete ruas serão

pavimentados 4.198,99 metros

com investimento de R$ 4,1 mi
lhões, Deste valor, R$ 3,8 milhões
serão através de financiamento
do Programa Pró-Transporte da

!

própria Caixa. Já a contrapartida
do município será de aproxima
damente R$ 438 mil.

A prefeita enfatizou mais esta

parceria com a 'Caixa. "Trata-se
t

de uma ação especial no qual o

município terá 20 anos.para pa-
Prefeita Cecília IloneU assina o'dot:umento junto com·o gerente da·Caixa

Relação das
ruas a serem

pavimentadas
• Antero Correia;
• Ermelino Souza dos
Santos;
• Hilda Friedel Laffin:
• José Vicenzi;
• Maximino Beber;
• Sizino Garcia;
• Rua 872 (sem nome)
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Colaboraram Lorena Trindade e Daiana Constantino

Iphan discute regras do tombamento
Dn 2007, o bairro Rio da Luz e

DTestoAlto, de Pomerode, foram
tombados pelo Iphan (Instiuuo do
Patrimônio Histórico eArtístico
Nacional). As duas localidades,
de acordo com o órgão, formam
o único núcleo rural tombado

que apresenta expressivas
características paisagísticas e

arquitetônicas. Representantes
do Iphan estiveram em Iaraguâ
do Sul, na última quinta e

sexta-feira, realizaram visitas e se

reuniram com moradores do Rio
da Luz. No encontro, expuseram as

Manilesto
O DEM de Massaranduba reuniu
mais de 400 pessoas na noite
de quinta-feira, na Sociedade
Onze União. Na oportunidade
foi lançado manifesto de apoio à

pré-candidatura de Dávio Leu à
Prefeitura. Se eleito, será o quinto
mandato dele no Executivo, um

verdadeiro recorde.

Moc;ão
A contratação de mais um auxiliar
médico para o IML (Instituto

. Médico Legal) de Jaraguá do
Sul é tema, de uma moção da
vereadora: Natália Petry, aprovada
pelaCâmara na sessão da noite
de quínta-feira.Natãlía lembra

que a falta de profissionais
.

acarreta mais constrangimento
e sofrimento àsfamflias que
aguardam, com demora,a
liberação do corpo do parente.
Atualmente, o IML conta com

apenas um funcionário para
realizar o trabalho de perícia em

todo o município. A moção será
enviada ao governo do Estado·
e ao secretário de Segurança

. Pública, César Grubba, para
que as devidas soluções sejam
tomadas.

intenções do Iphan e da Fundação
Cultural do município com a

preservação da localidade.
O projeto pretende estabelecer

ações e regras que devem vigorar
para preservar a paisagem e

normatizar o uso e ocupação do
solo no bairro. Há, no entanto,
conforme reportagem do OCP
de 3 de novembro, um debate
entre o Iphan e os interessados
em instalar empresas, abrir
loteamentos, construir edifícios
e condomínios no Rio da Luz.
De acordo com o pesquisador

do Patrimônio Histórico de

laraguâ, Egon Jagnow, a intenção
é, com este projeto fomentar o

desenvolvimento econômico das

famílias do Rio da Luz e, com isso,
valorizar o turismo e os produtos
confeccionados na localidade.

Segundo o arquiteto e ubanista
do Iphan, Dalmo Vieira Filho, a

comunidade tem recebido bem
e compreendido os objetivos do

órgão. Mas nadafoi, efetivamente,
decidido nesta reunião, que
serviu mais para estreitar laços e

planejar novas visitas à Iaraguâ.

'Fechamento
Acompanhado do presidente da Acijs, Durval Marcatto, do advogado
Paulo Matos, do secretário de Planejamento, Ivo Schmidt, o deputado
estadual Carlos Chiodini (PMDB) participou de reunião, esta semana, com

a procuradora-chefe do Ministério da Fazenda em Santa Catarina, Maria
da Graça Mantovani, para tratar sobre o fechamento da Procuradoria
Seccional da Fazenda Nacional em Jaraguá do Sul. "Precisamos impedir )

que esta Seccional feche, pois é importante para a região doVale o Itapocu
e Planalto Norte catarinense", disse o deputado, que solicitou que sejam
estudadas as medidas legais para que se reverta_a decisão.

IMÓVEIS -r

ETAi
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100
Plano Diretor
o presidente da Câmara de Jaraguá do Sul, Jaime Negherbon
(PMDB), quer apressar a votação das duas novas propostas
que atualizam o Plano Diretor da cidade. Na segunda-feira,
dia 12, o peemedebísta procura a promotoria para saber
se pode ou não colocar em votação uma das propostas do
Executivo que prevê ,a construção de uma ponte Ugando
os bairros Rau e o Amizade. Já a matéria que solicita a

autorização para a criação de urn novo sistema viário está
prevista para entrar na pauta de terça,,·feira, dia 13.

Ginásio Arthur Müller
Uma ação popular contra a Prefeitura de Iaraguá do Sul foi
protocolada no Fórum da cidade ontem, às 18h30. De autoria do

grupo de vereadores da oposição ao governo da prefeita Cecília
Kone11, o texto denuncia o abandono do ginásio Arthur Muller, que
se tornou alvo de polêmica nos últimos meses, depois de o secretário
de Administração da Prefeitura, Ivo Kone11, anunciar o interesse em

derrubar o imóvel doado pélo governo do Estado na década de 1990.
Natália Perty (PMDB), Justino da Luz (PT), Francisco Alves (PT) e

Jean Leutprecht (PC do B) assinaram a representação.

Justiça lenta
o senador Casildo Maldaner Na próxima segunda-feira, a

(PMDB) sugeriu esta semana, Assembleia Legislativa promove
na tribuna do Senado, medidas sessão especial para entregada
urgentes que possam conferir mais COIl,lenda Legislativa, às 19h em

agilidade à Justiça brasileira. Para Florianópolis. O homenageado
ele, o quadro atual resulta em uma por indicação do deputado,

.

Justiça lenta, cara e ineficiente. De estadual Carlos Chiodini
acordo com estudo realizado pelo . será o empresário, Rodolfo ..

Conselho Nacional de Justiça, no fím Huffenüssler que tem boa
de 2010, somadas as Justiças Pederal, . parte de sua vida dedicada à'..

Estadual e do Trabalho, chega-se serviços de importância para.
ao número de 80,2 milhões de comunidade regional. Foi

,.,:.

processos em tramitação. O âmbito presidente da Acijs, função
.

estadual é o mais congestionado: que desempenha hoje no

foram 17,7 milhões de novos Hospitallaraguá,
processos que, junto com os que já

" estavam em andamento, chegaram
a 65,7 milhões de processos em

tramitação. O número de sentenças
proferidas, no entanto, ficou em 15,8
milhões. A situação não é diferente
ria Justiça Federal ou na Trabalhista.
E justiça lenta e injustiça.

Comenda

"�"�O

Verba para
hospitais
A Câmara de Vereadores de Iaraguá
do Sul aprovou em segunda votação
dois repasses de mais de R$ 5
milhões para ajudar o Hospital São
José e o Hospital e Maternidade
Iaraguá com as despesas de

manutenção. Os projetos são de
autoria do Executivo.

j I.

Congresso,
o senador Paulo Bauer

(PSDB) palestrou
no 10 Congresso dos
Vereadores de Santa
Catarina na quinta- feira,
em Florianópolis. Falou
sobre a educação no pais
sem entrar em polêmicas
em função de o evento

ser suprapartídãrio. Na

oportunidade, destacou
a importância do Plano
Decenal de Educação 2020

que está tramitando no

Congresso Nacional.
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Silvia Kita redacao@ocorreiodopovo.com.br

Inúmeras tabelas e dados estão
descritos em um pequeno livre

to com o título acima. Os dados
também se referem à Hansa Ha
mônia (atual Ibirama). Dentre os

que se referem a Corupá, temos:

Profissões - 3 sapateiros, 3 alfaia
tes, 3 pedreiros, 2 carpinteiros, 2

segeiros (construtor de carrua

gens, troles), 2 seleiros, 1 relojoei
ro, 1 fotógrafo e 1 curtidor. No que
concerne ao comércio temos em

1912: 7 casas de negócio, 5 hotéis e

128 carros ou carroças. O principal
produto vendido na colônia era a

manteiga, mas havia grande ven

da de madeira, couro e banha.
Além disso, criavam animais:

431 cavalos e mulas, 511 vacas

leiteiras, 65 bois, 236 novilhas, 13

ovelhas, 53 cabras, 1991 porcos,
_192 cachorros, 5507 aves domésti-

cas e 533 abelheiras.
Na região a Sociedade Coloni

zadora demarcara 469 lotes rurais
e 115 urbanos, sendo que havia 81
lotes rurais e 27 urbanos que ain
da estavam vagos. Hansa contava
também com 99,836 km de estra

das de rodagem e 3 pontes.
A população estava assim

distribuída: 917 homens e 831
mulheres (731 menores de 10

anos, 318 de 10 a 20 anos, 587 de
20 a 50 anos e 112 maiores de 50

anos). Havia 213 analfabetos. No

que se refere à religião, 630 se de
clararam católicos, 1113 protes
tantes e 5 sem religião.

Quanto à sua procedência, in
formaram que 1273 eram nascidos
na Colônia ou brasileiros, 378 eram

alemães, 76 austro-húngaros, 12
russos e 9 de outras nacionalidades.

ACERVO CORUPÁ

\
,

Hotel de Otto Gebelcke. Hansa Humboldt (Corupá)

Publicamos em IOde dezembro
• 1921 - Ministro alemão Gens
Von Plehn esteve dia 8 de de
zembro em Jaraguá. Veio acom

panhado da esposa e do Sr. See
lheim, secretário da embaixada
alemã. Ficou hospedado no Ho
tel do Commercio (Wep_sersky).
Seguiu para Joinville pelo expres
so das 6h30min, onde foi recebi
do com grande banquete.

• 1921 - Novo jornal surge em

Anunciando...

Máquinas
importadas para

costurar e bordar
eram vendidas em

'araguá. 'omal
Correio do Povo,
dezembro 1928.

Fechava
seção de
perfumaria
A empresa comercial de
Artur Müller estava

fechando a seção de

perfumaria e estava

vendendo todos os produtos
desta linha com desconto.
Dezembro de 1928.

o preço
da carne

Não é de hoje que se

reclama do preço da
carne. No início de
1929 a população de

Iaraguá questionava o

porquê da carne custar

tão caro aqui e em

outras cidades da região
ser bem mais barata.

Araranguá: Atalaia do Sul. O dire
tor era o Sr. Abílio Gomes.

• 1950 - Diácono Orestes Satler,
Tendo sido ordenado sacerdote
no dia 8 de dezembro em São
Paulo, o agora, Padre-Orestes Sa
der, filho de tradicional família do
Rio Cerro, anunciava que rezaria
sua primeira Santa Missa no dia 1°

de janeiro de 1951, na capela da
Barra do Rio Cerro, onde fez sua

",J•.

õor ôr e (0.57 ar

A história

fotografada:
Senhorita Marília Crespo
discursando durante a

inauguração da Herma de
Emilio Carlos Jourdan em 4
de outubro de 1941. Neste
dia também foi inaugurada
a sede da Prefeitura (atual
Museu Histórico Municipal)

Ias statísticas da
H sa-1912

primeira comunhão.

• 1950 - Publicava-se a Lei n° 77

que estabelecia os feriados mu

nicipais, a saber: Sexta-feira San
ta, Ascensão do Senhor, Corpus
Christi, 25 de julho (dia do Colo
no), 15 de agosto (Ascensão de
Nossa Senhora), 25 de dezembro,
26 de dezembro (2° dia de Natal),
segunda - feira de Páscoa, 2a feira
de Pentecostes.

··Propaganda
Ollicial··

Com este título, o jornal
Correio do Povo publicava em

janeiro de 1929 um artigo so

bre o assunto. Dizia:
lia reclame! A propaganda

esta hoje na massa dos espíri
tos emprehendedores. Sem uma

propaganda organisada com

critério e intelligencia, não se

consegue tornar patente como

se deseja, o que somos e o que
valemos. E a política elevada
dos interesses maiores, é a von

tade dynamica procurando a

finalidade do seu objectivo, e

trabalhando e realizando com

esforço, mas com satisfação,
uma obra que não é só della
mas que é de todos':

O texto continuava ainda
referindo-se à propaganda oficial
do governo do Estado, que ao tor-

,

nar conhecidas as potencialida
des desta região, contribuía tam

bém com seu desenvolvimento.

FOTOS ARQUNO HISTÓRICO
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[araguá recebe prova
do vestibular da UFSC

...

EDUCAÇAO

São 330 candidatos da

região, que vão tentar

uma vaga para estudar
na Universidade Federal
de Santa Catarina

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Pela primeira vez, os estudantes jaragua
enses que vão prestar vestibular para

UFSC (Universidade Federal de Santa Cata
rina) não precisarão ir a Jo inville para fazer a

prova. Este ano, a prova será no Colégio Ma
rista São Luís, localizado no Centro de Iara
guá do Sul. Ao todo, 330 candidatos vão ten -

.

tar uma vaga para a Universidade Federal. As

provas acontecerão neste fim de semana e

na segunda-feira, das 14h às 18h.
A mudança aconteceu para facilitar a

ida dos estudantes ao local da prova e para
aliviar o movimento que havia em Ioinvil
le. "Estava acontecendo uma concentração
muito grande em um lugar só e resolvemos
descentralizar, até para que os candidatos
das cidades do Vale do Itapocu possam ser

beneficiados", explica o presidente da Co
rriissão Permanente do Vestibular da UFSC,
professor Júlio Felipe Szeremeta.

Aos alunos que vão fazer a prova, a reco

mendação de Júlio é de que todos levem a

carteira de identidade original, caneta azul
ou preta feita com material transparente, e

acertem o horário do relógio conforme o ho
rário de Brasília, que será utilizado para con
trolar o tempo. Segundo o presidente, não
devem ser levados qualquer tipo de aparelho
eletrônico. Os relógios deverão ser entregues
aos fiscais antes do início da prova. I'A maio
ria das questões vão exigir capacidade de

interpretação, por isso os candidatos devem
estar descansados", aconselha Júlio.

Candidatos
Recém formado no ensino médio, Cris

tiano Enke, 19 anos, vai prestar vestibular
para engenharia de energia. Na hora da es

colha pelo curso, pesou a situação da profis
são. "Tem uma demanda de energia, é algo
que vai faltar nos próximos anos", diz Cris
tiano. Outro motivo que o ajudou a decidir
foi a afinidade e a proposta da UFSC, que o

agradou. Se for aprovado, ele terá que mudar
de cidade, pois engenharia de energia é ofe
recido apenas em Araranguá.

Outro possível futuro engenheiro poderá
ser Carlos Eduardo Tenfen, 17 anos, que vai

prestar vestibular para engenharia elétrica. A
outra opção era engenharia eletrônica, que
Carlos conheceu em um curso. "Coloquei as

duas como opção, mas a prioridade é elétri
ca", diz o candidato. Os dois fizeram o curso

pré-vestibular pela UFSC em Iaraguá do Sul.

Alunos do pré-vestibular ela ursc embarcam� 'oiQ'viUe, OMe pcp1icipam de um "auJão"
,. , IIi.li '

, o,,' ,.1. I 1,1
.. I, ,;' ,I. �', W, .II I.h I

Ladrões levam cerca de R$ 24 mil de loja
Em uma ação audaciosa, três ho

mens furtaram de uma loja feminina,
aproximadamente R$ 20mil em roupas,
bolsas e acessórios. Para entrar no esta

belecimento' localizado na rua Procópio
Gomes, região central de Jaraguá do Sul,
o trio quebrou toda a vidraça utilizando
a traseira de um Corsa Wind verde.

De acordo com a Polícia Militar, as cã-

meras internas da loja mostram três ho
mens no interior do estabelecimento: um

de camiseta listrada e dois com camisetas
, pretas. As imagens estão sendo analisadas
pela Polícia. Até o momento, não há pistas
dos criminosos.

_. O proprietário de uma loja de veículos,

localizada na rua Norberto Silveira Júnior,
em Guaramirim, teve uma desagradável
surpresa ao chegar no estabelecimento,
por volta das 8h de ontem. Ele foi surpre
endido com a presença de três criminosos

que anunciaram um assalto. O trio levou
.

cerca de R$ 3 mil do caixa e fugiu em um

Gol bordô, modelo G3. A Polícia ainda não
tem pista dos assaltantes.

Guaramirim

, CQHOMII4,! ,

Seara lecha as portas em Jaraguá do Sul
miA Seara J\limentos, empresa do Grupo
Marfrig, encerrou ontem a operação
de produção de frangos in natura' N

,

e cortes desossados do complexo
agroindustrial deJaraguá do Sul.
'Com as portasfechadas, cerca de
890 funcionários foram demitidos. A

empresa já comunicou a decisão ao
Sindicato da Indústria dos Alimentos
.e aos próprios colaboradores. Em
Iaraguã, a Seara tinha capacidade de

produção d€ 9.000 aves/hora e 32 t/
hora de ração. -

f

O distanciamento gradativo dos
centro I? produtores de grãos, que

'I,

do dólar, comprovamos que já não é
mais possível manter a formatação
original daquela operação" explica
Marco Antonio Siqueira, diretor de

• opeq�ções,da Seara,
,

Com o encerramento das atividades
de Jaraguá do Sul, o volume produzido

I pela unidade será recomposto pelo
aumento da produção das unidades
de Ipumirim (se), Passos (MG) e Lapa'
(PR). Já dos 199 produtores, de aves

fornecedores do complexo <te Iaraguá
do Sul, cerca de 80 permanecerão
no sistema e suprirão a demanda do

complexo da.Lapa (PR) .:

encareceu a logístiCa e gerou
acúmulo volumoso de créditos de

" II: rCMS:, somado à escassez de mão
de-obra local vivenciada nos últimos,
anos, forarguma das justitiGatil'l�s
para o término das atividades na

unidade de Jaraguá. l'As limitações
estruturais'da planta impedem ,

sua expansão para diluição dos
custos crescentes, o que nos levou
a adotar diversas ações objetivando
a manutenção da rentabilidade,
como redução dos turnos de

produção e mudança no perfil das
linhas. Mesmo com a alta recente
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Trabalhando a paz e o humanismo
Integrantes do
Budismo Nitiren
Daishonin da região
se encontram neste

domingo de manhã,
no San Sebastian

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Pouca gente sabe, mas o Vale
do Itapocu congrega em tor

no de 165 integrantes do Budis
mo Nitiren Daishonin, linha ja
ponesa que surgiu no século 13,
se manteve por séculos restrita
entre seus seguidores e ressurgiu
oficialmente em 1930, através do
educador Tsunessaburo Maki

guti, o fundador da organização
não governamental Soka Gakkai

(Sociedade Educacional para a

Criação de Valores). E neste do

mingo, das 9h às 11h, no auditó
rio do Hotel Saint Sebastian, são

aguardados 250 participantes
para o "Palestrão" de encerra

mento de ano do Distrito Iara-
. guá, formado pelos blocos Gua

ramirim, Corupá e Centro, que
- recentemente foi desmembrado

para dois novos blocos, Baependi
e Ilha da Figueira.

O responsável pelo distrito

Jaraguá é o médico ginecologista
Eduardo José Pereira Pinto, que
mantém o bloco de Guaramirim.
O distrito Iaraguã é ligado à Re-

EDUARDO MONTECINO
t ,��' '.�

-

j
•
'I,

MariIene e Fátima esperam a presença de cerca de 250 pessoas no encontro

gional de Joinville. O encontro

de domingo servirá como con

fraternização de final de ano en

tre seus integrantes, familiares
e simpatizantes. Os budistas da

região, que promovem reuniões
semanais para recitar, estudar
os ensinamentos deixados pelo
buda Nitiren Daishonin e trocar

experiências que conduzam à

aplicação do Budismo na vida di

ária, comemoram o aumento no

Budismo é religião
ou filosofia?

J.

>

C) Budismo é uma religião,
vista por muitos corno filosofia
de vida. Surgiu com Siddhartha
Gautama, o primeiro Buda, que
em sânscrito significa "O Ilumi
nado". Também conhecido como

Sakyamuni, "O sábio dos Sakyas",
Siddhartha Gautama viveu e de
senvolveu seus ensinamentos no

nordeste do subcontinente in

diano, entre os séculos IV e V a. C.
Nasceu em berço de ouro, como

príncipe do clã Sakya.
Na juventude, ao sair para

um passeio nos arredores de
seu palácio, passou a ter uma

grande angústia ao se confron
tar com a miséria e o sofrimento
das pessoas. Chegou à conclu
são de que todas as pessoas es

tavam irremediavelmente con

denadas a quatro sofrimentos

na vida: nascimento, envelheci

mento, doença e morte. Aban
donou sua terra, esposa, filhos
e riqueza em busca da resposta
para esses sofrimentos.

Os praticantes do Budismo
acreditam na Lei de Causa e Efei

to, de que tudo· o que se faz, de
bom ou ruim, reflete diretamen
te nos acontecimentos da vida de
uma pessoa, aSSIm como na re

encarnação. Concluiu que nada
no mundo permanece imutável '

e que cada ser humano é res

ponsável pela paz e felicidade ao

seu redor. Seus ensinos, reunidos

por muitos anos, resultaram no

"Sutra de Lótus", e a partir dele,
inúmeras vertentes do Budismo

passaram a se espalhar pela Ásia
nos séculos seguintes, até ganhar
o mundo.

. .::- .. :::.:,:

número de adeptos: 22 em 2011.
O Budismo Nitiren se caracte

riza especialmente por divulgar a

cultura da paz e do humanismo
no mundo, ideias defendidas

pelo presidente da SGI (Soka
Gakkai International), com sede
no Japão, Daisaku Ikeda. Filiada
às Nações Unidas desde 1983,
a SGI possui representação em

192 países e territórios. Já a BSGI

(Brasil Soka Gakkai Internacio-

nal), organização não-governa
mental brasileira responsável
pela propagação do Budismo Ni

tireri, foi fundada por imigrantes
japoneses e seus descendentes
em 1960, em São Paulo, na época
com 200 associados. Hoje a BSGI
reúne 50 mil famílias, com cerca

de 150.mil associados, espalha
dos por todos os cantos do país.

A designer de produto Mari
Iene Barbosa Kostetzer, 54 anos,

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instauraãa a licitação abaixo

especificada:
LICITAÇÃO N°: 202/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 12/12/2011> das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h

.

DATA DA ABERTURA: 22/12/2011 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino MenegoUi, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

de Joinville, convertida em maio
de 1984, na sede de Curitiba,
destaca que o principal propó
sito do Budismo ué a felicidade
das pessoas, o respeito à digni
dade". A contadora Fátima Apa
recida Marcelino Pereira Pinto,
49, mulher do responsável pelo
Distrito Iaraguá, Eduardo Pin

to, se converteu em agosto de
1988. "Não somos obrigados a

gostar das pessoas, mas a res

peitar, porque todos pertence
mos à raça humana." Interessa

dos em conhecer mais sobre o

Bloco Jaraguá podem contatar

pelo 9923-7318 ou 9628-1111.

Não somos

obrigados a gostar
das pessoas, mas a

respeitar, porque
todos pertencemos à

raça humana.

Fátima Pereira Pinto,
adepta do Budismo

HISTÓRIA

Buda Nitiren
Daishonin

Nitiren Daishonin nasceu em

16 de fevereiro de 1222, em

uma família de pescadores na

província de Awa, hoje província
de Tiba, no Japão. Em 1233
entrou para o sacerdócio no

templo Seityo e começou a

estudar o Budismo. De 1238 a

1242, viveu em Kamakura, então

centro do governo japonês,
para aprofundar seus estudos

religiosos. Em Quito, pesquisou
exaustivamente todos os sutras

de Sakyamuni e conclui que o

Sutra de Lótus era o supremo
ensino. Em 28 de abril de 1253,
recitou pela primeira vez o Nam

Myoho-Rengue-Kyo, e registrou
o Daí-Gohonzon, supremo
objeto de devoção, em 12 de
outubro de 1279. Daishonin
moreu em 13 de outubro de

1282, aos 60 anos, após transferir
seus ensinos para Nikko Shonin.
No Brasil, o Budismo Nitiren foi
introduzido pelos imigrantes
japoneses, partindo de São

Paulo, em 1960, com a criação
da BSGI (Brasil Soka Gakkai

Internacional), www.bsgLorg.br.
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o CORREIO 00 POVO
FIM DE SEMANA, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2011

MASCAR

Éaunião
das artes que

ce ebra o Natal
Evento programado para domingo

reúne música, dança e teatro

para emocionar o público
JAllAGuÁ DO SUL

KELLYERD�

em de tudo um pouco, mas

nada sem uma pitada extra
de emoção, afinal, mesmo

ainda faltando duas sema

nas para o Natal, no do

mingo, a data será celebra
da exatamente como pede. Ou seja,
com muita sensibilidade, um traço
sempre presente nas manifestações
artísticas.

E como essas são as especialidades
da Scar, o auto deste ano volta a envolver
as diferentes áreas incentivadas pela en

tidade. Com música, teatro, artes visuais
e dança, o espetáculo é urna mostra do

que os diversos núcleos da instituição
fizeram durante os 12 meses de 2011.
Por isso, à frente da plateia, estarão a

Orquestra Filarmônica, o Grupo de Câ
mara, a Banda, o Coral e a Cia. Musical

Euterpe. Além desses, também se apre
sentam a trupe Colher de Pau e os dan

çarinos da escola da Scar e do projeto
Dentro da Dança.

A produção mobiliza cerca de 200

pessoas, sendo que 150 devem subir ao

palco, a partir das 19h. Conforme a or

ganização, o repertório vislumbra uma

aproximação espontânea entre o públi
co e as peças levadas ao Grande Teatro.
Para completar, ainda foram preparadas
algumas surpresas.

A expectativa é de que o espetáculo
tenha duração de cerca de uma hora e

meia. O Auto de Natal já se tornou uma

tradição no município e vem sendo

apresentado anualmente a, pelo menos,
uma década. Neste ano, a preparação
e os ensaios aconteceram ao longo de
todo o segundo semestre.

Quem ainda não garantiu o ingres
so pode procurar a secretaria da Scar e

comprá-lo ao preço de R$ 10. Estudan
tes e idosos, mediante comprovação,
pagam a metade do valor.

SERViÇO
O quê: Auto de Natal

Quando: domingo, dia 11

Onde: Centro Cultural Scar, emJaraguá do Sul

Que horas: a partir das 19h
Quanto custa: R$ 10 (público em geral) e

R$ 5 (estudantes e idosos)
Informações: (47) 3275-2477

ESPÍRITO NATALINO

Enquanto os olhos do púbUco
.

conferem a encenação que
lembra o nascimento de Jesus, os

ouvidos escutam belas canções

PROGRAMA
-

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

ATOl
• Dueto de Crave e Violino, com Yara

Springmann e Magnus Behling
.IIPastorale" (Arranjo para cravo e violino),

de Arcângelo Corelli

AT02
• Coral da Scar, com regência de Wanderli Siewerdt
• Grupo de Câmara da Scar, com regência de
Ricardo Feldens

• IITe Deum", de Marc Antoine Charpentier
• 110 Tannenbaum'" (canção tradicional natalina

da Alemanha)
•

li

Surgem Anjos Proclamando" (canção
tradicional natalina da França)

• "Pastorale", de Arcângelo Corelli
• 110 Du frohliche" (canção tradicional natalina da Itália)

AT03
• Escola de Teatro da Scar
• Grupo Colher de Pau
• "Natal em família" (texto original de Nicoli

Pereira e Fred Paiva)
Cia. Musical Euterpe / Banda da Scar, com

regência de Roberto Kock
• "Iingle Bells", de Samuel Pierpont Langley
• liAssim caminha a humanidade", de Lulu Santos
Escola de Dança da Scar

• "Pecadinhos", de Ceumar

Projeto Dentro da Dança - Ano III
• "Borboleta", de Marisa Monte

Projeto Música Para Todos
• IIPim Pam Pum", de Oscar Torales
• "Boas Festas", de Assis Valente

Escola de Música da Scar
• "Clare de Lune", de Claude Debussy

Orquestra Filarmônica da Scar, com

regência de Daniel Bortholossi
• "Valsa das Flores", de Tchaikovsky
• "Seleção de valsas"
• "Pout-pourri de Natal"

AAdori (Agremiação de

Orquidofilia do Itapocu)
reunirá os 35 agremiados, neste

domingo, para confraternizar
e aprovar a chapa que vai
administrar a entidade a partir
de 2012. O presidente da atual

gestão, Luiz Carlos Schütze,
deve passar o cargo para Sido,
Prust. A ocasião será celebrada
com uma caminhada

ecológica, às 8h. Em seguida,
acontece a reunião e a posse
da nova diretoria. Às 10h,
será servido o almoço. Quem
participar do evento poderá
conferir uma mini exposição (

de orquídeas. O encerramento
ocorre no Recanto das Águas,
em Massaranduba. Mais

informações: (47) 3371-8012.

A marca dos líderes
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números-em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

9

.,.'

HORIZONTAIS
1. Onomatopeia do canto do grilo / O símbolo químico

do gálio
2. Movimento político palestino que luta contra a exis

tência do Estado de Israel/Um grande antílope com

chifres parecidos com os dos bois
3. O romancista maranhense Azevedo (1856-1913),

membro fundador da ABL
4. Situado entre os dez primeiros / O ator paulista leal

Maia
5. Ciúmes
6. Diminuir o moral de
7. Atento
8. Substâncias industrializadas usadas para tornar ali

mentos, bebida etc, mais doces, sem aumentar-lhe
em demasia o valor calórico

9. (Pop.) Vexame, situação embaraçosa / As iniclals
do músico espanhol Segovia (1903-1987), um dos
maiores nomes do violão mundial

10. Chuva repentina, forte e de pouca duração
11. Salário
12. Que sofreu proibição
13. Móvel para serviços de mesa.

VERTICAIS
1. Calçado largo e grosseiro / Mulher que vive marital- 13

mente com homem, sem estar com ele casada
2. Pouco denso / Livro oficial das leis em todas as suas

formas
3. Muito sujo / Uma ciência como a cabala
4. O ator paulistano Btat, de "Cazuza" / Aquele que tem

o hábito de provocar riso ou hilariedade acerca de
alguém ou algo

5. As iniciais do cantor e compositor baiano Seixas /
O romancista francês Émite (1840-1902) / Produto
adesivo

6. Que se refere diretamente / Em informática, abreviatu
ra de hard disk (disco rígido)

7. O político gaúcho João (1918-1976), ex-presidente
da República / Brinquedo constituído de um carretel
a que se enrola um cordel e se dá um movimento
de rotação

8. Guarda Nacional / (Fig.) Orientar, guiar / Os extremos
da ... dor

9. Os documentos produzidos no decorrer de um pro
cesso judicial/Manifestação súbita e violenta.

II
•

.

•
I.

II •
•

• •

• •

• •
•

•

2

3

5

6

7

8
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12

[) 76 8

'OWOSSIt 'SOlnlt
'6 'JO 1eauoN 'N� 'S '9!01 'lJelnO� 'L 'OH 'alUaJaUI '9 'elo:) 'eloz 'SS!! 'S Jopeoõ
-e:) '0!e3 '17 'ellnoo 'opunun 'E 'ofi!P03 'oleH 'Z 'e!sewlt 'eoue43 '� :SI1t311!!3A

'JopeJedlt 't:� 'OP!4101
'U 'OPIOS '�� 'OJlaOen61t 'O� 'slt 'OO!W '6 'salue:\oPIt 's 'elJallt 'L 'JeJOOOOIt '9
'solaz 'S 'ounN 'OUON 'v 'O!Slnl\l 'E 'nuE) 'seweH 'z 'eE) 'lJolJ3 '� :SIItlNOZIHOH

oyjnlos

SEGUNDA
MíN: 18°C

MÁX: 29°C

fcrçcr,
A RECREATIVA
PASSATEMPOS INTELIGENTES

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

-

PREVISAO DO TE
,-

Sistema deixa o

tempo instável
Neste sábado, o Litoral, o Vale
do Itajaí e o Planalto Norte
de Santa Catarina sofrem
influência de um sistema de
.baixa pressão. Ele provoca

I chuva nas três regiões. Já

I nas demais áreas do Estado,
I o tempo segue mais
I seco e com soL

t JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE AMANHÃ
MíN: 17°C MíN: 18°C
MÁX: 23°C ,MÁX: 26°C

Nublado Trovoada

TERÇA
MíN: 19°C

MÁX: 26°_C

6 1
� 9- � i

r=+d-
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DIVIRTA-SE

e�j ,

kdgv:
outro fazendeiro' p $1'00, que
concordou em receber o animal no

dia seguinte. Entretanto, na data
combinada, ele chegou e disse:'

...

- Compadre, você me desculpa mais
,óa mula morreu.

�, ... Então me devolv
- Ih ... já gastei.
- Tudo?
- Tudinho.
- Então me traz a mula.
- Morta?
- É, uai, ela não morreu?

'i; , .. ii

ar?
- Nmula morta? Quem vai querer?
- É só não falar que ela morreu.

Um mês depois, os dois se
.

encontram e o fazendeiro que
vendeu a mula perguntou»

'{ - Qpo1Jlpadre, ea mularrlOrta?,
'- Rifei. Vendi 500 bilhetes-a R$ 2
cada. Faturei R$ 998.
- E ninguém reclamou?
- Só o homem que ganhou.
- E o que você fez?
-Devolví os R$ 2 do bilhete para ele.

SÃO JOAQUIM
T Â

'

12° 19°

A semana começa com sol e aumento
de nuvens. Também na segunda
feira, mas no entardecer do dia,
há chance de pancadas de chuvas
isoladas em todo o Estado. Elas são

acompanhadas de descargas elétricas
no Leste. Os termômetros ainda

registram temperaturas elevadas e os

ventos são de sul a sudeste.

o fim de semana começa
ensolarado e sem previsão
de chuva. Já no domingo,

as nuvens encobrem

parcialmente o céu. As

temperaturas oscilam
entre os 20·C e os 33·C.

CRESCENTE 2/12

CHEIA 10/12

NOVA 24/12

Ao contrário do que acontece hoje,
quando as temperaturas são amenas

no Leste de Santa Catarina, amanhã,
elas entram em elevação no Estado
todo. O dia inicia com nuvens e

chuva isolada no Litoral. Mas, depois,
o sol aparece. Os ventos sopram de
sul a sudeste e têm rajadas fortes na

faixa litorânea.
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beatriz.sasse@terra.com.br I 47 8433 0306

Beatriz - Estamos encerrando

2011, como você avalia este ano para
o Londont

Chico Piermann - Foi um ano de

grande atrações, novidades e novas pro
moções. Um ano que desafiou e testou

todos proprietários do ramo de entrete

nimento e, principalmente, o comércio
em geral. Todos nós temos que agradecer
muito ao público de Jaraguá do Sul, que
valorizou nossa querida cidade.

Qual foi o ponto mais marcante do
ano? (evento ou data)

Duas noites foram marcantes em

2011. Meu casamento em primeiro lugar,
que foi magnífico e iluminado por Deus.
Já a noite do Gui Boratto foi uma noite
memorável. Por ser uma atração núme
ro um do Brasil que nunca esteve em Ia
raguá e sempre muito pedida, outra por
ser além do esperado. A apresentação do
Gui Boratto costuma ser curta e, no Lon
don Pub, foi de duas horas e 30 minutos
e ele não queria mais sair do palco. É
inesquecível produzir uma noite igual a

essa. O público pediu, curtiu e mereceu.

Muitos planos para 2012? Pode
adiantar algo para nós?

Sim, 2012 será um dos anos mais im

portantes profissionalmente para mim.
Estou em um novo desafio profissional,
ingressando na empresa familiar de qua
se 30 anos, algo que realiza um grande
sonho de trabalhar ao lado de duas pes
soas super empreendedoras que me en

sinaram muito do que sei: meus pais.
E o London Pub entra em 2012 com

estratégias fantásticas. Hoje, temos uma

equipe super profissional e estamos bem
assessorados para as promoções e novi
dades para a casa.

Quando a casa para e quando retor

na às atividades?
Encerramos com a bombástica festa

Bye Bye 2011, no dia 23 de dezembro, e

reabriremos no dia 12 de janeiro.

Mas 2011 não acabou, o que o públi
co ainda pode esperar para este encer

ramento de ano? Quais as festas ainda

previstas?
Quinzena recheada de coisas boas

no London Pub: dia 14, Quarta House
com DJs Edu Schwartz e Alva K; dia 16,
Beats For Friends; dia 22, DJ Puff (me
lhor DJ de hip hop do Brasil) e DJ Feli

pe Adriano; e dia 23, a festa de recor

de de público, Bye Bye 2011 com Alex
e Willian. Mais informações e reservas

no www.londonjaragua.com.br.

Quer deixar uma mensagem para a

galera?
Que todos tenham Deus nos corações

e possam passar a noite de Natal ao lado
de pessoas amáveis e de quem realmen
te ama. Também que todos acreditem

que 2012 será, e com certeza será, um

ano de grandes conquistas para todos

que trabalham de forma honesta. Fica
meu muito obrigado a toda comunida
de jaraguaense e-região por tanto apoio
que me deram no decorrer dos anos e

um obrigado especial a você, Bea, por
sempre ter um espaço livre para valori
zar nosso trabalho. Feliz Natal e que 2012

seja melhor que o belo 2011.

Seja empreendedor
. Oportunidade para quem quer ser ou é

empreendedor: aApevi em parceria com

o Sebrae estam realizando, em janeiro,
mais uma edição do Empretec - Programa
para Empreendedores. Na próxima
terça e quarta-feira, serão realizadas
as entrevistas para a segunda turma

(30/1 a 4/2). Quem tiver interesse, basta

agendar horário pelo 3275-7024, com

Vivian. O Empretec, curso do Sebrae para
desenvolvimento pessoal e gerencial,
aprimora o talento empreendedor e

ajuda a melhorar os resultados. Trabalha
a busca de oportunidade e iniciativa;
persistência; correr riscos calculados;
exigência de qualidade e eficiência;
comprometimento; busca de informações;
estabelecimento de metas; planejamento
e monitoramento sistemático; persuasão
e rede de contatos; independência e

autoconfiança, e muito mais!

Promoção de títulos
o Clube Atlético Baependi está
com promoção na venda de títulos

patrimoniais do clube. São R$ 600 que
podem ser parcelados em três vezes

e durante o período não há cobrança
de mensalidade: A promoção visa
arrecadar fundos para os investimentos
de 2012, como a construção de duas

quadras cobertas de tênis e squash. Mais

informações no site www.baependi.net.
br/ ou pelo fone 3371-0222.

Quem conhece o MadaIeIIa Chopp
'" Cozillha, conhece o proprietário
Juliano Vengrzen. De segunda a

segunda, ele está no comando do
restaurante e recepcioa1a os clientes

sempre com bom humor e qualidade
nos serviços e produtos. E, nessa

segunda-feira, ele receberá muitas

, felicitações pelo aniversário. A fanúIia
que o acompanha nos trabalhos na

casa e os amigos desejam muitas

_____________________________..... "" """ ���t;I,��.��d�4�,��!

Movimento
• É hoje o show da banda gaúcha
Tequila Baby no Espaço do Oca. A
abertura fica por conta das bandas
Hard Voltage e Atacama. Ingressos
já no 3° lote, custam R$ 35 e podem
ser adquiridos no Mime, Mega
Rock Subway, Ponto Certo e em

Guaramirim no Posto Maiochi.
Início às 22h.

• The Way recebe, hoje, omega show
da dupla Dany & Rafa e mais DJ Bibbe
Andreatta. Ingressos femininos R$ 15
e masculinos R$ 20. Casa cheia com

certeza!Maisinformações:�.
fueleventos.com.br.

• A Dubai programa a festa Enjoy,
hoje, a partir das 22h, em parceria
com o Hard Rock Café (Belo
Horizonte) e a Pulse (Curitiba).
No line up, DJs Pepe Mancini,
Ricardinho, Rhommel, Alex Sander
e Gi Bonelli e mais sertanejo com

Dimas Alan. Será na Sociedade Tiro
ao Alvo em Massaranduba. Ingressos
antecipados em Iaraguá no Mime

(Weg 2) e Smurfs Lanches.

• O Auto de Natal da Scar é neste

domingo, às 19 horas, no Grande
Teatro do Centro Cultural. Evento
tradicional do calendário da Scar,
o espetáculo "Natal em Família"
está sendo preparado para oferecer
ao público momentos de muita

emoção com a participação de
todos os núcleos de produção da
entidade. Ingressos a R$ 10 e R$ 5

podem ser adquiridos na secretaria.

Informações: 3275-2477

• Domingo, tem Léo Lima e banda,
no London Pub, a partir das 21h30.

Ingressos somente na hora.

• Dia 13, tem aula aberta e mostra

didática do projeto Dentro da

Dança- Ano 3, promovido por
Lisa Jaworski Produções e o Núcleo
Lisa Jaworski/Scar. As apresentações
dos alunos do pré-ballet, ballet
clássico, dança de rua, dança
contemporânea e história da dança
serão no grande teatro da Scar, às 20h.
O projeto tem apoio do Ministério da
Cultura, Weg e Duas Rodas.

• Dia 14, ocorre o encerramento

de 2011 e o l° Lual Caeb (Centro
Assistencial Eurípedes Barsanulfo),
será na própria sede da entidade,
na Rua Angelo Tancon, 106, Ilha da

Figueira, a partir das 19h30, com duas
I

bandas, gastronomia e decoração
temática. Valor: R$ 15 e traje branco.
Contatos: 3275-000 e http:/ /

caebjaragua.wordpress.com.

• Dia 14, tem Quarta House com os DJs
Edu Schwartz e Alva K no London Pub.

Ingressos antecipados a R$ 10 eles e R$
15 eles na Center Som (shopping).
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Café
colonial
Neste domingo,
além de estar aberta

para o tradicional
-

e famoso almoço,
a Confeitaria Bela

Catarina, promove
um saboroso café
colonial.

Pelo fio vermelho
Dizem por aí que uma funcionária pública
decidiu usar e se lambuzar do poder que lhe
deram. Além de quase não comparecer ao

trabalho porque está sempre participando
dos ensaios de um hobby pessoal, a

emergente destrata colegas, promove
fofocas e provoca intrigas falando mal de
Deus e do mundo. Por favor, urgentemente,
meu copo gelado do chope Kõnígs Bier?!

Bela Catarina-

:;t' 1ft í" t u r (J J!(! rlo i t (J

3311 ...3412 moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves

Hojetem
"Garage··!

MAURICIO HERMANN

1\ Teste sábado, a partir da 10h da ma

l \' nhã, aquela galera espirituosa, cheia
de vontade de trocar ideias, fazer amigos
e confraternizar, se reúne em torno da fa
mosa churrasqueira do chef Tato Branco,
para o último encontro da "Garage", em

2011. Como está perto Natal, Norberto
Kuhnen, o nosso querido Beto Fiscal, or

ganizador e o dono da chave, contratou a

figura de Papai Noel, que, aliás, veio direto
da sua aldeia do Polo Norte para alegrar
essa mágica ocasião. Até daqui a pouco!

TECON1'EI
• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para o figura do bem
Ivo dos Anjos. Ele é outro

querido que acompanha a

coluna todos os dias. Valeu
mesmo.

Na área
O neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel,
o ator que brilha nos palcos imitando o

lendário Tim Maia, pode estar em Jaraguá
do Sul, no mês de março.

, '-

!' I Nã6' ousem esqdecê-lo: o

amigo empresário Odonis
Micheiuzd é o mais
festejado aniversariante
deste doming e vai adorar
saber quefoi lembrado. Mil
vivas!

BELO CASAL Evelin Lindemann e Femando Franzener

protagonizaram um lindo casamento, dia 26 de novembro
"

1
)
)

SEGU OS
GARCIA

comanORA

Siebe &;,
Haísí

C NGRESSO O diretor do
O Correio do Povo, Nelson Luiz

Pereira, 'e a chefe de redação,
Patricia Moraes, participaram, esta

semana, em Brasília, do 10 Congresso
dos Diários do Interior do Brasil

"

• Dia 31 de dezembro,
no pavilhão do Parque
Municipal de Eventos, rola
a grandiosa Ceia da Virada.
Noite de muita luz} música
e comida. A festa está sendo

organizada pelo pessoal
" bacana da Confraria do

Churrasco.

47 3371·1788
6 3055-0024

ABTC Everton Ribeiro
e Luisa Cavassin no

almoço comemorativo
aos dez anos do llBTC

Pensando bem•.•

tiA dor que sinto, às vezes, me faz feliz também, pois com ela
recordo o valor que tem a cruz. Quando a noite esconde a

luz, Deus acende as estrelas, pois ele está sempre comigo".

es
Amesamais animada da festa era a do amigo
Celso BarthAlbuquerque, com sua amada

Raquel e grupo de amigos vips, com tudo do
bom e do melhor... Enfim, perfeito. • Domingo, na London

Pub, rola shoui sertanejo
com Leo Lima & Banda.
Boa pedida!; UPPER k\d&

I

Macarronado
do Moa
Já começou a organização
para 5a Macarronada
Beneficente do Moa.
Neste próximo ano, a festa
terá a parceria dos amigos e

promoters Thiago Mattos
& Pepe Narloch, e deve
ser realizado na

concorrida Fuel Living.
Volto ao assunto.

Declarações
O mais novo casal da city é formado

por Fausto Machado e Carol Pacoali .

Os dois vivem trocando declarações de
amor pelas redes sociais.

• O Natal da Marisol,
devido às chuvas de

quinta-feira foi transferido
para o dia 13.

Calma. gente
'Quinta-feira, por volta de llh, um

senhorzinho aparentando 70 anos, que
desfilava na Reinoldo Rau com duas belas
morenas, bem mais jovens, foi acusado
de furtar um sutiã em uma grande loja da
cidade. Ao guardar a peça na calça, já fora
da loja, foi abordado por dois funcionários.
Passou por enorme constrangimento.
Mas o homem era inocente. Havia levado

,

o sutiã de uma das acompanhantes para
trocar. Meu Deus ...

www-imoveiscapitaLnet BELA Debora Hemmer, uma das
beldades que desfila na The Wav

• Seja voluntário} doe sangue!
473370,2900

)

• Com essa} fui!

Venha ser "Gente Nossa'�
Empresa com 56 anos de sucesso no ramo de varejo, prezando
sempre pelo atendimento 'nota 10', oferece oportunidade para:

Em alta'
Que? Crise? Que
crise?! Está todo
mundo aproveitando
a temporada para
ir às compras. Os
comentários eram de

que este fim de ano não
será igual àquele que
passou - será
bem melhor.

• GERENTE DE LOJA (Regional de Jaraguá do Sul)
(Ambos os sexos)

o QUE OFERECEMOS:
• Remuneração varióvel e político de benefícios compatível com o mercado;
• Políticas corporativas de atração, retenção e desenvolvimento pesscol,
• Possibilidade de crescimento pessoal e profissional;
• Excelente ambiente de trabalho.

REQUISITOS:
• Desejóvel nível superior (concluído ou em curso);
• Experiência anterior em funções similares;
• Vivência em funções de liderança;
• Expressiva experiência na órea de vendas,

preferencialmente do varejo.

Pootualid dei eficiência,
conforto e segufançs,
agora/de c .

,

Candidatos enviar currículo até o dia 14/12/2011 para curriculo@koerich.com.br, indicando no campo I/assunto" Gerente Jaraguá.
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CRÔNICA.

VERDADES
EMBUTIDAS

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

SCHROEDER.ES�OR

Tudo o que você
fizer, vai ficar,
seja de bom ou

de ruim, fica a

lembrança de
tudo o que fez,
de você como

pessoa, vai ficar,
você vai viver na

lembrança das

pessoas, de
certa forma.•.

Esses três lindos e inocentes
gatinhos foram abandonados

ao lado de um escritório,
o que demonstra a falta
de respeito, humanidade

e cuidado de algumas
pessoas da cidade. Quem os

encontrou foi a Tania, mas

ela não pode adotá-los, pois
já é dona de outras duas
gatas. Se você pretende
terminar o ano com a

companhia e o amor que
eles podem dar, entre em

contato pelo telefone (47)
8803-8463 ou 3275-0794.

- O que foi meu filho? Que carinha é essa?
- O que é o amor, mãe?
- É algo difícil de definir, talvez nem seja para definir...

- Não entendi!
- Nem eu entendo, filho, nem eu ...

E tomou sua xícara de café.
- Mãe...

- O que foi filho?
- Por que as pessoas morrem?

- Bom, morrem de ataques do coração, velhice, doenças ...

- Quero dizer, o que é a morte?
-Amorte?
- O coração para de bombear o sangue ... O sangue não chega ao cérebro... Tudo para ... E é isso ...

- É assim? Você morre e desaparece do mundo?
- Não, não é bem assim, tudo o que você fizer, vai ficar, seja de bom ou de ruim, fica a lembrança
de tudo o'que fez, de você como pessoa, vai ficar, você vai viver na lembrança das pessoas, de certa forma...

- As pessoas vão, ficam as lembranças? É isso? Mas é tão pouco ...

- Às vezes é muito meu filho, é muito ...

- E a alma? O que é?
- Não existe alma!
- A tia Holanda disse que existe ...

- Algumas pessoas conseguem viver mais facilmente se acreditarem que existe ...

- Eu acredito, a professora Irene sempre reza antes de começar sua aula... Por nossas almas ...

- É isso que andam te ensinando na escola? É? Deixa só eu pegar essa professora... Escuta aqui,
isso não é conversa de criança não, e no café da manhã ainda...

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC/SC;, ílU1l2S!l/ll

Credibilidade

Qualidade
:#,p;.I /� Ct,r

IJl.:::::ccns.,tilj;(�r�€.

Confiança
·W'W·f!J.gumz combr

(47)3371-4747 Desde- 197&

AHIVERSARlANTES .

NOVELAS 10/12 Marciel G. Franzner Clovis fritzen
Adalilço O. Pascoguetti Mareio A. Bortolini Donato Schartz
Adolar Konel Maria L. S. Richard Elisiana dama

• FINA ESTAMPA • AQUELE BEIJO Ana e Rodrigo tentam disfarçar o desconforto. Afonso Berns Marlene Wischral Eliz F. RiegelCrô acredita que não conseguirá levar-o plano de Lucena afirma a Rubinho que o beijo que troca- Wilson pede para Laudelino contar quem é a admira- Aguida Stahlke Marlise B. Stingher EIIÊn R. EgerTereza Cristina até o final. Griselda fala para Ouinzé e ram não teve importância. Iara pede para Joselito,vol- dora. Ana deixa Eva falando sozinha durante o jantar. Alayde S. Mahfud Mateus Meier Ieda D.GiovanellaAmália que Gigante será o seu contador. íris afirma a tar para casa. Camila aceita a proposta da separação Cícero aceita se encontrar com Renato. Rodrigo Carlos M. Nueburger Neri Moresco Ingelore K. DalcastagneAlice que contará para Tereza Cristina sobre René e legal de Ricardo. Alberto diz a Sarita que se divorciará conta para Manuela que deu uma carona para Ana. Danielle Stahlke Renilda Resner Ivo Steinert
Griselda. Daniel vê Patrícia chegar com Alexandre na de Maruschka. Vicente decide ficar com Lucena. Ma- Júlia pede para falar com Ana. Laudelino teme que Eduardo L. Picolli Ségio Leithold Jaliro J. Flores
pousada. Antenor e.Beatrlz se beijam. Celeste descon- ruschka garante que Rubinho se cansará de Cláudia. o plano de Iná para unir Aurélia e Wilson dê errado. Elaide Rodrigues Silvana L. Rech Jean Fuck
fia de que Baltazar esteja querendo roubar Solange. Agenor fica com ciúmes de Belezinha. Marisol traba- Vitória repreende Miguel e Sofia por descansarem Gilson L. Satler Valdir Riedel Jonly M. DemarchiNanda afasta Victor. Paulo propõe comprar a parte de lha no vestido de Odessa. Olavo tenta convencer Ma- no meio do treino. Ana confessa a Alice que se sen- Gleize Pereira Vigando R. Zapela Julia DalcastagneEsther na Fio Carioca. Carolina se surpreende ao saber rieta de que ele não a traiu. Damiana acusa Marisol de te incomodada com a presença de Rodrigo. Nanda Heloisa Jann Walmir Westphal Karine Zandonatto
que Letícia dormiu na casa de Juan Guilherme. Ante- ter roubado um tecido de Felizardo. Sarita pede para tira' satisfação com Jonas pela falta de atenção a Ivete Cardoso Wander Bartel Lais M. Dalri
nor é agressivo com Patrícia. Tereza Cristina é amoro- ficar com �Iberto. Belezinha conversa com íntima so- Tiago. Manuela pede para Ana tomar conta de Júlia João V. P. da Silva Wilmar Marquardt Maiara R. Usesa com René, mas ele desconfia. Gigante chega para bre relacionamento. Olga ameaça Grace Kelly para que enquanto vai ao bufê. Rodrigo chega em casa e en- Josieli P. Travassos Marcelo ManfriniI
conversar com Griselda e repara na troca de olhares ela a ajude a enganar Deusa. Damiana confirma que contra Ana brincando com Júlia. Kailane C. Kopsch 1:1/12 Natalina F. Odelli
entre ela e René. Teodora pede emprego no hotel em Marisol pegou o tecido ao ver o vestido em Odessa. Kethlin Strutz Ana C. D. Correia Paulo R. Sporrer
que ficou hospedada. íris mostra a foto de René e Gri- • VIDAS EM JOGO Laercio Wesendonk Anderson R. da Silva Renilda Funka
selda se beijando para Tereza Cristina. • A VIDA DA GENTE Sem 'exibição. Leandro Wendramin Andreia Noernberg Rosimere Hindlmayer

Leda C. A. da Silva Andressa T. Chalinski Silvana M. L. Reckawsky
Marcia Campreger Claudionor Dallmann Vinicios Schane

Confira alguns
dos mais recentes

investimemtos da
Prefeitura em

educacão,
• 1'

.. Quase 2 milhões investidos em reformas e ampliação em dois Centros de

Educação Infantil e uma escola de ensino fundamentaL

.. Mais de 12.000 mochilas para alunos do Ensino Fundamental e 15.600 kits de material escolar
para todos 05 alunos da rede municipaL -

.. Centro de Educação infantil Carta Andrei Emmendoerfer: prédio novo com capacidade para
atender 210 oíanças,

.. Centro de Educação Infantil Anétia Enke I<arsten: construção de quatro salas de aula, sala de
direção e secretaria, construção de área coberta multiuso,. sistema preventivo de incêncfio e

paisagismo.
• Escola Professor Henrique Heise: três novas salas e aula
• Inclusão Digital na Terceira Idade: aulas gratuitas para alunos de 60 a 85 anos .

Mais de 30 pessoas receberam o certificado de conclusão de curso.
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TIRINBAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

NOITE DE ANO NOVO
Claire Morgan é a responsável pela organização
da festà de Ano Novo e enfrenta problemas
quando a tradicional bola que marca a virada
do ano no alto da Times Square emperra no

meio do caminho. O único que pode ajudá-Ia
é Kominsky, um antigo funcionário demitido há
pouco tempo. Paralelamente, uma badalada festa
de máscaras conta com a presença do cantor
Jensen (Jon Bon Jovi), que aproveita a ocasião
para rever Laura Carrington. Um dos anfitriões é
Sam, que enfrenta problemas para chegar a Nova

Iorque após ir ao casamento de amigos. Há ainda
Ingrid, uma mulher insegura que decide mudar
de vida bem na virada de ano novo.

n O f·--

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• O gato de botas - Dub (14h10, 16h, 17h50,
19h40 e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• Happy Feet - O Pinguim 2 - Dub (14h30)
• Operação presente - Dub (16h40, 19h e 21 h1 O)
• Cine Breithaupt 3
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• O gato de botas - Dub (14h, 16h,

18h, 20h e 22h)
• Cine Garten 2
• Os especialistas - Leg (19h40 e 22h10)
• Os Muppets - Dub (13h1 O, 15h20 e 17h30)
• Cine Garten 3
• Noite de ano novo - Leg (14h15, 16h45,

19h10 e 21h40)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h1 O e 21 h20)
• Uma professora muito maluquinha -

Nac (13h30, 17h15 e 19h20)
• Cine Garten 5
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (21 h30)
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub

(13h45, 16h15 e 19h)
• Cine Garten 6
• O gato de botas - Leg (21 h50)
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Cine Mueller 1
··A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (13h45, 16h20, 19h e 21 h45)
• Cine Mueller 2
• Operação presente - Dub (16h45 e 21 h30)
• Happy Feet - O Pinguim 2 - Dub (14h15 e 19h20)
• Cine Mueller 3
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30,

17h40, 19h50 e 22h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• O gato de botas - Leg (21 h50)
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Cine Garten 2
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (16h30 e 21 h30)
• Amanhecer - Parte 1 - Dub (13h50 e 19h)
• Cine Neumarkt 3
• O gato de botas - Dub (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Cine Nelimarkt 4
• Não sei como ela consegue - Leg (22h10)
• Os Muppets - Dub (13h30, 15h40, 17h50 e 20h10)
• Cine Neumarkt 5
• Uma professora muito maluquinha - Nac (15h50, 17h30 e 19h20)
• Operação presente - Dub (13h40 e 21 h1 O)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Noite de ano novo - Leg (14h15, 16h45, 19h10 e 21h40)
• Cine Norte Shopping 1
• O gato de botas -Oub (12h40, 14h50, 17h, 19h1 O, 21 h20 e 23h30

- somente sábado)
• Cine Norte Shopping 2
• Noite de ano novo - Leg (11h, 13h30, 16h, 18h30, 21h e 23h40

- somente sábado)
• Cine Norte Shopping 3
• O gato de botas - Dub (13h45, 15h55, 18h05 e 20h15)
• Um conto chinês - Leg (22h20)
• Cine Norte Shopping 4
• Amanhecer - Parte 1 - Dub (16h45, 19h20 e 21 h55)
• Amanhã nunca mais - Nac (13h, 14h55)
• Cine Norte Shopping 5
• O palhaço - Nac (13h45 e 15h35)
• Entre segredos e mentiras - Leg (17h45, 20h e 22h15)
• Cine Norte Shopping 6
• Os Muppets - Dub (17h20, 19h50 e 22h10)
• Meu país - Nac (13h15 e 15h15)
• Cine Norte Shopping 7
• Operação presente - Dub (16h55 e 19h05)
• Happy Feat 2 - Dub (12h20 e 14h35)
• A saga Crepúsculo: Af11anhecer - �al1e 1 - Leg .(21 �25) 1 II

Guilhermina pode
estar namorando
Depois de colocar um ponto final no

relacionamento de três anos com Murilo
Benício, a atriz Gullhermina Guinle pode
estar de namorado novo. Segundo consta,
há três meses, ela vive um romance com

Leonardo Antonelli, irmão de Giovanna
Antonelli. Eles estariam prestes a embarcar
rumo ao Caribe para curtir alguns dias

juntos. Vale lembrar que Murilo Benício é
também ex-marido de Giovanna.

Gaga tem medo de
morrer como Diana
Lady Gaga está lançando uma música sobre
a morte de Diana e, segundo uma pessoa
próxima à cantora, ela tem medo de falecer
do mesmo jeito que a princesa, em um

'

acidente de carro enquanto tentava despistar
paparazzos. "Lady Gaga se vê como uma

encarnação de Lady Di e ela sabe que é tão

perseguida quanto ela, principalmente por
fotógrafos e fãs", disse a fonte.

Jogador gasta horas
em frente ao espelho
Em entrevista ao jornal Daily Mírror, o jogador
de futebol Cristiano Ronaldo confessou
que demora para se arrumar antes de um

compromisso. "Chego a ficar uma hora em

frente do armário para escolher a roupa. Eu

gosto de ter boa aparência, com boas roupas e

sapatos. Entre meus companheiros, ninguém
se veste melhor que eu", disse o atacante do
Real Madrid e metrossexual assumido.

Datena se submete à

cirurgia na garganta
O apresentador José Luiz Datena deve ficar
afastado da televisão por algum tempo. É que
ele passará por uma cirurgia na garganta.
,O procedimento é algo simples e acontece
com frequência com as pessoas que usam

a voz durante prolongado período. Devido
à operação, ainda não é sabido o tempo
que o apresentador do Brasil Urgente ficará

longe do trabalho.

HORÓSCopo

Ator. aluga mansão

por US$ 24 mil/d.ia
o ator Bruce Willis está alugando a casa

de férias, localizada nas ilhas Turcos
e Caicos, no Caribe. Mas, o que tem

chamado a atenção dos interessados é
o valor cobrado pelá diária. O ator quer
US$ 24,6 mil, ou seja, cerca de R$ 44 mil a

cada dia de uso da mansão. O imóvel está
localizado em uma ilha particular, que é

quase totalmente inexplorada.

Victor Pecoraro
adora papel de pai
Galã da novela Aquele Beijo, Victor Pecoraro

está pretendendo ter outro filho. "Se eu

soubesse que era bom assim eu já teria feito
antes", brincou o ator, que quer mais um

bebê quando a primeira filha, Sophia, de
um ano, completar três. A criança é filha de
Fernanda Müller. "Quando chego em casa é
uma festa e tenho de brincar com a Sophia
de esconde-esconde", completou.

ARlES
Em tudo o que fizer tente entender os dois lados. Evite decisões
precipitadas. Atitudes e gestos superficiais com a pessoa amada
são sinais de desinteresse. Não se distancie do seu amor.

til
TOURO
Você corre o risco de se envolver em mal-entendidos com amigos
ou conhecidos. Mantenha a calma, principalmente, �uando estiver
ao lado de parentes ou da cara-metade.

II.

GÊMEOS
Cuidado com brigas desnecessárias. Adote uma postura
pacificadora. Dê mais atenção à saúde, é um bom momento para
começar a praticar exercícios.

CÂNCER
Envolva-se mais com a família. Demonstre o quanto eles são
importantes para sua vida. No relacionamento afetivo, o clima é
de aconchego.

LEÃO
A relação a dois entra em uma fase calma e a harmonia é
restabelecida. Há aceitação das duas partes e o desejo de viver
bem um com o outro. Aproveite a fase!

VIRGEM
É um dia para colocar a casa em ordem. Tome decisões mais
precisas e restabeleça o clima de harmonia em família. No

I I li , r romence, há sinais de compreensão.

• LIBRA
Bom período para resolver as pendências do dia a dia Entre
familiares, mantenha uma postura distanciada para não se envolver
em confusão. No campo amoroso, pense mais antes de falar.

•
ESCORPIÃO
Excelente momento para refletir sobre as atitudes dos últimos
dias. Ajuste as contas pessoais à realidade financeira, evitando
gastar mais do que ganha. A dois, fortaleça os vínculos.

SAGITÁRIO
1 Mantenha-se longe de discussões. Também não interfira nos

assuntos alheios. No amor, converse sobre questões cotidianas e

restabeleça a harmonia.

CAPRICÓRNIO
A flexibilidade é uma exigência, então tente compreender os

pontos de vista dos outros antes de expor uma opinião. Cuidado
com a teimosia ou acabará isolado. Colabore com quem ama.

AQuARIO
Aproveite o momento para colocar as leituras em dia. É
conveniente refletir sobre os acontecimentos antes de tomar
medidas que interfiram no seu cotidiano.

PEIXES

Faça uma avaliação das metas para direcionar suas ações e

conquistar objetivos. Evite exageros e poupe as forças ao longo do
dia. No romance, é recomendável ouvir com atenção.
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ÚLTI
DO ANO!

MAIS DE 500 VEíCULOS
Das 9 às 19h na ARENA JARAGUÁ .
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opçÃO DA la PARCELA PARA O MÊS DO CARNAVAL TAXAS SUPER ESPECIAIS
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.Santander
FINANCIAMENTOS

Financiamento com o Santander Flna)1ciameil(os', Condições válidas para financiamentos de carros e motos usados/semi·novos comercializados por Intermédio de lojistas correspondentes não bancários do Santander Financiamentos' e pallicipantes do Feirão Webmotors Jaraguâ do Sul. Condições sujeitas à análi�e
de crédito e demais condições do produto Vigenl@s na data da contratação. Prezo de vigência da promoção é de 10/1212011 até 111121201 t, O Santander Financiamentos' e a WebMotors não se responsabilizam por quaisquer defeitos. vícios ou problemas existel\tes nos veíoulos ou decorrente� dos 09\lóCioS reanzados
no Feirão WebMotors Jaraguá do Sul, os quais são de exclusiva responsabilidade dos tojist.as participantes do evento. O Custo Efetivo Total, as taxas de juros e demais encargos podem variar de acordo com o ano do veiculo, mama, valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente. Para mais Informações
consulta as lojas participantes correspondentes nâo bancário do Santander Financiamentos' e o site www.feiraowejJmotors.com.br. Imagens meramente ilustrativas. ('} Fmanciamentos cam prato máxjmo de 60 meses e carência de 60 dias válido para veicula\> de 2003 a Okm. 'SSl'ltander Fin!lnciamentos ê uma
marca da Aymolé Crédito. Financiamento e Investimento SA
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Fim de semana, 10 e 11 de dezembro de 2011
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E coanuan, entre profissionais,
o abandono do sonho da

pós-graduação no exterior,
após o cas�anento ou o

.

nascianento dos 61hos.
Mas há quean 1R0stre que é
possível, sian, passar uana

teanporada de estudos
fora e ao lado da faanília.
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Luiz Marias redacao@ocorreiodopovo.com.br
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··Empresariar não é saber como lazer
a próxima coisa e sim como lazer certo

a próxima coisa·· (Peter Drucker)

I
Vestibular

Faculdade SENAC Jaraguá do Sul

da ética, do 'jazer certo" é mais íngreme,
porém, mais seguro e só ele nos levará
ao verdadeiro sucesso que só ocorrerá se

construirmos uma forte credibilidade
no mercado.
Escrevo isso porque tenho assistido
empresas com aparente sucesso que
repentinamente entram em profunda
dificuldade e quando vamos estudar
a razão de tal fracasso, encontramos
o fato de terem percorrido esse

pretenso sucesso por caminhos
tortuosos, ilusórios, falsos, cheios de
desonestidade e ações de moral e ética
duvidosas. -Quando esses empresários e

profissionais tomam plena consciência
dos erros que cometeram é tarde demais.
Sua credibilidade não existe mais e são
abandonados à própria sorte.

Assim, vale a pena lembrar do conselho
de Peter Drucker: Fcíça sempre certo.
Não transija com a ética e com a moral.
Não acredite nas coisas muito fáceis.
Respeite profundamente as pessoas
para que possa ser respeitado. Não
se iluda com facilidades e trilhe o

caminho seguro da honestidade.
Pense nisso. Sucesso!

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.

Peter Drucker é o pai da administração
moderna. Pense bem no que ele disse.
Administrar uma empresa não é só
fazer a próxima coisa certa, mas sim

fazer certo tudo aquilo que devemos
fazer. Ou seja, para ter sucesso é preciso
ser ético, fazer as coisas certas, não se

deixar enganar pelo ganho a curto

prazo e compreender que o sucesso só
ocorre para aqueles que sabem ganhar
no longo prazo. E para ganhar no longo
prazo é preciso ser ético, honesto e

respeitado em todos os sentidos.
Ainda fico impressionado ao ver

empresários e profissionais que
desejam vencer pelo caminho fácil da
desonestidade, da trapaça, enganando
clientes, desrespeitando fornecedores,
ganhando fácil pela sonegação. Não
entendem que esse caminho pode levar
a um ilusório "sucesso" temporário,
mas jamais trará o sucesso duradouro,
permanente. Sem credibilidade,
essas empresas e profissionais
ficam debilitados frente à primeira
adversidade e sucumbem. É preciso
compreender e acreditar nisso.
O caminho da retidão, da honestidade,

Projetos de sustentabilidade recebem Prêmio Jovem Cientista
Autores de projetos desenvol

vidos na área de sustentabilidade
e infraestrutura de cidades rece

beram, no último dia 6, o Prê
mio Jovem Cientista. A cerimô
nia de premiação foi no Palácio
do Planalto com a presença da

presidenta Dilma Rousseff, que
destacou a pretensão do gover
no de criar no país um ambiente
"extremamente" favorável ao de
senvolvimento da ciência.

"Se não tivermos a produção
científica em nosso solo, não rea

lizaremos todo o potencial desse

país. Aqui podemos criar, fazer
ciência, criar tecnologia e inovar.
Podemos agregar valor e melho
rar a vida de cada um dos brasi
Ieiros e do mundo."

A 25a edição do prêmio teve o

tema Cidades Sustentáveis, com

2.321 trabalhos inscritos. Os prê
mios variaram de R$ 30 a R$ 10

mil, para quem ficou em primei
ro, segundo e terceiro lugar nas

categorias graduado e estudan
tes de ensino superior. Além dís-

so, os estudantes de ensino mé
dio ganharam um computador e

uma impressora. As escolas dos
alunos do ensino médio e orien
tadores dos trabalhos também
recebem prêmios.

Vencedora da categoria gra-
duado, Uende Gomes, 29 anos,
da Universidade Federal de Mi
nas Gerais, pesquisou três áreas
de vilas e favelas de Minas Gerais

que detêm deficiências em sanea

mento básico. Ela identificou pro
blemas que devem ser soluciona
dos para garantir a ampliação dos

serviços nessas regiões. "O que me

motivou a fazer essa pesquisa foi

já ter convivido com falta de sane

amento básico", contou durante a

cerimônia de premiação.
No estudo, ela constatou que

a exclusão social contribui para
dificultar o acesso ao saneamento.
Entre os fatores apontados está,
por exemplo, o elevado custo da
tarifa cobrada pelo serviço, o que
leva os usuários a buscarem fon
tes de água ins�gp�a� r ,di�posi-

ção inadequada do esgoto.
Uma escola de ensino médio

do Rio Grande do Sul e a Univer
sidade Federal de Minas Gerais
também foram premiadas por te

rem o maior número de trabalhos
com mérito científico inscritos.
Ainda foram oferecidas bolsas de
estudos do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq) para os pre
miados que atendam aos critérios
estabelecidos pela instituição.

A intenção do prêmio é incen
tivar a aplicação do conhecimento

tecnológico e científico na solução
de problemas emergenciais do

país. Desde 1981, quando foi cria-

o
do, o prêmio contabilizou 17 mil

projetos inscritos.

'IWEClViOLO(nA Presidente DiIma Rousseffdestaca a intenção
do govemo em criar no Brasil mn ambiente favorável à ciência

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Família não é . obstáculo para estudar
Brasileiros contam e eriências de viajar com seus parceiros e os

"""

Ecomum, entre profissionais,
o abandono do sonho da

pós-graduação no exterior, após
o casamento ou o nascimento
dos filhos. Mas há quem mostre

que é possível, sim, passar uma

temporada de estudos fora e ao

lado da família.
Caso da maranhense Wa

neska Reis, 37 anos, que, há um

ano e dois meses, vive em Ná

poles, Itália, com o marido e os

três filhos de 10, 9, e 2 anos e 8
meses. Cirurgiã-dentista atuan
do na saúde pública, ela ganhou
a bolsa Erasmus para fazer dou-

'torado em "Economia e gestão
de empresas e organizações de
saúde". Fazer um curso lá fora

sempre foi seu plano, que conse

guiu convencer o marido biólogo
a embarcar na viagem. Elé tam

bém se inscreveu para uma bolsa
de mestrado em riscos ambien
tais. Contemplado pelo Erasmus,
o casal partiu, em setembro de
2010. Inicialmente, sozinho.

"Não foi fácil tomar esta deci
são, mas acreditávamos.que seria
a melhor opção. A intenção era

organizar tudo para a vinda dele",
lembra Waneska, que enfrentou
dificuldades .ern obter informa
ções sobre o trâmite para levar
as crianças, mas, em dezembro
de 2010, voltou ao Brasil com o

marido para buscar os meninos,
que estão, desde então, adapta
dos em escolas italianas.

Waneska não pensa duas ve

zes antes de recomendar a expe
riência:

HNo começo foi muito difícil.
Às vezes dava vontade de arru

mar a mala e ir embora. Mas se

dificuldades existem, elas podem
ser superadas".

O casal organizou a ida por

conta própria, mas também é pos
sível planejar a viagem com auxílio
de agências. A MBA House e a CI,
por exemplo, têm programas e ser-

, viços para esses casos.

"Nosso público é 20% de ca

sais. Hoje, as escolas de MBA
estão mais abertas para receber
casais com ou sem filhos", diz
Marcelo Ramos, sócio da MBA
House, que faz um trabalho de

identificação do perfil das uni
versidades e escolas para a fa
mília escolher a que melhor se

encaixa. "Também organizamos
viagens para que os interessados
possam conhecer os campi e a ci
dade onde poderão morar".

Já a CI oferece algumas opções
de programas customizados, que
podem incluir cursos de inglês du
rante as férias para pais e filhos ou

um programa de high school para
adolescentes em caso de pais indo
fazer pós no-exterior.

A produtora cultural Gabriela
de Andrade, de 31 anos, se mu

dou com o marido, Valdir Batone,
para o Canadá, em setembro de
2009. Ambos são bolsistas do Pro

grama de Ajuda Financeira aos

Estudos do governo do Québec.
Ainda no início do mestrado em

estudos cinematográficos na Uni
versité de Montréal, engravidou de
Clara, hoje com dez meses.

"Encontrei apoio na coorde
nação. Não queria usar aquela
clássica desculpa "não terminei
porque tive filho", diz Gabriela,
que terminou alguns módulos
em casa e, agora, começa a escre

ver a tese, enquanto amamenta.
"Urna das coisas que mais nos

motiva nessa grande empreitada
.

é saber que a Clara crescerá com

acesso a diferentes culturas e lín

guas. Mais que nosso diploma,
estamos ganhando horizontes,
para nós e para ela".

Formado em artes visuais e de

sígn gráfico e mestre em gestão do

patrimônio, o professor da Facul
dade de Artes visuais da Universi
dade Federal de Goiás (UFG), Mar
cio Rocha, de 36 anos, vive desde
outubro de 2010 em Plymouth, no

Reino Unido, onde cursa doutora
do em media arts. Foi com a mu

lher, Liana, de 32 anos, e as filhas,
Marcela, 11, e Milena, 10.

'Tive sorte: minhas filhas fa
lavam um inglês impecável em

menos de seis meses, e a adapta
ção foi rápida. Mas a pressão por
resultados é grande e, se você
não tiver bom equilíbrio emocio
nal, o relacionamento pode ser

prejudicado".

DIVULGAÇÃO

Gabrie� e o Marido Valdir com a &Iha, Clara, em M,ntreal: beneficiados pelo Erasmus

MEC corta 1,2 mil vagas de três cursos

que não atingem conceito ideal
_ o Ministério da Educação

(MEC) anunciou no início do mês
.

o corte de mais 1.287 vagas em 58
cursos que obtiveram resultado
insatisfatório na última edição do
Exame Nacional de. Desempenho
de Estudantes (Enade). A medida

atinge graduações nas áreas de
educação física, serviço social e

fonoaudiologia, que tiveram nota
1 ou 2 no Conceito Preliminar de
Curso (CPC) de 2010. O indicador,
que varia em uma escala de 1 a 5,
avalia a qualidade de ensino de
um curso a partir do desempenho
dos estudantes no Enade e outros

quesitos, como a titulação do cor

po docente e a infraestrutura da

instituição.
As medidas foram publicadas

esta semana no Diário Oficial da
União e fazem, parte, ROI grÇ>c�p�p

de supervisão pelo qual esses cur

sos estão submetidos em função
do baixo desempenho no Cl'C. A

redução atinge 33 cursos de edu
cação física (1.024 vagas), 16 de
serviço social (244 vagas) e nove

de fonoaudiologia (39 vagas). As

instituições de ensino terão um

ano para cumprir as exigências do
termo de saneamento de deficiên
cias que será firmado com o gover
no. Após esse período, o MEC fará
uma nova avaliação para verificar
o cumprimento das exigências.
Se as deficiências não forem cor

rigidas, os cursos poderão, ao fim
do processo, ser descredenciados
pelo ministério.

Desde que foram divulgados os

resultados do CPC de 2010, o minis
tério já cortou mais de 8 mil vagas
em faculdades que oferecem cursos

consideradas de baixa qualidade.
Além das áreas anunciadas, tam
bém houve redução da oferta de
vagas em medicina, odontologia,
enfermagem, biomedicina, nutri

ção e fisioterapia. O MEC infor
mou que pretende suspender, até
o fim do ano, 50 mil vagas. As medi
das também atingirão graduações
de ciências contábeis, e adminis
tração. Em 2010., ,594 dos 4.143
cursos avaliados tiveram CPC 1
ou 2. A nota 3 é considerada satis
fatória e CPCs 4 e 5 indicam que o

curso é de boa qualidade.
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Bernt Entschev
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Não importa se você tem perfil de
um profissional generalista ou

de um especialista contanto que

desempenhe bem o seu papel.

Especialista ou generalista - qual o seu potencial?
Rra a história de hoje me corretamente que futuro deseja timidez. Entretanto, tirava notas situação de cada um: Bruno mais suas habilidades

Inspirei na dúvida que muitos dar a sua carreira. ainda maiores qu� o amigo, pois se tomou vice-presidente da comportamentais e de
profissionais tomam para si sobre Para melhor exemplificar esse era mais dedicado aos estudos e empresa de auditoria e Bruno relacionamento do que as técnicas

.

a carreira: especializar-se em um quadro tão comum, vou contar procurava se especializar na área diretor da área de controladoria e vice-versa. Não importa se você
assunto ou técnica, efazer disso uma história de dois conhecidos o máximo possível. do banco - reportando-se tem perfil de um profissional
o seu grande diferencial, ou ser meus. Bruno e Paulo eram Os dois amigos se formaram diretamente à presidência. generalista ou de um especialista
um generalista e entender de tudo melhores amigos e se conheciam juntos e começaram a trabalhar O que quero dizer com essa contanto que desempenhe bem o
um pouco, usando esses amplos desde a infância. Estudaram em empresas diferentes, porém, história é que existe espaço no seu papel. As pessoas são diferentes,conhecimentos para gerir o juntos do primário à faculdade. no mesmo ramo: finanças. mercado de trabalho para ambas portanto reconheça seus pontosnegócio? Foram aprovados, passaram Bruno foi trabalhar em uma as personalidades. Bruno, por ser fortes e fracos. Não insista em
Por mais simples que pareça pelo trote e cursaram, então, empresa de auditoria. Como mais extrovertido e saber lidar tornar-se especialista em uma área,
ser escolher entre um e outro, as Economia. Ambos eram garotos era extremamente carismático e melhor com as pessoas, alcançou se a sua grande qualidade é possuiraptidões e habilidades de cada muito aplicados, porém, cada um sociável, desde o início procurou um alto cargo dentro da empresa, uma ampla visão de negócios. Em
um são diferentes, tornando no seu estilo. conhecer todos os colaboradores onde controlaria sabiamente outras palavras, invista nas suas
cada indivíduo mais adequado Bruno estava sempre cercado e compreender as mais diferentes diversos setores da empresa qualidades, no seu potencial e

para uma situação que outro. de amigos. Por conhecer muita áreas da empresa. Seu colega e subordinados com diversas saiba reconhecer suas fraquezas.É preciso se autoavaliar na gente, era sempre ele que Paulo, por outro lado, foi personalidades. Por outro lado, Não existefórmula para o sucesso,
hora de escolher entre ser um organizava as festas e churrascos trabalhar em um banco. Como Paulo, que era mais tímido, apenas pessoas que aproveitam
profissional generalista ou da faculdade. Os professores e sempre foi muito estudioso, tinha porém tinha muito conhecimento suas qualidades e neutralizam seus
especialista. É claro que os colegas o adoravam pelo seu grande conhecimento técnico e técnico, se tornou diretor de pontos não tão fortes.dois casos se misturam vez ou jeito carismático que cativava por isso era muito elogiado em um departamento específico do
outra, mas, mesmo assim, saber a todos. Já Paulo não tinha a seu ambiente de trabalho. banco, onde colocaria em prática * Mande sua história para:
suas limitações e qualidades habilidade de lidar tão bem com Após vinte longos anos na vida suas habilidades técnicas. coluna@debernt.com.br
é essencial para escolher pessoas quanto Bruno devido à e carreira dos garotos, eis a Existem pessoas que desenvolvem e siga twitter/bentschev.ds

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vivência no setor de compras. Desejável conhecimento
em peças de manutenção, máquinas.
ANALISTA CONTÁBIL
Vivência na área contábil e custos.

ANALISTA DE CRÉDITO E COBRANÇA
VNência com análise de crédito, cadastro de clientes,
cobranças e contas a receber.
ANALISTA FISCAL
Vivência em escrita fiscal.
ASSISTENTE FINANCEIRO
Vivência em contas a pagar, receber, fluxo de caixa,
elaboração de relatórios. Cursando ou completo

.

superior Administração, Ciências Contábeis, Financeiro
ou área afins.
ASS-ISTENTE DE OUTSOURCING
Cursando superior ou completo em Comércio Exterior.
Desejável inglês e vivência no segmento têxtil. .

ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência com atendimento aos representantes.
COMPRADOR DE OUTSOURCING
Vivência em compras no mercado brasileiro, inglês,
intermediário e disponibilidade para viagens. Cursando
superior ou completo em Comércio Exterior.
CONSULTORA DE ATENDIMENTO
Vivência com telemarketing.
COORDENADOR DE VENDAS
Vivência com vendas externas e internas de Software
de ERP ou Software de gestão.
RECEPCIONISTA
Para atuar na Barra do Rio Cerro. Conhecimento em

Informática e vivência com atendimento.
TELEFONISTA
Vivência com PABX.
VENDEDOR EXTERNO

ANOS

COORDENAÇÃO
COORDENADOR DE PRODUÇÃO
Vivência no ramo metalmecânico.
ENCARREGADO DE TURNO
Vivência na tinturaria e liderança de equipes. Disponibi
lidade para atuar no 3° turno.

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Vivência em programação de CLp, projetos elétricos,
montagem. Desejável conhecimento em Robótica e

disponibilidade de viagens.
ENGENHEIRO CIVIL
Formação completa.

MICAS
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Vivência com desenvolvimento de cores e elaboração
de cartelas. Para atuar 110 ramo têxtil.
AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Formação na área ou conhecimento.
DESENHISTA
Vivência em criação de bordados e estampas no seg
mento infantil. Desejável domínio em Photoshop.
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 curso Técnico e NR·1 O.
ESTILISTA
Vivência em desenvolvimento de coleção infantil,
noções em costura e modelagem. Desejável noção no

programa Kaledo e Corei Draw.

FARMACÊUTICO
Desejável superior completo.
FRESADOR MECÃNICO/FERRAMENTEIRO/CNC
Vivência na função.

I .

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

alinhamento.
MÉDICO DO TRABALHO
MODELlSTA
Vivência na função.
OPERADOR DE EXTRUSORA
Vivência na função.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM CNC
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Possuir curso. Vivência em almoxarifado. Para atuar em

Guaramirim.
PROGRAMADOR E OPERADOR DE CNC
Vivência na função.
PROFESSOR DE INGLÊS
Para atuar em escola de idiomas.
PROJETISTA MECÃNICO
Conhecimento em Solid Works, vivência em projetos
de máquinas e equipamentos.
SOLDADOR IMONTADOR
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência em indústrias, hospitais, shoppings, centrais
'de refrigeração.
TESTADOR DE PRODUTOS
Curso Técnico em Mecânica, Eletromecânica ou áreas
afins.

TORNEIRO MECÃNICO
Vivência na função.

ESTAGIOS
ARQUITETURA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

, ,

ENGENHARIA CIVIL

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OPERACIONAIS

ACOPLADOR
Vivência na função. Para atuar no ramo gráfico.
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
AJUDANTE GERAL
Vivência com reparos na área elétrica, hidráulica e

manutenção em geral.
ALMOXARIFE
AUXiliAR DE PRODUÇÃO
BOBINADOR
Vivência com bobinagem de motor elétrico, tirar dados
do motor e realizar ligações.

.

CAMAREIRA
Disponibilidade para atuar aos finais de semana.

COSTUREIRA
ESTOFADOR
ESTAMPADOR

.FRENTISTA
GARÇOM
Disponibilidade para atuar aos finais de semana.

�VADOR DE VEíCULOS
Necessário possuirCNH.
MARCENEIRO

PADEIRO/CONFEITEIRO
Para atuar em Guararnirfm.
PINTOR INDUSTRIAL
POLIDOR DE VEíCULOS
PREPARADOR DE PINTURA
Vivência na área Autorrotíva,
PRENSISTA
TECELÃO

VENDEDOR INTERNO
Disponibilidade de horários para finais de semana.

VIGILANTE
Desejável curso.

ZELADORA

COMPRADOR
Vivência na área metal mecânica, elétrica.
ESTILISTA
Vivência na função. Para atuar com moda
feminina.
GERENTE DE lOJA
Vivência na função e disponibilidade de
horários.

SOLDADOR
Para atuar no bairro Czerniewicz e João Pessoa.
REPRESENTANTE COMERCIAL
Vivência com tinturaria e malha em rolo.
Disponibilidade para viagens.

B BREITHAUPT
"05". "'6

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

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
OPERADORA DE CAIXA

META RH EM PARCERIA COM o GRUPO BREITHAUPT
ESTÃ SELECIONANDO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD).
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Alidor Lueders. Consultor· alidor@lueders.com.br

Valores. A empresa deve reter

profissionais só c_om ··dinheiro··?

Somos resultados de nossas op
ções. O primeiro passo indis

pensável para conseguir as coisas

que você quer da vida é decidir o

que você quer. A vida profissional
nos oferece muitos caminhos e

opções, por exemplo:
• ser profissional ou executivo de
uma empresa ou organização;
• criando a própria empresa,
hoje atéfacilitado quando somos

seduzidos a abrir uma "franquia"
- com pequeno investimento e

baixo risco;
cuidando de um negócio da

família;
• aproveitando a sua capacidade
"nata" para ser artista, esportista,
músico, etc.

Não existe um caminho único
e definitivo, a qualquer tempo
podemos optar por novos desafios.
O importante é escolher o que
nos dá prazer ou nos realiza no

trabalho para que com serenida
de e determinação alcancemos
nossos objetivos. Se você gosta
do que faz, tem mais chance de
dar certo. Todos os problemas se

tornam menores se você não se

desvia deles, mas os confronta.
Porém, estejamos certos de que,
todos os caminhos para sermos

bem sucedidos, exigem esforço,
abnegação, renúncias, muito tra

balho, determinação e luta, mas

nos traz a recompensa da realiza
ção, pois a vida começa no final
da zona de conforto. Cingimo-nos
nesse artigo a considerar a vida de

profissional ou executivo em uma

empresa, considerando que todo
executivo tem que ser "empreen
dedor", na sua função, para gerar
valor para a empresa em que
trabalha. Permitimo-nos comen

tar a nossa opção e experiência
pessoal, lembrando que, tudo
o que conseguimos realizarfoi
graças à ajuda de outras pessoas e

aos valores e cultura da empresa
em que atuamos.

- Na nossa trajetória profissional
como executivo tivemos muitos

desafios e se ofereceram oportuni
dades. Mas uma questão sempre
nos era colocada - como ficar
quase 40 anos na mesma em

presa? A resposta a essa questão
nos ensejava a oportunidade de
comentar sobre a trajetória de
sucesso da empresa em que traba-

lhamas e sobre a nossa satisfação
pessoal e realização profissio-
nal. Afirmamos que, participar
numa organização/empresa em

constante crescimento e desen
volvimento - em vendas, atuação
em novos segmentos de mercado,
lançamento de novos produtos,
inovações em todas as áreas, cres

cimento do número de colabora
dores, reestruturações com fusões
e aquisições, etc. - a cada ano era

uma nova empresa, que requeria
novos conhecimentos, proporcio
nava novos desafios e abria novas

possibilidades de se enriquecer
profissionalmente, permitindo a

realização pessoal. Complementá-
_

vamos que, a cultura e os valores
da empresa de buscar desenvolver
e promover os profissionais da
casa, gerava oportunidades para
os que tinham ambição e estavam

preparados para assumir novos

desafios. E, por tudo isso, parcela
considerável de minha poupança
investia na aquisição de ações
da empresa em que trabalhava,
tornando-me "investidor".
Cabe ao profissional se lembrar,
conforme Henry Mintzberg - Pro

fessor de Universidade do Cana
dá, que I� empresa procura gente
que se importa com a empresa,
não quem só quer ganhar mais".
Como profissional e/ou executivo é
necessário ser líder para estimular
as pessoas, e gestor para conse-

guir maior produtividade, o que
-significa fazer mais com os mesmos

recursos (humanos, materiais e

financeiros) colocados a disposição.
Gestão não é profissão, é prática, é

experiência. Cabe ao gestor, sempre
ter em mente que, os insumos

- básicos da empresa colocados a

disposição, são basicamente:
Recursos Humanos - que devem
ser estimulados e motivados na

consecução de metas e objetivos,
e lhes ser proporcionado o devido
treinamento e desenvolvimento;
Capital Investido - deve-se pro
curar o máximo de retorno, o que
pode exigir, no caso de excesso de
recursos ou crise, austeridade.
Devemos reconhecer que a verda
deira medida de um profissional
não é como ele se comporta em

momentos de conforto e conveni
ência, mas como ele se mantém em

tempos de controvérsia e desafio.

.

Somos resultados
de nossas

opções. O

primeiro passo
indispensável

para conseguir
as coisas que
você quer da

vida é decidir o

que você quer.

Hoje, lamentavelmente, vemos

muitos profissionais na busca
incessante de mudar de emprego,
por motivos não relevantes, como:

pequenos conflitos com seu chefe,
aspectos de rendimentos, senti
mento de ser injustiçado ou mesmo

_ para saciar o seu EGO, etc., julgan
do que mudando de emprego, isso
o ajudará a crescer ese desenvolver
mais rapidamente. A sua trajetória
profissional aponta a passagem por
inúmeras empresas e organizações
normalmente sem evidenciar que
se importava com o crescimento
da empresa em que atuava. Daí

questionarmos - vale à pena mudar
de empresa tão somente na busca
vã defama e de ouro, ou outros
motivos não relevantes? Por que
não ser cauteloso e reconsiderar os

seus objetivos e concentrar as suas.

energias na busca de realização
na empresa que pode estar lhe

oferecendo oportunidades? Enten
demos que, esperar e persistir, pode
ser uma boa estratégia para o seu

desenvolvimento, se você alinhar a

cultura e os valores da empresa com

os seus, na procura da realização
profissional e pessoal.
Se para a empresa o ideal é buscar
os executivos dentro da própria
empresa, formando um grupo
mais coeso e tendo gente mais
envolvida e comprometida, não
valeria a pena ao profissional
concentrar os esforços para ser

promovido ao invés de mudar de

empresa?
O ideal para o profissional é aceitar
executar determinadas coisas de

, boa vontade, identificando proble
mas e convertendo-as em opor
tunidades e agir na solução com

criatividade, prazer e entusiasmo.
Concluindo, entendemos que cabe
a empresa criar condições para
reter os profissionais e executivos,
inclusive dando condições de

participarem acionariamente no

negócio. Mas, cabe ao profissio
nal avaliar com mais cautela os

-

reais motivos que os levam a estar

insatisfeitos e/ou pretenderem se

desligar da empresa. Será que não
cabe ao profissional avaliar se os

valores da empresa e os seus são

compatíveis? Se a empresa oferece
oportunidades ao pessoal interno
a ser promovido? Se a empresa
está crescendo e desenvolvendo?

Investimentos em

inovação serão destaque
na indústria em 2012

o presidente da Confe- CNI no país 22 institutos
deração Nacional da Indús- de inovação e tecnologia.

_ tria (CNI), Robson Braga de Cada um atenderá a um

Andrade, espera que o setor ramo diferente, perrnítin
cresça cerca de 4% no ano do o acesso das empresas
que vem. Para este ano, ele a m-odernos laboratórios
prevê uma taxa menor que de pesquisa e desenvolvi
a do crescimento do Produ- menta.
to Interno Bruto (PIB) na- Andrade informou que
cional, em torno de 2,4%. a CNI irá contratar uma

Para aumentar" o volume de empresa de consultoria
recursos disponíveis para para avaliar o efeito das po
investimentos industriais, líticas públicas' para a ino
porém, é preciso que o se- vação, principalmente, nos

tor se modernize. segmentos das pequenas e

I� inovação é funda- médias empresas. Ele citou
mental para dar às empre- os dados da pesquisa divul
sas brasileiras condições de gada no dia 2 pela entida
competição", dz ele, após de, que mostra que apenas
encontro com o presidente 12% das empresas aponta
do Banco Nacional de De- ram o desenvolvimento de
senvolvimento Econômico novos produtos como ob
e Social (BNDES), Luciano jetivo principal dos investi
Coutinho.na sede regional mentos deste ano. O levan
da CNI. tamento mostrou que esse

De acordo com Andra- percentual deverá crescer

de, deverão ser criados pela I para 20,9% em2012.

-

O cIesenviIviment e a mocIemização
serão as apostas do setor para ampliar o crescimento

Objetivo é fazer daescola
um espaço de produção

bíiotecas, os agentes de Lei
tura, o Cine Mais Cultura e

os espaços culturais estão
'

entre as ações previstas no

acordo a serem implemen
tadas .nas escolas públicas
a partir do próximo ano. A
ideia é possibilitar também
maior acesso dos alunos
a livros de arte e a demais
acervos culturais. Está pre-
vista ainda a fprmição con
tinuada dos professores, de

ii arte e' a definição de 'uma

política de cultura para os
currículos escolares'

Os ministros da Cultura,
Ana de Hollanda, e da Edu
cação, Fernando Haddad,
assinaram no dia 8 deste
mês, um acordo de coope
ração técnica sobre a polí
tica de cultura para a edu
cação básica. Q objetivo é
fazer da escola um espaço
de produção, O pacto pre- I

vê, inicialmente, seis ações
entre as duas pastas, com

orçamento estimado em R$
'80 milhões.

. I
•

ii

. Pn;)jetos COrn9 os pon
tos de Cultura, pontos de
:tY1emóriéi./ (1}luseus1�. a� Bi-
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Governo incentiva desenvoMmento
de tecnologiaspara deficientes

Empresas serão

beneficiadas
com. linhas de
cr to ra crior

produtos com foco
nesse público

QPlano Nacional dos Direitos
das Pessoas com Deficiên

cia' batizado pelo governo como

Viver sem Limite, lançado em 17
de novembro, pela presidente
Dilma Rousseff, vai incluir uma

linha de crédito de R$ 150 mi
lhões da Financiadora de Estu
dos e Projetos (Finep) para pes
quisa e desenvolvimento (P&D)
de tecnologias assistivas.

Do valor previsto para de
sembolso em três anos, R$ 90 mi
lhões serão destinados a emprés
timos (com juros de 4% ao ano)
a empresas que queiram domi
nar tecnologias e criar produtos
como próteses ortopédicas, lei
tores de braille e cadeiras de ro

das com interação com o cérebro
da pessoa com deficiência.

Além do dinheiro para em

préstimos, R$ 30 milhões ficarão

disponíveis para subvenção de

inovações de risco tecnológico
alto e retorno financeiro incerto.

Outros R$ 30 milhões, também
não reembolsáveis, serão desti
nados a projetos desenvolvidos
em parceria com universidades e

{'

centros de pesquisa.
A intenção do governo com

o plano Viver sem Limite é favo
recer a inclusão social e produ
tiva de pessoas com deficiência.
"Nós temos que começar a pro
duzir esses equipamentos e dar
mobilidade e alternativa", diz o

ministro da Ciência, Tecnologia
e Inovação, Aloizio Mercadante,
ao abrir, em Brasília, o 10 Fórum
Sebrae de Conhecimento. "O fato
de a pessoa ter uma deficiência
faz com que ela desenvolva ou

tras habilidades", salienta.
O plano do governo "é mui

to ambicioso", considera Mer
cadante. "Temos que começar a

pensar a tecnologia para aque
les que precisam, a tecnologia
de pequena escala que protege
o indivíduo". Segundo o minis

tro, "é a essa tecnologia que o

governo tem que dar ênfase, não

apenas aos grandes complexos
econômicos".

O desenvolvimento de tecno

logias assistivas também pode
ser economicamente estratégico.
O Brasil tem déficit comercial em

produtos e equipamentos para
mobilidade, tratamento e aces

sibilidade de pessoas com defi
ciência. Só no caso de próteses e

órteses, o déficit na balança co

mercial é US$ 70 milhões anuais,
de acordo com o superintenden
te de Tecnologias para Desenvol
vimento Social da Finep, Maurí
cio França. Ele lembra que, com

o crescimento do número de aci-
.

dentes de trânsito e o envelheci
mento da população, a demanda

por esse tipo de tecnologia au

mentará.
Afora o financiamento da

Finep, o governo vai subsidiar
a compra de próteses e equipa
mentos para pessoas de baixa
renda. Um catálogo de 1,6 mil

produtos' para idosos e pessoas
com deficiência visual, auditiva,
física, intelectual ou múltipla es

tará disponível no portal eletrô
nico http://assistiva.mct.gov.br/.

,

"Tudo que há no mundo em

termos de equipamentos para
pessoas com deficiência vai estar

nesse portal que estamos lan

çando amanhã", garante' Merca
dante. O portal foi desenvolvido
em cooperação com .os Estados
Unidos e nove países europeus,
e o Instituto de Tecnologia Social
(ITS Brasil).

Segundo dados do Censo

2010, 6,7% da população brasi
leira (mais de 1 7,7 milhões de

pessoas) têm alguma deficiência
considerada "severa" pelo Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE)., I I f

•

Nós temos que começar
a produzir esses

equipamentos e dar
mobilidade e alternativa.

MOBiLIDJU)E De&cienles físicos pot;Ierão ter a quaUdade
de �melhorada com os novos e modernos equipamentos
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A reboque do novopapel
dopais no mundo

Projeção política do Brasil aumenta

procure (e oferta) na pós raduação
e�I'1I"l I"l�'1b.lC'11·çC")"' Jt..'::).,(,�'a í11""�'�lrr"1(""'Iicn]" (""I n'd""'1fl:'('m",;:, , s: W:;:" 'n.., '11;;;" c» ..1. �w '1Ii:;",,, '" "JIf" .",. • ) I. \,.",IA. t»

Ainternacionalização crescen

te da economia brasileira e a

maior projeção política do país
no cenário mundial têm aumen

tado o interesse na pós-gradua
ção em relações internacionais

(RI). Diferentemente de anos

atrás, quando a maior parte das

pessoas procurava mestrados,
MBAs e outros cursos afins com

vistas à carreira acadêmica ou à

diplomacia, o perfil desse estu

dante hoje é bem heterogêneo.
E a maioria está voltada para o

mercado de trabalho.
"Muitos têm feito mestrado

ou especialização em relações
internacionais para ingressar no

setor público, no Terceiro Setor
e também em empresas priva
das", atesta Paulo Esteves, coor

denador do Instituto de Relações
Internacionais (IR!) da PUC-Rio,
acrescentando que novas carreiras
em órgãos do governo puxaram o

interesse dos profissionais. - As

carreiras de analista internacional
no Ipea (Instituto de Pesquisa Eco
nômica Aplicada) e no Ministério
da Indústria e do Comércio nem

existiam há dez anos.

Além do mestrado em rela

ções internacionais - que tem o

conceito 5 da Capes, o segundo
mais bem avaliado do Brasil na

área - a PUC oferece uma espe
cialização, hoje com uma nova

ênfase: "Ajuda humanitária e ao

desenvolvimento", cuja primeira
turma (noturna) foi aberta em

março. Há também a especia
lização com ênfase em política
internacional, cujas linhas de

pesquisa são em segurança in
ternacional � em relações econô
nucas e cornercrais.

"A linha humanitária está
relacionada à atuação do Bra

sil junto à ONU, no Haiti, por
exemplo. Também é direcionada
a quem deseja elaborar projetos",
explica Esteves.

Um exemplo do novo perfil
de pessoas que procuram as pós
na área é o jornalista Alexandre

Gazé, de 35 anos. Trabalhando
com marketing na internet há 15

anos, ele decidiu fazer mestrado
no Instituto Universitário de Pes

quisas do Rio de Janeiro (Iuperj),

para estudar melhor o seu ins
trumento de trabalho diário: as

redes sociais:

"Quero analisar até que
ponto elas influenciam em

acontecimentos importantes,
como ocorreu em vários paí
ses durante a Primavera Árabe
(revoluções políticas que acon

teceram ste ano em diferentes

países da região)".
A Primavera Árabe, aliás, foi

considerada relevante na rees

truturação do currículo de al

guns programas de pós-gradua
ção. Foi o caso do luperj, ligado à
Candido Mendes, e da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), que já ofe
rece um MBA em relações inter

nacionais desde 2008.
"Incluímos mais horas para

temas -que ganharam maior re

levância, como o Oriente Mé

dio", informa o coordenador do
curso da FGV, professor Matias

Spektor. Segundo Spektor, há
um crescente interesse de jo
vens executivos e de executivos
sêníores de multinacionais pelo
MBA. Entre as cinco linhas de

pesquisa do MBA da FGV está

política nuclear internacional,
uma vertente importante numa

época em que se discutem no

vas fontes de energia, assim

como seu uso por países em

desenvolvimento, como o Irã:
"Existe hoje uma demanda

crescente pela profissionali-

DIVULGAÇÃO

EDUCAÇio Juliana Luiz, meStrado na Uer;: de oUto no comércio intemacional e doutorado

zação no trato de temas inter
nacionais em grandes com

panhias, na imprensa e em

escritórios de advocacia".
A Universidade do Estado do

Rio (Uerj) também oferece mes

trado e especialização (noturna)
em relações internacionas. Con
solidada desde 1992, a especia
lização abriu caminho para a

criação do mestrado da casa, em

2008. Ambos são ligados ao De

partamento de História.
"Temos uma procura cres

cente. Além da posição do Brasil
no cenário internacional, a inter
net aproxima o mundo, provoca
interesse", diz a professora Mi
riam Saraiva, coordenadora do

mestrado e professora da espe
cialização da Uerj.

A maior parte dos alunos do
mestrado da Uerj - que será
avaliado pela Capes pela primei
ra vez em 2012 - desenvolve

pesquisas sobre política externa

brasileira, com temas de coo

peração entre Brasil e países em

desenvolvimento, além de ajuda
humanitária.

É o caso de Juliana Luiz, que
cursa o mestrado da Uerj. For
mada em história e direito, ela

pretende, depois de defender a

dissertação, trabalhar na inicia-
tiva privada:

'

"Eu devo me aventurar no co

mércio internacional, pelo me-

nós até decidir fazer um doutora
do na área". E para quem-procura
um curso voltado para negócios,
o Certificate in Business Admi
nistration (CBA) em relações
internacionais do Ibmec é uma

opção. Noturna, a pós lato sen

su é voltada para profissionais
que atuam no ramo, nos setores

público, privado, em instituições
financeiras, órgãos supranacio
nais e ONGs.

"O objetivo do CBA é formar
alunos especialistas em negó
cios internacionais, que possam
atuar em médias e grandes em

presas privadas, nacionais ou es

trangeiras", explica o coordena
dor do curso, José Niemeyer.
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Projeto oferece bolsasdepré-iniciução
Alunos do ensino fundamental recebem
bolsas de R$ 200 por mês peloPibiquinho,
São 330 adolescente beneficiados

Estudar os triângulos por meio
de origamis é o método que a

estudante Laís Martins, de 14 anos,
desenvolveu para ajudar alunos de
matemática a aprender geometria
de maneira mais descontraída e

lúdica. Laís é uma das bolsistas do

Pibiquinho, uma versão infantoju
venil do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (Pibic)
do Conselho Nacional de Desenvol
vimento Científico e Tecnológico
(CNPq). A iniciativa é do Colégio
Universitário Geraldo Reis (Coluni),
instituição ligada à Universidade Fe
deral Fluminense (UFF).

"A base do meu trabalho são
as figuras planas. Fica mais fácil

aprender, sem ser só com conta, o

que é chato e difícil para a maioria.
O aluno aprende a fazer o origarni,
que ajuda a visualizar melhor os

triângulos e também serve como

decoração", destaca a adolescente,
que pretende cursar arquitetura
ou engenharia.

O Pibiquinho, que completa dois
anos e conta com apoio da Pró-Rei-

toria de Pesquisa, Pós-Graduação e

Inovação (Proppi) da UFF, oferece
bolsas no valor de R$ 200 mensais
a alunos do ensino fundamental da
escola - aproximadamente de 330
estudantes nesse segmento. As bol
sas têm duração de um ano, renová-

. .

veis por mais um ano.

Em 2010, foram oferecidas dez
bolsas e em 2011, 15. A ideia é du

plicar esse número no ano que vem,

segundo a diretora da escola, Iduína
Mont'alveme Chaves, que idealizou
o projeto com a professora de bio

logia da UFF Izabel Paixão. "Ficou
notório que as crianças que parti
ciparam desse projeto acabaram
tendo um desempenho na escola
diferenciado. A ideia é formar mais
e mais pequenos cientistas para
que possam atuar na sociedade de
maneira crítica, tratando da ciência
com consciência, sabendo para que
e por que estão desenvolvendo de
terminado tipo de pesquisa", ressal
ta a diretora.

Izabel Paixão destaca que um

objetivo importante do projeto é o

de integrar a universidade com o

colégio. I'A gente despertou a curio
sidade pela pesquisa científica e

esses alunos acabam por ajudar a

divulgar esses conhecimentos para
a sua família e conhecidos".

A professora de biologia cita o

exemplo de um dos bolsistas, Dye
go Lúcio de Araújo Estevão Rodri

gues, de 11 anos, que leu 18 livros
em cinco meses e escreveu sobre
cada um deles. Com o projeto de
incentivo à leitura, Dyego tomou

gosto pelos livros e melhorou o

vocabulário. Com o dinheiro da
bolsa, ele conseguiu comprar um

computador.
Outro participante, Pedro Hen

rique da Silva, de 15 anos, ganhou
o primeiro lugar na premiação da

Agenda Acadêmica UFE Ele criou
uma biblioteca de plantas medi
cinais na escola, com 20 espécies
catalogadas, que foram colhidas no

quintal das ·casas, na escola e nos

arredores do bairro de São Domin

gos, em Niterói. Os projetos estão

disponíveis no site da UFF e os pro
fessores de graduação da universi
dade se inscrevem como colabora
dores para orientar os alunos. Há
um orientador do próprio colégio e

um coorientador da universidade.

DIVULGAÇÃO
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INCENTIVO Projeto está com dois anos e a intenção é
dobrar o número de participantes com o decorrer doi tempo

'A oport!lni de
que voce procura
está aqui.

T
AÇOUGUEIRO - Não é necessária experiência na função (UR
GENTE)
ATENDENTE DE AÇOUGUE - Vagas para diversos bairros
ATENDENTf DE PADARIA - Vagas para diversos bairros
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - Para atuar com manutenção
prediaL
AUXILIAR DE MOTORISTA - Não é necessária experiência. Dis
ponibilidade para atuar em Nereu Ramos.
AUXIUAR DE SERViÇOS GERAIS - Vagas para diversos bairros.

. CONFEITEtRO{A)· Vagas para diversos bairros.
ESTOOUlSTA - Disponibilidade para atuar em Nereu Ramos.
EXPEDIDOR - Necessário ensino médio completo.
MECÂNICO -' Para �tuar com manutenção veicular.
MOTORISTA - Desejável conhecimento na cidade de Jaraguá do

.

Sul. GNH: C
OPERADOR DE CAIXA· Não é necessária experiência na função.
Qesejável ensino médio cursando ou completo.
PADEIRO· Não é necessária experiência na função
REPOSITOR - Para atuar com reposição de mercadorias
VENDEDORES - Para atuar em diversos setores.
VENDEDORES EXTERNO - Necessário habilitação.
VIGILANTE - Necessário curso em dia.

BACK RH em parceria com o Grupo Breilhaupt está selecio
nando Pessoas com Deficiência (PCD).

,..,.Ju��""", ... , ...,�_U"'�IUrII",,,,,,,,u<I-.I""�_,,,,�''''''',,",'''�IariI__�,,,_,, .. fij,,,_�_",,,,"..."" ....,,-.11,_"

OPERADOR (A) DE CAIXA - Desejável vivência na área.
PROMOTOR (A) DE VENDAS - Necessário ensino médio completo,

_ para atuar com vendas de celulares.
VENDEDOR (A) - Desejável viyéncia com atendimento ao público.

RECURSOS HUMANOS

ALMOXARIFE - Desejável vivência na função.
ANALISTA DE ENCAIXE - Vivência no ramo de modelagem têxtil,
conhecimento com sistema Audaces.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO - Desejável curso técnico têxtil com

pleto ou em ,andamento e vivência na Junção.
AUXILIAR TECNICO EM REFRIGERAÇAO - Desejável vivência na área.
CONTROLADOR DE QUALIDADE - Necessário formação técnica,
sendo desejável vivência no ramo metalúrgico.
DESENHISTA - Necessário curso superior em Moda completo, sen
do desejável noções de costura, modelagem, criação de bordados e

estampas e Photoshop.
DESENHISTA I DESIGNER GRÁFICO TÊXTil - Desejável conheci
mento nos programas Gorei Draw, lIIustrator, Photoshop e vivência
no ramo Têxtil.
ELETRICISTA - Para atuar com montagem de painéis.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO - Necessário curso técnico em elé
trica, automação industrial ou eletrotécníca (completo ou que esteja
finalizando). Desejável curso de NR-1 O e vivência na área.
ESTILISTA - Necessário curso superior completo, sendo desejável
noções de costura, modelagem, nos programa Kaledo, Gorei Draw e

inglês nível intermediário.
MECÃNICO DE MALHARIA - Necessário curso técnico em mecânica
ou eletromecânica, sendo desejável vivência com manutenção de
máquinas do segmento têxtil.
MODELlSTA - Necessário ensino superior em Moda ou curso técni
co em modelagem
MONTADOR MECÂNICO AUTOMOTIVO - Para atuar com balancea
mento, geometria, montagem de peças de automóveis e borracharia.

O�ERADOR DE CALDEIRA -_Necessário curso na área.
.

TECNICO DE REFRIGERAÇAO - Necessário formação técnica em

refrigeração
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - Necessário vivência na função.
VIGILANTE - Necessário curso de vigilante com a reciclagem em dia.

ACOPLADOR - Desejável vivência em gráfica. Para atuar em Mas
saranduba.
AUXILIAR DE ACABAMENTO - Para atuar com acabamento de peças
em fibra de vidro.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - Desejável ensino médio completo
ou cursando.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Desejável ensino médio completo e co

nhecimento em informática.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (URGENTE) - Para atuar em Nereu Ramos.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para atuar nos bairros: Jaraguá Esquer
do e Vila Lalau.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para atuar com jardinagem e

limpeza de pátio.
AUXILIAR DE TINTURARIA - Desejável ensino fundamental comple
to ou cursando. Não é necessário experiência.

.

CONFERENTE - Desejável ensino médio completo, vivência na área,
conhecimento com informática e noções de aHquotas.
GARÇOM - Necessário disponibilidade para atuar nos finais de semana.

LAMINADOR - Desejável vivência com laminação manual e spray-up
MARCENEIRO - Desejável vivência na função.
MONTADOR - Para atuar com montagem de máquinas e equipamen
tos e létricos.

MONTADOR DE GUINCHO DE COLUNA - Necessário conhecimento
em leitura e interpretação de desenho técnico.
PINTOR INDUSTRIAL - Desejável vivência com pintura de pistola.
PRENSISTA - Não é necessário vivência na função.
SERVENTE DE ltMPEZA - Para atuar em diversos bairros de Jaraguá
do Sul, ambos os sexos.

SERVENTE - Desejável ensino fundamental em andamento, para
atuar com calhas.
SOLDADOR - Desejável vivência na função.
TECELÃO - Vivência na função.

Confira a listagem completa de vagas e se cadastre:

www.backrh.com.br.
(47) 3376-9700

Artbur Muller .. 78
Centro I Jaraguá do Sul J se
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Vagas para ambos os sexos.

TORNEIRO MECÂNICO.- Desejável vivência na função.
ZELADOR (A) - Para Schroeder e Jaraguá do Sul.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Necessário ensino médio completo e

disponibilidade para atuar 4 horas diárias.
AUXILIAR DE COMPRAS - Desejável curso superior e vivência na

função.
ANALISTA FISCAL - Desejável ensino superior completo ou cursan
do e vivência com tributações fiscais.
ASSISTENTE FINANCEIRO· Desejável Formação em Administra
ção, Giências Contábeis, Finanças (completo ou cursando) e Excel
Avançado.
AUXILIAR DE VENDAS - Desejável curso superior completo ou cur
sando e vivência na área de pós vendas industrial.
ASSISTENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR - Desejável curso superior

e vivência na função.
COMPRADOR - Necessário curso superior completo ou cursando,
sendo desejável vivência na função.
CONTADOR - Necessário curso superior completo e vivência na
área.
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Necessário vivência
na função e gestão de equipe.
E�CARREGADO DE SETOR - Vivência com liderança no ramo têxtil.
MEDICO DO TRABALHO - Para atuar em empresa do ramo têxtil.
RECEPCIONISTA - Necessário curso de Vigilante, 2° Grau completo
e conhecimento em informática.
TELEFONISTA - Desejável ensino médio completo, conhecimento
com o sistema PABX.

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

..;
.
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'-. Contratamos profiss·ionais de todos os níveis e escolaridades para todos os carqos �: segmentos da indústria e d'o' comércio. '"
'- .

-

.� - Traga seus documentos e venha 'realizar seu cadasnncenosco. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, 13h30 às 18h. '
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o Correio do Povo - Secretá
rio Célio Bayer, fale um pouco
sobre sua trajetória até aqui. É
nascido em Jaraguá do Sul?

Célio Bayer - Nasci em

Schroeder, mas vim com quatro
anos para Iaraguá do Sul, e como

tenho 58 anos, me sinto como se

fosse da cidade. Sou casado com
Maria de Lourdes e temos quatro
filhos, Giorgio, Heloísa, Diego e

Célio Júnior, e duas netas, Maria
Eduarda e Valentina.

OCP -:- O senhoré um empre
sário do ramo metal-mecânico ...

Bayer - Sim, sou ligado há
mais de 40 anos à Indumak, que
é uma empresa familiar com

mais de 50 anos de mercado e

onde hoje faço parte do Conse
lho Administrativo.

OCP ., Como foi o seu ingres
so na vida pública?

Bayer - Comecei em 1989,
como um dos fundadores do
PSDB em Jaraguá do Sul. A mi
nha primeira experiência em

cargo público foi nessa admi-

nistração, em janeiro de 2009,
a convite da prefeita Cecília
Konell. E de lá para cá, aconte

ceram crises políticas, partidá
rias, mas me mantive no cargo,
acredito, por razões técnicas.

OCP - Qual o papel da sua

Pasta?

Bayer - A Secretaria de De
senvolvimento Econômico e de
Turismo é estratégica e de inte

gração. Os empresários nos pro
curam, e dependemos da Defesa
Civil, da Fujama (Fundação Iara
guaense de Meio Ambiente), do
Desenvolvimento Urbano. Faze
mos a ligação entre a economia

jaraguaense e a administração
pública. Também fazemos a ges
tão do Sine (Serviço Nacional de

Emprego); dos três portais turís

ticos, da Casa do Colonizador,
do Centro Histórico da Getúlio

Vargas e do Portal Germânico.no
Rio Cerro; da Arena Jaraguá e do

Parque Municipal de Eventos.:

OCP - Como o senhor avalia
o atual momento da economia?

.

il'

Bayer - O atual momento es

tadual e de Jaraguá do Sul é de

expectativa. Tivemos declínio na

produção industrial brasileira no

último trimestre. Mas o que mais
nos preocupa é a competitivida
de asiática, desleal pelos custos

tributários e trabalhistas.

Hoje temos 12.639 contri
buintes ativos. Desse universo,
3.976 são comerciais, 1.308 in
dustriais. e 4.344 prestadores de

serviços.

Queremos
agregar valor

ao turismo
de negócios,
que é uma

característica de

Jaraguá do Sul.

OCP - A sua primeira gestão
frente ao Comtur foi em mea

dos de 2010. O que foi feito nes

se período?

Bayer - Quando assumimos,
reunimos todos os "atores" des
se processo, como o Núcleo de

Hospitalidade, Convention Bure

au, Núcleo de Bares e Restauran

tes, Acijs/Apevi, Fundação Cul-

.

tural de Jaraguá do Sul e Fujama.
Fizemos um diagnóstico e reati
vamos as Rotas da Colonização,
reformamos a Casa do Coloniza
dor, reestruturamos o Portal Ger
mânico e instalamos placas de

informações turísticas. Também
trabalhamos na divulgação de
eventos externos, como na ABNT

Mercosul, Salão do Turismo, em

São Paulo, e na Abav (Associação
Brasileira de Agências de Via

gens)' no Rio de Janeiro, quando
entregamos o nosso kit turístico.

OCP - E quais as ações de
2011 que envolveram a Secreta
ria de Desenvolvimento Econô

. mico?

Bayer - Queremos agregar va

lar ao turismo de negócios, que
é uma característica de Iaraguá
do Sul. Dentre os projetos que
lançamos estão o JaraguáAdven-

EDUARDO MONTECINO

. ture, de fomento ao esporte de
aventura e ao ecoturismo. Tam
bém procuramos apoiar eventos

promovidos por entidades, como

o Festival do Clube Kentucky, de
. Voo Livre, Rally 4x4. É uma forma
de captar os praticantes destas

.

modalidades para Jaraguá do Sul.

OCP - Como estão os proje
tos turísticos para 2012?

Bayer - Estamos montando
um roteiro ecológico, o Caminhos
do Vale, e a Rota do Cicloturismo,
que percorrerá o interior de Jara
guá do Sul e de municípios como

Corupá e Schroeder. Estamos em

fase de marcação de área.

OCP - O senhor está confian
te com os novos desafios?

Bayer - Tentamos implantar
o desenvolvimento estratégico
e agradeço por poder contar

com uma excelente equipe de
25 pessoas, que IPe dá suporte
técnico para desenvolver os tra

balhos. E pessoalmente me sin-
-

to feliz e realizado por conhecer
a máquina pública.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VIGILÂNCIA, SllNITÁRIA

Seis mil vistorias
.

.

e poucas infrações
,

Orgão se prepara para fechar o ano

sem nenhuma interdição permanente e

apenas cinco registros de infração

JARAGUÁ DO SUL
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n • •• ••••••

de rotina estão terminando", ex

plica o coordenador daVigilância
Sanitária, Alcides José Cani.

Depois de um ano de ativida-
-

Ao longo do ano, cada esta-

de intensa, com mais de seis belecimento cujo serviço possa
mil vistorias - os números ainda apresentar risco à saúde precisa
não foram fechados -, a Vígílân - ser vistoriado ao menos uma vez

cia Sanitária se prepara para as pela Vigilância Sanitária. Meta

ações de 2012, e começa a redú- de dos 12 mil registrados junto
zir o ritmo até o fim do ano. "Não ao órgão são passíveis de risco.

quer dizer que estejamos rela- "Em geral é feita apenas uma

xando, mas sim que as vistorias vistoria, mas se houver queixas

PEDRO LEAL

nós retornamos ao local", ressal
ta, frisando que muitas vezes, as

reclamações são fruto de desen
tendimentos. "Cerca de 80% das

queixas não conferem com a si

tuação, mas temos que verificar
todas", lembra .

"Temos algumas dificuldades
às vezes, mas o ano terminou bem,
sem nenhuma interdição perma
nente'" conta o coordenador. Além
disso, foram poucos os autos de

infração.
I "Tivemos apenas cinco

infrações graves, pois antes aplica
mos o auto de intimação para que
o local possa fazer a adequação e

não aleguem desconhecimento
das normas", resume.

.

EDUARDO MONTECINO

Fiscalização algumas
vezes vai parar na polícia

DIVULGAÇÃO o trabalho de fiscalização da

Vigilância Sanitária pode algu
mas vezes virar caso de polícia,
diz Cani. "Embora nós tenhamos

poder de polícia quando são in

frações sanitárias, muitas vezes

precisamos de escolta policial",
conta, complementando que as

situações de crise em geral ocor-

, rem em estabelecimentos que só
estão abertos à noite, como ba
res e lanchonetes. "Nestas horas
os fiscais atuam sozinhos ou em

equipes pequenas, o que lhes
torna mais vulneráveis a agres-

sões e ameaças", sintetiza.

Segundo o coordenador, na

maioria dos casos, a polícia serve

para acalmar os ânimos. Porém,
algumas situações são mais gra
ves. "Temos um estabelecimento
em que o proprietário teve que
ser detido duas vezes por apon
tar uma arma para um fiscal",
exemplifica. Outra questão .com

plicada são processos quando
há erro na atuação do agente. "O

,

processo recai não sobre a Vigi
lância ou a Prefeitura, mas sobre
o fiscal", ressalta o coordenador.

IWir;,,/.
fllc ;'l

Maioria das irregularidades coDstatadas são corrigidas �tâlteamente

Problema mais comum é a falta de adequação
A maioria dos autos de inti

mação e das infrações em po
tencial se devem à falta de ade

quação, explica Cani. Muitos
estabelecimentos pequenos,
como lanchonetes, não tomam

'todas as medidas necessárias.
"Às vezes não atualizam o alva
rá ou trocam de endereço e não

chamam uma nova vistoria",
conta. "Temos até um caso em

andamento, que temos que ava

liar o pedido de prorrogação do

prazo que o local tinha para se

adequar", diz, complementando
que como a infração dá prejuízos
imediatos, com possível interdi

ção, em geral as exigências são,

atendidas com agilidade.
As exigências legais variam

conforme o tipo de estabeleci
mento, e a fiscalização é mais
intensa em restaurantes, lan
chonetes e farmácias. "Estes es

tabelecimentos são os que apre
sentam maior risco para a saúde

pública", comenta Cani.

.

Um produto que exige muito cuidado são as conservas,
afirma Cani, principalmente as de palmito. "Se não forem
feitas com cuidado, podem ser contaminadas com toxina
botulínica", explica, destacando que 9.0% da produção do ,

palmito é clandestina e não segue normas de segurança.
,

A recomendação é para ferver gualquer cçnserva axItes do
,

consumo, pois ti toxina se destíaútra a 90°.
. ',',

DADOS

Os numetos d
Vigilância Sanitária:

,_ Repasse da Anvísa C&gência para 2011) - De ,];�$ 11 ��20 a

Nacional da Vigilância 1.142,00
Sanitária): R$ 80.148,88 (R$, • Infração Grave: de 10 a 30
0,56 per cflpita) ,I UPM - de Rã 1.142/00 a

,m • Destinados.Rs 51.524,28 para' ,l 3.426,00
'

compra de equipamentos • Infração Gravíssima: de
e R$ 28.624,60 para outros 30 a 50 UPM - de
investimentos e capacitação. ," R$,3.426/00 a 5.710,00 ,I

. MULTAS:
• Infração Leve: 1 a 10

, UPM (Unidades" �,adrão,
do Município - R$ 114,20

• Vistorias em 2011: cerca

de 6 mil
• Casos dç infecção

alimentar: dois

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tranquilidadegaranâda
durante as suas

Programa Viagem Segura da Polícia Militar ajuda a

manter casas da região protegidas no período de férias
JARAGUÁ DO SUL
.........................................................................................................................

TITAPRETTI

Depois de mais um ano de trabalho, es

tudos e compromissos, as férias estão
finalmente chegando. A ansiedade de botar
os pés na areia, aproveitar os momentos em

família e o merecido descanso pode deixar
de lado uma questão importante: a seguran
ça das residências de quem vai viajar.

Mas isso não é um problema grande para
o autônomo César Bini, 48 anos. Ele é um dos
moradores do Vale do Itapocu que há anos

participa do Programa Viagem Segura, do 14°

B_atalhão da Polícia Militar, que abrange os

municípios de Iaraguá do Sul, Corupá, Guara
mirim, Schroeder e Massaranduba.

O programa, lançado na última quarta
feira, inicia dia 16 deste mês e se estende até
dia 27 de fevereiro de 2012. Nesse período,
policiais farão rondas diárias em residências

. cadastradas.
_ Para participar da operação, que não tem

custos, basta acessar o site www.14bpm.
com.br, clicar no link "Operação Viagem Se
gura" e preencher o formulário de inscrição.
Depois de impresso, o responsável pela resí
dência terá que entregá-lo pessoalmente no

14° Batalhão de Polícia Militar, em frente à
Arena Iaraguá (bairro Vila Lenzi) ou nas uni
dades da PM dos municípios da região, en

tre 13h e 19h, de segunda a sexta-feira. Não
há data limite para a entrega do formulário.
Quem não tem internet também pode se ca

dastrar pessoalmente no 14° BPM..

Após a ronda, os policiais deixam na

caixa de correios um cartão de visita infor
mando o dia e horário da passagem. A esti
mativa do comandante do 14° BPM, tenen
te-coronel José Luiz Gonçalves da Silveira, é
de cadastrar pelo menos 600 residências da
região. Como o número de ocorrências di
minui nesta época do ano, todos os policiais
que atuam em Iaraguá do Sul irão participar
das rondas extras. O patrulhamento será fei
to com sete viaturas, quatro motocicletas e

com o monitoramento de câmeras feito pela
Agência de Inteligência da PM.

O morador do bairro Barra do Rio Molha,
César Bini, comenta que muitas pessoas, por
não conhecerem o Programa Viagem Segura,
ainda ficam receosas em fazer o cadastro. "Há
anos participo da operação e passo as férias
em Penha por até 60 dias. Indico a todos que
também se cadastrem, porque o policiamen
to é realmente eficaz. Quando eu morava no

bairro São Luís, houve vizinhos que chegaram
a me ligar preocupados, dizendo que a Polícia
Militar estava me procurando, porque todos
os dias estavam na minha casa", diverte-se.

• faraguá do SUl: 60 furtos e'qtiãrro assaltos a residêrldas '.
I

, ."Çotl!Pá:.pois furtQSia residência,Si'il
• Guaramirim: 28 furtos a residênciasI

1 ,':
,,'

•
"

.

··i· ,!No" _., ,'.,.o. ' 'i'" .' I' i

• Schroeder: Nove furtos a residências
, ,

• Nfassarandilba: Seisfurtos â residênCiai

•

EDUARDO MONTECINO

Vlç�cm
CésarBini
participa do

programa
há anos e

recomenda

DICAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR
IMPREVISTOS DURANTE SUA VIAGEM:
• Tranque bem portas e janelas

e reforce com fechaduras
auxiliares, se possível;

• Evite os cadeados externos nos

portões: eles são indício de que
você não estará em casa por
um bom período;

• Aparelhos eletrônicos devem
ficarfora das tomadas;

• Não deixe as luzes acesas!Apesar
de a intenção ser demonstrar a

presença de um morador na casa,
isso surte efeito contrário: por
ficarem ligadas constantemente,
avisam que não há ninguém
em casa;

• Se possível, instale luzes com

sensores automáticos, que possam
ficar acesas durante a noite. Isso
inibe a ação de assaltantes;

• Feche o registro de água;
• A assinatura de jornais e revistas

deve ser suspensa, pois o acúmulo
de papéis em frente à residência
indica sua ausência. Uma
alternativa é pedir ao seu vizinho
que faça gentileza de recolhê-los

- \.

enquanto nao esttuer;
• Evite que sua casa fique com

aspecto abandonado. Peça a

algum parente ou vizinho para
que, periodicamente, abra a casa,

arejando-a e também cuide do
jardim e das plantas;

• Pegue o número de telefone de um

vizinho e deixe o seu. Ligue para
saber se está tudo bem e peça para
que seja comunicado caso alguma
coisa aconteça;r : ',j I I \.

• faias, dinheiro e demais pertences
valiosos devem ser levados nas

viagens ou guardados em cofres de
bancos. Iamais os deixe em casa,
ainda que dentro de cofres;

• Cuidado com os comen-tários a

respeito de sua viagem. Procure
fazê-lo apenas para pessoas
próximas e de confiança, longe dos
ouvidos de desconhecidos;

• Nada de recados nas secretárias
eletrônicas que avisem que você
estará deférias, muito menos

contendo detalhes a respeito do dia e

horário de seu regresso;
• Desative a campainha. Se alguém

quiser tocá-la para certificar-se da
sua ausência, não poderá fazê-lo.

• Alguns pormenores também
merecem atenção: retire todo o

lixo de dentro de casa, higienize
banheiros e louças, atente-se ao

prazo de validade de alimentos;
não se esqueça de pagar as contas,
procurando quitá-las antes de
colocar o pé na estrada.

• Roteiro: Programe sua viagem,
conhecendo o roteiro, endereço
de hotéis e pontos turísticos.
Mantenha-se em estradas
movimentadas e bem iluminadas,
evitando cortar caminho ou

circular em becos e vielas. Caso se

perca não se desespere e procure se

informar apenas em locais seguros,
como postos policiais, lojas e hotéis.

Fonte: 14° Batalhão. de Polícia
Militar de Santa Catarina
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OperaçãoVeraneio .

também visa promover
a segurança no Estado'

Na próxima terça-feira, dia
13, a Secretaria de Segurança Pú
blica (SSP) do governo do Estado
irá lançar oficialmente a Opera
ção Veraneio, que se estende até
o dia 5 de março de 2012. Mais
de oito mil profissionais estarão

empenhados no programa, entre

policiais militares, policiais civis,
bombeiros militares e guarda
vidas civis. Para garantir a segu
rança dos turistas do litoral cata

rinense, serão investidos mais de
R$ 15 milhões, mais os recursos

dos projetos Forçatur (R$ 7,5
milhões) e Salvatur (R$ 10,2 mi

lhões), parcerias entre a SSP e a

Secretaria de Cultura, Esporte e
,

Turismo.
A Polícia Militar vai atuar em

26 balneários, 16 estâncias hi
drominerais e montará uma es

trutura de atendimento no por
tal de entrada de Santa Catarina,
em Dionísio Cerqueira, na divisa
com a Argentina A corporação
irá utilizar um efetivo total de
5.798 policiais, equipados com

1.100 viaturas, 250 motocicletas,
dois helicópteros e uma aerona

ve de asa fixa, além de 50 embar

cações.
Os bombeiros militares es

tarão presentes em 33 cidades,
totalizando a cobertura de guar
da - vidas civis e militares em 136

praias e balneários, o que repre
senta 434,66 quilômetros de ex

tensão de áreas protegidas. Serão
instalas 271 postos de salvamen
to, (165 postos autônomos e II

cadeirões), 34 viaturas de rondas,

14 embarcações do tipo bote in
flável com motos, 24 motonáuti
cas (jet sky), 11 quadriciclos e um
helicóptero, a aeronave Arcanjo.

Nesta temporada serão con

tratados 1,2 mil guarda-vidas
civis, que irão atuar sob a co

ordenação de 250 salva-vidas
militares. Além disso, o Corpo
de Bombeiros Militar designará
1182 bombeiros, que trabalham
nas cidades litorâneas do Estado,
para atuarem em reforço duran
te a operação. Outra novidade
é a construção de 30 postos de

guarda - vidas ecológicos.
Já a Polícia Civil irá atender,

com reforço de delegados, escri
vães e agentes, 35 cidades do Li
toral e seis do interior do Estado.
Grande parte do efetivo realizou
curso de línguas, para facilitar o

atendimento nas delegacias aos

estrangeiros. Além das viaturas

já disponíveis, as cidades terão

reforço no efetivo de policiais ci
vis e mais viaturas para auxiliar
no trabalho de prevenção e apu
ração dos crimes. Há previsão
inclusive de aquisição de mais
170 viaturas, que também serão
utilizadas na Operação Veraneio.

Em Iaraguá do Sul, o 14° BPM
irá disponibilizar 16 policiais
para reforçar a Operação Vera
.neío no Estado. Segundo a 5a

Região da Polícia Militai, apro
ximadamente 1.700 policias irão
intensificar a segurança nos mu

nicípios de São Francisco do Sul,
Itapoá, Barra do Sul, Barra Velha,
Piçarras e Penha.

... Bandeira vermelha significa mar

perigoso - não entre n'água;
• Bandeira amareu: significa mar

hUm -"milito cuidallo'âo entrar
ri'água;

DIVULGAÇÃO

• Bandeiras vermelhas

4isllPstÍls nafaixa de areta
das prazas indicam locais
perigosos onde você não
deve entrar na água
(normalmente locais com

I

correntes de retorno).
• Evite nadar sozinho, assim

como em águas profundas e/ou
desconhecidas;

• Use sempre protetor solar.

Fonte: Secretaria de Segurança Pública

FOTOS EDUARDO MONTECINO
,

:.•.........
�

.f;�

QUAIS AS PRECAUÇÕES QUE VOCÊ TOMA AO SAIR EM VIAGEM DE FÉRIAS?

UNos últimos anos, minha
casa já foi furtada quatro vezes e

uma delas aconteceu no dia 30 de
dezembro, enquanto eu estava em

Barra Velha. O jeito foi investir em

proteção, na construção de muros

e cercas, apesar de que quando o

ladrão quer entrar ele sempre dá

umjeito."
Luiz Carlos Schutze,
47 anos, comerciante

"Geralmente fico descansando
por 15 dias em um sítio de Rio do
Oeste. Para viajar com tranqüili
dade, coloco cadeados nas janelas
de casa e reforço a segurança com

chaves triplas. Também sempré
aviso os vizinhos que estou via

jando e deixo meu telefone para
qualquer emergência."

Evaldeci Stinghen,
44 anos, cabeleireiro j "

Jicho que quanto mais trancada a

casa parece esuu; mais chama atenção
de bandidos. Quando viajo para São
Francisco do Sul no fim do ano, são
meus cachorros que ajudam na segu
rança. Tenho umpitbulle um pinscher,
que adorá latir. Também aviso os vizi
nhos e peço para um parentefazer vi
sitas e verificarse está tudo em ordem."

janaína Hubner,
26 anos, vendedora

I.....

"Semprefico 15 dias em Pitanga
(PR). Por isso, tranco bem minha
residência e torço para nada ruim
acontecer. Tem que torcer, porque
nessa época do ano a maioria dos
vizinhos também viaja e não pode
ajudar na segurança. Quando um

ladrão quer roubar, não há muro

que o impeça."
Noel jubarte,

43 anos, pedreiro

"Geralmente viajo para Barra
do Sul depois das festas de Ano

Novo, quando o movimento das

praias já diminuiu um pouco e

mais pessoas voltam paralaraguá
do Sul. Mesmo assim, sempre co

loco cadeados nas janelas e peço
para os vizinhos ajudarem a cui
dar da casa."

Daniele Cristina da Silva,
27 anos, vendedora
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CHEGOU O
GARANTIA

R$ 27.790 PARA TODA A

LINHA3 ANOS DE GARANTIA + AIRBAG DUPLO DE SÉRIE + MOTOR 1.0 OU 1.6 FLEX + DIREÇÃO ELÉTRICA'

NISSAN 11IDA HATCH
1.8 S FLEX 6 MARCHAS

. .

iRTIRDE48.990$
ÀVISTA(3)-

.

TAXA DE 00/0 A.M. EM 24 MESES(3)
• AR-CONDICIONADO
• A1RBAG DUPLO
• OIREÇÃO ELÉTRICA
• RÁmo COM CD PLAYER E MP3
• ALARME E IMOBllIZADOR DO MOTOR
• BANCO TRASEIRO BIPARTIOO
• COMPUTADOR DE RDIIOU
• RODAS DE LIGA lEVE

NISSAN TIIDA SEDAN
1.8 FLEX 6 MARCHAS

NISSAN SENTRA
2.0 MT FLEX 6 MARCHAS

NISSAN FRON11ER ATTACK
4x2

c

iiRnRD'43.990$
À VISTA(4)

iiRnRD'49.990$
ÀVISTA(S)

" .

; iiRnR"'93.990
, ,.'

.,$ ,

À VISTAm

• RÁDIO COM CD PLAVER E MP3
• VlIlRO/TRAVA NAS 4 PORTAS E

ESPElHOS ELÉTRICOS
• COMPUTADOR DE BORDO
• ALARME

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
• PIUlTO AUTOMÁTICO
• FREIOS ARS COM EBU
• ARBAG DUPLO

�AXA DE 00/0 A.M. EM 36 MESES(4)
TAXA DE 00/0 A.M. EM 18 MESESm

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
• ALARME E IMOBILlZADOR DO MOTOR
• RÁDIO COM CD PLAVER E MP3
• VIDRO/TRAVA NAS 4 PORTAS

E ESPElHOS ElÉTRICOS
• KEVlESS

• AIR BAIl DUPLO
• AR CONDICIONADO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• TRIO ELÉTRICO
• RODAS DE LIGA LEVE ARO 16"

• ESTRIBOS
• RACK DE TETO
• FARÓiS COM MÁSCARA NEGRA
• PNEUS A TODO TERRENO - AT

NISSAN SENTRA
2.0 FLEX AUTOMÁllCO CVT

iiRnRDE54.990$
AVISTA'·)

LíDER DE VENDAS DA CATEGORIA
NOS ESTADOS UNIDOS

• CÂMBIO
AUTOMÁTICO

XTRONIC�\ CVT

FABRICADO NO BRASIL

SHIFT_the way you moveRua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br

PROGRAMA
�

direção especial �
Consulte condições espectais

1. Preço à vista para o NISSAN MARCH 1.0 Flex, com câmbio manual e pintura sólida, ano/modelo 2011/2012. ('Disponível na versão 1.0, com Pacote Conforto; de série nas versões 1.0S e 1 .6S, SV e SR.). 2. Condição válida para o veículo NISSAN LlVINA 1.6 MT Flex, ano/
modelo 2011/2012, com câmbio manual e pintura sólida. Preço à vista R$ 40.911,00 , nas seguintes condições: 60% VRG (valor residual garantido antecipado) (R$ 24.546,00) mais 24 prestações de R$ 715,47. Coeficiente de Arrendamento de de 00A> a.rn e 0% a.a. Custo
Efetivo total 0,38% a.rn e 4,760ib a.a .. Valor total (Entrada + parcelas) de R$ 41.717,88. 3. Condição válida para o veiculo NISSAN TttDA HATCH 1.8 S MT Flex, ano/modelo 2011/2012, com câmbio manual e pintura sólida. Preço à vista R$ 48.990,00, nas seguintes condições:600/0 de VRG (valor residual garantido antecipado) (R$ 29.394,00) mais 24 prestações de R$ 851,86. Coeficiente de Arrendamento de 00/0 a.m e OOÁ) a.a Custo Efetivo total 0,34oib a.m e 4,180A> a.a .. Valor total (Entrada + parcelas) de R$ 49.838,64. 4. Condição válida paraó veíoulo NISSAN TttDA SEOAN 1.8 Flex, ano/modelo 2011/2012, com câmbio manual e pintura sólida. Preço à vista R$ 43.990,00, nas seguintes condições: 600/0 VRG (valor residual garantido antecipado) (R$ 26.394,00) mais 36 prestações de R$ 511,19. Coefioiente de
Arrendamento de 0% a.m e 0% a.a, Custo Efetivo lotai 0,24% a.m e 2,960/0 a.a .. Valor lotai (Entrada + parcelas) de R$ 44.796,88. 5. Condição válida para NISSAN SENTRA 2.0 S MT Flex, ano/modelo 2011/2012, pintura sólida, paqamento à vista. 6. Condição valida paraNISSAN SENTRA 2.0, AUTOMÁTICO, Flex ano/modelo 2011/2012, pintura sólida, pagamento à vista. 7. Condição válida para o NISSAN FRONTIER SE ATTACK 4X2 2012, ano/modelo 2011/2012, pintura sólida. Preço R$ 93.990,00, nas seguintes condições: 60% de
entrada CR$ 56.349,00), mais saldo financiado em 18 meses, com parcelas de R$ 2.189,33. Taxa de juros de 0% a.m. e taxa de juros de 0% a.a .. Mais impostos (IOF) de R$ 943,66. Custo Efetivo Total de 0,50% a.m. e 6,17% a.a .. Valor total (entrada + parcelas) de R$ R$
95.801,92. Todas as condições de financiamento são válidas até 30112/2011 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 SE ATTACK
4X2 serão realizados pela modalidade de LEASING através da Cia. de Arrendamento Mercantil RCI BRASIL. O financiamento para NISSAN FRONTIER SE 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 dependendodo 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. Para obter mais informações, consulte o manual de garantia. Imagens meramente ilustrativas. Acessórios não inclusos. Estes veiculas estão em conformidade.ccrri o Proconve - Programa de Controle de Poluição do Ar por Velou los Automotores.

Faça revisões em seu veiculo-regularmente.
i Itiil " III' ",1
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Residencial

LEIER
JMÓVEIS

Construção e Incorporação: ComercIalização:

Rua Joao Carlos Stein- Próximo ao Juventos
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Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698 .. 47 2107 ..0500
vpndas@:J8ier.çprn.br ..

, �}N"Jeier�cQ, ,,,
I, t ,

2 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 10 E 11 DE DEZEMSfrl0 DE 2011

bEI&R

'�I Residênda

�� dorms. (1 s.l, cozinha, 1 wc soclaí, Closet, si
� de Jantar, SI de Estar, Área de Serviço, 2 �
�1 garagens, ACEITA CARRO

NO VALOR DE R$30.000,00

Va'o_�,"R$ 290���,OO0�;';�"iiíiIiIIioi'"

Residência
Área TotallOOmz

2 Dorms. (1 S.), Cozinha, 1 WC Socíal,
1 Lavabo, Sala de Jantar,

Sala de Estar, 1 Garagem.
.� ."y'�lo.r R$l�S.OO�,O;()

725-02 - Cze{niewicz
Área do Terreno: 315 m'

Área Privativa: 155m2
Metros Frente: 14m X 22m

1 Suite, 2 Dormitórios, 2 Salas de Estar,
Garagem P/3 Carros,

Residência
Área Total 300m2

3 dorms. (1 s.], Cozinha, 2 WC Sociais,
1lavabo, Sacada, Sala de Jantar, Sala de

Estar, Área de Serviço, Ouplex, 3 garagens."

" . .:v�!.or R� S!O.()��,O() . ... _",

r-lI-���i�;�7:;;---�WII Residência - 325m2 Área Total
I 01 Suite Master, 02 Dormitórios,

,

Salas de Estar/jantar, Edículal
Churrasqueira,

.

alão de Festas, Colégio e Ônibus Próximos ..
'

y�!,?r ,R$ 3.?�.O�O_!�� '""

'

66S�02 - Rio da Luz

Ótimas Casa Gemin�da
Nova no loteamento Duwe,

2 Dormitórios,
Ónibus Próximo.

Sobrado,
01 Suíte 02 Dormitórios, Salas de

Estar/jantar, Escritório, Garagem,
Jardim} Vigilância 24hs.

L531 - Vila Lenzi
Residência

2 Dorm., 1 Suíte, 2 Banheiros Sociaís.
Sacada, Churrasqueira,

Área Privativa, 73m2
02 dormitórios; Salas Estar/lantar;

Jardim; Garagem

Residência
2 Dorm.,1 Suíte, Salas de Estar/Jantar,

Varanda,Churrasqueira,
Jardim, Salão de Festas.

Vator R$ 122.000,00

Residência
01 Suíte, 02 Dormitórios,

Salas de Estar/jantar, Garagem, Jardim,
Alarme - Piso Porcelanato.

l418 � Jaraguá Esquerdo
3 dorrns., Cozinha, 2 WC Sociais,

Área de Serviço, 1 Garagem,
TROCA CASA POR APARTAMENTO

+ TERRENO DE MENOR VALOR

� � . � ... .- , � - ..--

. '

�

'y "'P:f, '"o
u .s: ,>"' A�

.í
•

"

...�;lJk " ,.: �

,

784-02 - Tifa Marins

! .
02 Dormitórios; Sala de Estar; Cozinha;

Banheiro; lavanderia; Garagem Individual;
Colégio e Ponto de Ônibus Próximo

727�02 - vita Lalau

! Casa DOIS Pavímentos
., Parte Superior 03 Ç!ormitórios
irerreo 02 Dormitórios,02 Garagens, Cozinha,

Sob Medida, Localizada Perto da Weg II

129-02 - Jaraguâ Esquerdo
Casa no Residencial Paim Springs

No Jaraguá Esquerdo,D2 Dormitórios,
01 Suite, Sala de Estar, 02 Garagens,

Quintal.

Residência
01 Suite, 02 Dormitórios,

Sala de Estar, Quintal, Garagem.

664-02 - Vila Rau
Casa mobiliada

462m2 Área Total

(mobilias novas de 2 dormitórios),com 3

dormitóríos,2 Bwc, Churrasqueira, Piso
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, 'I llICOllrUA""LEIER Av. ,Marechal Deodoro da Fonseca, 1 '6918 .. 47 2101-0500
vendas@leier.com.br .. www.leier..com.br

l384 - Amizade
Apartamento no Residencial Alcarv€:

Área Total 67m2 - Área Privativa 57m2
2 Dorms., Cozinha, 1 WC Social,

Área de Serviço, 1 Garagem

748-02 - Centro
Apartamento no Edificio Ruth Braun

Área Privativa 82,90m2
02 Suites, Cozinha e Banheiro Mobiliados

Sacada com Churrasqueira

l480 - Centro
Apartamento Ed. Picolli,

Área Privativa 110m2
3 Dormitórios, Salas de EstarIjantar,

2 Bwc, Garagem Individual.

756-02 - Centro
Edfifício Schiochet

"I Área Privativa 121,78m2

I
01 Suite ,D2 Dormitórios, Salas de Estar/jantar,

Piscina Coletiva, Churrasqueira, Salão de Festas,
Monitoramento p/ Câmera,

f
lnterfone, Garagem.

lelllifl! Valor R$ 350.000,00
Initlí!i{{HitUflt!IIH!/'!ltIJJ"I1ílH!fí!'i1/1ft:lI!ii!!i!l!iiJ/fl!I!JJfl/ldllJl1i!IPillJllIJIIlJI1fUlJJlI1IljJl1llllil_l�1!,l/jJ]lh;'íi�:d!i!1ii!/l111ff/1fI1111 /JIIIWJdJjl1!il!:7/!!!!Illli!IllJ/ltlll$ifilJ!iJ

745-02 - Czerniewicz
Apartamento Residencial Flor de Uz

Área Privativa 39,32m2
Apartamentos Disponíveis

com 01 Suíte + 01 Dorm., 01 Suite + 0.2 Dorm.
com valores a partir de R$130.00.0,OO

Previsão de' Entregil 07/2014
-.

Valor R$ 130.000100

749-02 - Centro
Apartamento-no Edifício Novo Milênio

H 01 Suite c/closet, 02 Dormitórios,
:

� Salas de Estar/Jantar, Cozinha e Banheiros MobiBados, .�
Churrasqueira na Sacada, Elevador; ,

Monitoramento por Câmera, Portão Eletronico.

U83 .. Nereu Ramos � 325mz , ".,,,.,, ,.R$ 55.000,00
l3l3 .. Barra do Rio Cerro - 460m2 R$ 99.000,00
659-02· São Luiz -.377m2 R$ 100tOOO,00
L417 .. João Pessoa � 1.126,,80m2 , R$ 110.000,00
l501 • Amizade- 1.479.21rn2 R$110.000,OO
658-02· Barra do Rio Cerro - 476m2 R$119.000,OO
-L464· Barra do Rio Cerro - 409míl- Comer.ciaL R$135.00Q,'OO
728-02 .. Jaraguá Esquerdo - 405m2 R$135.000,OO
751-02 • Czerniewicz - 347m2 , R$ 140.000,00
l515 .. Nova Brasllia � Lot1!fCOm 442m2 :.R$ 150.000,00
l518 .. Nova Brasília - 442m2 , R$ 150.000,00
l518" Nova Brasília - 442m2 R$150.000,00
l513 � Vila Lalau - 527,68m2 .. , , R$ 155.000,00
L181 • Jaraguá Esquerdo - 880m2 "R$ 160.000,00
652-02 .. Ilha da figueira - 1.100m2 R$ 220.000,00
669·02 � Vila Noa - 464m2 , : •..• : R$ 250.000,00
700-02 - Czemiewcz .r: 551.16m2 R$ 260.000,00
l409 .. Vila lenzí - 636,80m2 R$ 320.000100

Valor R$ 185.000,00

758-02 - Vila lenzi 752-02 - Vila Nova
Residencial Copenhagen
Área Privativa 85,60m1

01 Suite + 02 Dormitorios,
Salas de Estar/jantar, 01 Garagem.

Residencial Villar
Área Privativa 63,91m2

02 Dormitórios, em Frente a Arena,
Apartamentos disponíveis no 1º,2\? e 32 Andar.

Entrega Prevista 03/2012

120-02 .. Vieiras - 700m2.. , "" , R$ 350.800,08
185 - CzerniewicI - 1.000m2 R$ 350.000,00
721�02 - Vieiras· 1.000m2 , R$ 420.000100
l47'9 - Ilha da Figueira - 869m2 R$ 430.000�06
l42 - Centro - 1.300m2 � Comercial... R$ 430.000,00
L421 - Centro/Corupá - t300m2 - ComerciaL , R$ 410.000,00
l502 - Estrada Nova - 5.000m2 .. , R$ 550.000�OO
724-02 � Amizade· 1.361:10m2 , R$ 615.000,00
1.529 � Centro/Corupá • 2,OOOm2 - Terreno + Galpão • R$ 180.000,00
l436 - Nova Brasília· 3.960.16m2 • R$ 1.500.0OÓIOO Aceita Permuta
660-02 • Vila Nova· 4.157m2 - Terreno+Galpão - RS 2.000.000,00
L411 lo Rio Cerro II • 854.000m2 R$ 2.000.000,00
722-02 • Vieiras • 598m2 , R$ 2.000.000,00
l354 • Nemu Ramos· 25.000m2 R$ 2.650.000,00
l46$ - Guaramirim -(BR 280) 79.000m2 Área para Galpões
l410 - Nova Brasília· 2.970m2 - Comercial... , .. , Aceita Permuta
L441 - tlha da Figueira - 60.391m2 " Ótimo para Loteamento

l728 - Jaraguá Esquerdo
TERRENO PLANO· 40S'mz

LOTE 4'3
RES. PAlM SPR&NG

Valor R$ 135.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários

CASA - AMIZADE
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 c/ churrasqueira
e banheiro, lavanderia e 2 vagas de

garagem. OE R$ 295.000,00
POR R$ 280.000,00 - Financiável

EDIF. MINER - CENTRO
, (INVESTIMENTO)
CÓO. 065 - Excelente localização no

Calçadão da cidade. Conta com 1 quarto,
sala de estar, cozinha, bwc social e área'

de serviço. R$ 85.000,00

CASA-BARRA
Ótima localização próx. ao Breithaupt, região

tranquila e valorizada. Casa com 245m2 de área

construída, ambientes amplos e mobiliados e

linda área de festas com piscina. Possui 1 suíte
máster c/ closet, 2 quartos, sala em 2 ambientes,

escritório, lavabo, cozinha,bwc social, área de

festas c/ churrasqueira e bwc, lavanderia e 2

vagas de garagem. R$ 450.000,00 - Financiável

TERRENO COMERCI#\U
RESIDENCIAL· OPORTUNIDADE

Imóvel com área de 1.007m2, de esquina,
prox. a Marisol. Terreno plano, pronto para

construir, ótima localizacáo, ideal para prédio
ou galpão. R$ 370.000,00

61

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

LG E: 3372.
Plantão: 47 9107.1988

atendimento@megaempreendimentos_com

Edifício conta com ótimo acabamento

e localização, próx. a Prefeitura. Os

aptos possuem 1 suíte + 2 dorm. ou 2

dormitórios, sala, cozinha, banheiro social

churrasqueira interna e 1 vaga de garage�.
Todos os apartamentos oferecem espera

p/ ar Split e com piso porcelanato. Rua

sem saída, tranquila e pavimentada. A partir
de R$170.000,ÓO - FINANCIÁVEL

GALPÃOCOMERCUUANDUSTR�
GUARAMIRIM - Localizado estrategicamente na BR

280, ao lado da Faculdade Fameg. Terreno com

área de 4.009m2 e galpão com área de 2.609m2.
Pé direito alto, ótimo acabamento interno, escritório

e setor administrativo prontos. Ótima frente para a

referida BR e facilidade de acesso para carga e

descarga. Consulte-nos!

TERRENO - VILA NOV
CÓO. 203 - Excelente terreno residencial

com área de 395m2, localizado em área
nobre do bairro Vila Nova. Terreno plano,

nível da rua, pronto para construir.

R$140.000,00 - Financiável

TERRENO CO ERCIAL
CÓD. 271 - Excelente localização na

Rua João PLanischeck, bairro Nova

Brasilia. Possui ampla frente e área de

1.165m2. CONSULTE-NOS!

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 hidro, closet e sacada,
2 dormitórios, sala intima, bwc social,

sala de estar e living, sala de jantar, área

de festas com churrasqueira e banheiro,
cozinha, área de serviço, deck externo

e 2 vagas de garagem. Ambientes

mobiliados e excelente

SOBRADO - CaNO. AZAL
'

IAS
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: 1.590m2• Consulte-nos!

cóo. 127 - Apto com área privativa
de 93m2, contendo 1 suíte, 2 quartos,

sala de estar/jantar, sacada c/

churrasqueira, cozinha, lavanderia e

1 vaga de garagem. R$164.000,OO

EOIF. GAIA - CENTRO
cód. 204 - Muito bem localizado, possui ótimo

acabamento, Possui 95m2 de área privativa,
contendo 1 suite, 2 quartos, sala de estar/jantar,
sacada c/ churrasqueira, bwc social, cozinha

integrada, lavanderia e 2 vagas de garagem.
R$ 225.000,00 - FINANCIÁVEL

Coci.131- Excelente imóvel contendo

ampla sala comercial e 2 apartamentos
contendo cada 1 suíte + 2 quartos e

demais dependo Área construída total
de 431,27m2. CONSULTE-NOS!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LIGUE: 3372.1616
Plantão: 479107.1988

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

CASA · VILA LENZI IMÓVEL COMERCIAL - VILA LENZI

CÓD.289 - Imóvel com excelente

acabamento, contendo 1 suite 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. 445 - Amplo apto com área de 112,45m2 privativos,
contendo 1 suíte, 2 quartos, sala de star/jantar, sacada

c/ churrasqueira, cozinha, área de serviço e 2 vagas de

garagem. Edifício conta com excelente localização, 10

pavimentos, 2 elevadores e salão de festas. R$ 255.000,00

Cód.299 - Conta com ótima localização, com área total construída de

687m2 e terreno com 450m2. Possui ampla sala comercial no térreo com

287m2, apartamento 'com 2 quartos, sala, cozinha e 110m2, mais uma casa

contendo 2 suítes, 2 quartos, 2 banheiros, 2 salas, cozinha, copa, escritório

e área de festas com churrasqueira. R$ 590.000,00 . FINANCIÁVEL

SOBRADO - AMIZADE

Cód .. 187 - Possui 260m2 de área

. construída, sítuada no Loteam. BeiJa Vista.

Contem 1 suíte máster, 2 suites, sala de

estar, lavabo, sala de jantar, cozinha,
mezanino, escritório, lavanderia e

2 vagas de garagem. Consulte-nos!

CÓD. 313 - Contendo área de 30.000m2,
possui ampla casa em alvenaria, infra estrutura

de festa para até 100 pessoas, contendo forno

de pizza, fogão a lenha, cancha de bocha,
piscina c/ deck, campo de futebol, lagoas de

peixe, pomares e muito mais. R$ 400.000,00 -

Possui escritura e toda documentação.

CASA - AMIZADE
CÓD. 300 - Contém 132m2 de área
construída e com ótima localização.

Possui 2 suítes, 1 quarto, sala de estar/

jantar, bwc socíal, cozínha, área de

serviço, garagem, portão eletrônico e

sistema de alarme. R$ 280.000,00 -

aceita imóvel de menor valor.

CÓD. 186 - Amplo apto com área privativa de

150m2, contendo 1 suite c/ closet, 2 quartos, bwc

social, sacada c/ churrasqueira, estar intimo, sala

de estar/jantar, cozinha, área de serviço e 3 vagas
de garagem. Ambientes mobiliados. Consulte-nos!

SOBRADO-BARRA

CASA - ILHA DA FIGUEIRA
CÓD. 314 - Possui ótima localização, conta com

1 suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar, lavabo,
cozinha mobiliada integrada, escritório, área de

festas c/ fogão a lenha e bwc, lavanderia e 2 vagas
de garagem. R$ 315.000,00

CÓD. 294 - Lindo imóvel, possui 1 suíte,
2 dormitórios, bwc social, sala de estar,
sala intima, cozinha, lavabo, lavanderia,

depósito, garagem para 2 carros,

churrasqueira e fogão a lenha.

Área construída de 256m2 e amplo
terreno com 700m2. Consulte-nos!TERRENOS

CÓD. 181- AMIZADE

Excelentes terrenos residências, ótima

localizacào e pronto para construi". Área de

338m2. R$ 79.000,00

CÓD. 167 - BARRA
Excelente terreno para edificação de prédio,

contendo área de 2.297m2. Imóvel plano,
rua pavimentada, ótima frente e excelente

localização prox. ao Salão Botafogo.
Consulte-nos!

o edifício oferece 7 pavimentos, elevador,
hall de entrada decorado, espaço

gourmet mobiliado, além da excelente

localizacào no Centro da cidade.

Apartamentos contendo 1 suíte + lou 2

dormit., ampla sala de estar/jantar, sacada

c/ churrasqueira, bwc social, lavanderia

c/ sacada e 1 vaga de garagem. Contam

com acabamento em gesso e massa

corrida, piso porcelanatto e preparacão
para Ar Cond. tipo Split. A partir
de R$190.000,OO (Entrada

+ Financ. Bancário)

TERRENOCHAMPAGNAT
DE R$190 MIL POR

R$180 MIL - FINANCIÁVEL

RESID. CEZANE - BARRA
CÓD. 309 - OPORTUNIDADE - Localizado

prox. a Malwee, contém 1 suite, 1 quarto, sala
de estar/jantar, cozinha, bwc social, área de

serviço e 1 vaga de garagem. R$ 115.000,00

VILLENUEVE
RESIDENCE - CENTRO

-12 Pavimentos - 2 Torres

� 2 Apartamentos por Andar

• 4 Suítes - 4 Vagas de Garagem
- 515,12m2 de Área Total

Um empreendimento único

e exclusivo como você, na

melhor localização da cidade!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA

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

Na Itaivan, o atendimento agora
é mais do que personalizado,
A Itaivan sai na frente e inova sua forma de atendimento. Sempre priorizando a proximidade com você,

cliente, a imobiliária oferece uma novidade em seu departamento de vendas:

a divisão de seus corretores entre imóveis PRONTOS, LANÇAMENTOS e LOTEAMENTOS.

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

-Ref. 5036 - Vila Nova
-Aptos com 02 dormitórios
-Area privativa: 63,47m2
-A partir de R$ 173.139,67
-Entrega Janeiro/2015

Dolce Vitta Residence

-Ref. 4964 - Amizade
-Suíte d closet + 02 dormitórios
-ÁJ-ea privativa: 232,00rn2
.A partir de R$ 430.000,00
=Eritreqa Março/2012

Ed. Tom Jobim

·Ref. 5004 - Centro/Guaramirim
-Aptos com 02 dormitórios
.Área privativa: 61 ,22m2

.

.A partir de R$ 133.813,00
=Eritreqa Maio/2014

Res. Meliah

.Ref. 4870 - Vila Lalau

.Aptos com 02 dormitórios
'Área privativa: 51 ,00m2
-A partir de R$120.900,00
·Entrega Novembro/2013

.Ref. 5035 - Centro
·�ptos com 03 suítes
.Area privativa: 139,OOm2
-A partir de R$ 469.035,47
=Eritreqa Agosto/2014

·Ref. 4935 - Vila Baependi
-Aptos com 02 dormitórios
.Area privativa: 65,15m2
·A partir de R$179.510,84
=Pronto para morar!

.Ref. 4975 - Vila Baependi
·Aptos com 02 dormitórios
·Área privativa: 64,70m2
·A partir de R$139.900,00
=Entreqa Julho/2014

Fontainebleau Residence

.Ref. 4940 - Amizade

.01 suíte + 02 demi suítes

.Área privativa: 119,80m2

.A partir de R$ 385.000,00

.Entrega Setembro/2013

" ATENDIMENTO Segunda

Res. Cândido Portinari

·Ref. 5005 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
.ÁJ-ea privativa de 68,23m2
·A partir de R$ 178.556,00
·Entrega Maio/2014

.Ref. 4937 - Vila Baependi
·Suíte +02 dormitórios
.Área privativa: 102,01 m2
·A partir de R$ 378.486,00
.Entrega Março/2012

.Ref. 4829 - Vila Lalau

.Aptos com 02 dormitórios

.Área privativa: 69,63m2
·A partir de R$ 134.000,00
.Entrega Março/2013
Res. Bettoni

.Ref. 4996 - Amizade

.Aptos com 02 dormitórios

.Área privativa: 61 ,35m2

.A partir de R$ 129.000,00
=Eritreqa Dezembro/2011

-Ref. 4978 - Czerniewicz

.Aptos com 02 dormitórios

.Área privativa: 74,96m2
·A partir de R$ 165.000,00
=Pronto para morar!

Ed. Quatro Ilhas

.Ref. 4894 - Czerniewicz
·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

Res. Estações

·Ref. 5003 - Estrada Nova

·Aptos com 02 dormitórios
.Área privativa: 59,00m2
.A partir de R$ 110.000,00
=Eritreqa Outubro/2013

=Ref. 4783 - Centro
·Aptos com 02 dormitórios
.Área privativa: 72,1 Om2
·A partir de R$ 180.000,00
.Entrega Maio/2013

.Ref. 5042- Amizade

.Apto com 02 dormitórios

.Área privativa: 53,37m2
-A partir de R$ 136.950,00
=Entreqa Dezembro/2013

.Ref. 4959 - Czerniewicz
=Sufte + 02 dormitórios
.Area privativa: 101 ,25m2
·A partir de R$ 239.000,00
.Entrega Julhoi/2013

.Ref. 4658 - Vila Nova

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 111 ,32m2

.A partir de R$ 250.000,00
·Pronto para morar!

Re!: Gneipel

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

- .

Ed. Manhattan
.

.Ref. 5002 - Centro

.�ptos com 03 suítes

.Area privativa: 120,53m2
·A partir de R$ 374.100,00
.Entrega Julho/2012

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 9972 0019
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Cent;ral de
decorados

ATENDIMENTO Segunda a Sexta' _. 8h 'às 1 2h e 1 3h30 às 1 8h 15 - Aos Sábados _ PLANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIARIA
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IMOVEIS
RONTOS

.Ref. 5056 - Centro

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 183,53m3
·R$ 640.000,00

·Ref. 4922 - Czemiewicz
=Sufte + 02 dormitórios
.Área privativa: 11 0,56m2
.R$ 215.000,00

Res. Filadelphia

.Ref. 4990 - Vila l.alau

.Apto com 02 dormitórios

.Área privativa: 58,94m2

.R$ 130.000,00

.Ref. 5070 - Vila Baependi

.Apto com 02 dormitórios

.Área privativa: 56,39m2
·R$ 130.000,00

...

Res. Salnt-Tropea
" '

�,-:
ti' ,,,;'
! f
t'
'/
,1',

.,..,4 '.

·Ref. 5055 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 117,00m2
·R$ 440.000,00

·Ref. 5078 - Vila Lenzi
·Suíte c/ sacada + 02 dormitórios
.Área privativa: 84,65m2
.R$ 190.000,00

Res. Hibiscus

.Ref. 5076 - Barra do Rio Cerro
.•Apto com 02 dormitórios
.Área privativa: 58,00m2
·R$ 190.000,00

Res.Agata

.Ref. 4934 - Centro

.Suite master + 02 dorm
·Area privativa: 159,75m2
.R$ 250.000,00
Ed. Riviera

·Ref. 5007 - Centro
·Suíte c/ hidro + 02 dormitórios
.Área privativa: 130,00m2
·R$ 430.000,00

·Ref. 4911 - Vila Nova
·Suite + 02 dormitórios
·Area privativa: 102,00m2
.R$ 215.000,00

Ed. Santa Luzia

·Ref. 5077 - Vila Lenzi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 88,64m2
.R$ 225.000,00

·Res. 5013 - Jaraquá Esquerdo
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 71 ,68m2
·R$138.ooo,00

.Ref. 4885 - Vila Nova

.Apto com 02 dormitórios

.Área privativa: 51 ,42m2
·R$ 115.000,00

·Ref. 5010 - Piçarras
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 123,36m2
.R$ 450.000,00

.Ref 5045 - Amizade
·Suite + 02 corrrrtórios
·Area privativa: 97m2
.R$ 265.000,00

·Ref. 4992 - Centro
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 126,08m2
'R$ 399.000,00

.Ref. 5023 - Centro

.SUíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 127,40m2
·R$ 289.000,00

·Ref. 5008 - Três Rios do Sul
.Apto com 02 dormitórios
.Área privativa: 50,00m2
.R$ 119.000,00

.Ref. 4949 - Barra do Rio Cerro

.Apto com 03 dormitórios

.Área privativa: 65,82m2
·R$ 120.000,00

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

.Ref. 5069 - Nova Brasília

.Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 87,73m2
.R$ 180.000,00

·Ref. 5016 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
·Área privativa: 90,00m2
.R$ 180.000,00

.Ref. 4789 - Vila Baependi

.Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 145,OOm2
.R$ 275.000,00

.Ref. 4962 - Centro
·Suíte master+ 02 dormitórios
·Área privativa: 306,59m2
.R$ 840.000,00

• Ref. 5073 - Czemiewicz
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: '77,00m2
·R$155.000,00

·Ref. 5014 - Vila Baependi
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 91 ,06m2
.R$ 135.000,00

·Ref. 5050 - Centro
·Suíte c/ closet + 02 suítes
.Área privativa: 174,45m2
.R$ 390.000,00

·Ref. 4855 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 146,35m2
·R$-260.ooo,00 '
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·Ref. 4930 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 115,OOm2
.R$ 330.000,00
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.Ref. 7273 - Jaraguá Esquerdo

.Res. Leonardo da Vinci - 02 dorm
·Área imóvel: 150,23m2
.R$ 279.000,00

·Ref. 72467 - Guaramirim
·Suíte c/ sacada + 02 dormitórios
.Área imóvel: 265,00m2
.R$ 540.000,00

• Ref. 7272 - Água verde
• Suíte + 02 dormitórios
• Área imóvel: 300,00m2
• R$ 365.000,00

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

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

.Ref. 7275 - Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 148,00m2
.R$ 350.000,00

• Ref. 7106 - Jaraguá Esquerdo
.Suíte + 02 demi suítes
.Área imóvel: 250,00m2
.R$ 450.000,00

.Ref. 7194 - Três Rios do Norte

.Geminado: 02 dormitórios

.Área imóvel: 74,00m2
·R$ 135.000,00

·Ref. 7262 - Três Rios do Norte
·02 dormitórios
·Área imóvel: 73m2
·R$ 145.000,00

.Ref. 7205 - Estrada Nova

.02 dormitórios

.Área imóvel: 75,00m2
·R$ 160.000,00

·Ref. 7113 - Vila Rau
·Suíte + 02 donmitórios
.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. 7253 - Vila Nova
·Suíte master + 03 dormitórios
·Área imóvel: 360m2
.R$ 700.000,00

.Ref. 7277 - Amizade

.02 suítes + 01 dormitório

.Área imóvel: 120,45m2

.R$ 280.000,00

FIM DE SEMANA, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2011 I IMÓVEIS I 9

.Ref. 6683 - Amizade
·Suíte + 03 dormitórios
.Área imóvel: 295,81 m2
·R$ 415.000,00

·Ref. 7271 - Vila Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 140,00m2
.R$ 235.000,00

.Ref. 6655 - Três Rios do Norte
·Geminado: 03 dormitórios
.Área imóvel: 86,00m2
·R$149.000,00
.Lot. Pãineiras

·Ref. 7150- Barra do Rio Cerro
·Suíte + 03 dormitórios
.Área imóvel: 170,00m2
.R$ 380.000,00

.Ref. 7274 - Vieiras

.05 dormitórios

.Área imóvel: 140,00rri2
·R$170.000,00

.Ref. 6550 - Guaramirim

.Geminado: 03 dormitórios

.Área imóvel: 89,33m2

.R$ 168.bOO,00
=Lot. Malibú .

.ir;

Ref. 7059 - Amizade
.

Suíte c/ closet + 02 demi suítes
Área imóvel: 213,75m2
R$ 550.000,00
Lot. Champs Elysee

.Ref. 7192 - Nereu Ramos
·03 dormitórios
.Área imóvel: 58,42m2
.R$ 155.000,00
-Lot. Demathê
""

.Ref. 7261 - Barra do Rio Cerro

.03 dormitórios

.Área imóvel: 125m2
·R$ 550.000,00

·Ref. 7276 - Czerniewicz
·Suíte + 02 dormitórios
·Área imóvel: 337,79m2
·R$ 480.000,00

,

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

.Ref. 6714 - Nereu Ramos

.Geminado: 03 dormitórios

.Área imóvel: 86,00m2

.R$ 153.000,00
=Lot. Demathê

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

.Ref. 7270 - Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: BO,72m2
.R$ 290.000,00
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.Ref. 7250 - Vila Lenzi
·Suíte + 03 donmitório
.Área imóvel: 220,00m2
·R$ 165.000,00
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IMOBILIAR.IA
Rua Pres'idente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,·Ref. 2283 - Nova Brasília
/·Terreno comercial
I.Área terreno: 450,OOm2
!·R$ 180.00000 .I """,,,."",,, ,",""" ",.""�.""l",," .. ,, '"'�"""""'''''''' """,,,,.. ,,,,._,,",,,,,,,,, .. ,, "",,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,._,,,,,,," .. ,,,,,,,,,,,,.,,,.•,,,, .. ,.,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,.. "",,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,"",,,,,,",",,.,,,,,,,,_.,,.. ,,/

·Ref. 2385 - Três Rios do Sul
•Terreno residencial
·Area terreno: 448,00m2
.R$ 65.000,00

·Ref. 2892 - Amizade
- •Terreno residencial

-Área terreno: 360,OOm2
-R$ 145.000,00

.Ref. 2360 - Nova Brasília
•Terreno comercial
.Area terreno: 480,00m2
.R$ 280.000,00

.Ref. 2330 - Centro

.Terreno comercial

.Area terreno: 4443,45m2

.R$ 4.900.000,00

·Ref. 2313 - Amizade
·Terreno residencial
.Area terreno: 451 ,02m2
·R$ 268.000,00

-Ref 2405,- Vila Lalau
-Terreno residencial
-Área terreno: 400,00m2
-R$ 200.000,00

-Ref. 2409 - Nereu Ramos
-Terreno comercial e residencial
-Área terreno: 750,00m2
-R$ 110.000,00

.Ref. 241 O-Barra do Rio Cerro
-Terreno comercial
-Area terreno: 7.500,00m2
-R$ 765.000,00

·Ref. 2337 - Agua Verde
=Terreno residencial
-Area terreno: 450,00m2
-R$ 109.000,00

=Ref. 2141 - Barra do Rio Cerro
•Terreno residencial
.Area terreno: 392,00m2
-R$ 115.000,00

-Ref. 2248 -Ilha da Figueira
-Terreno residencial
-Área terreno: 95.,905,OOm2
-R$ 150.000,00

-Ref. 2367 - Centro
-Terreno comercial
-Área terreno: 558,60m2
-R$ 450.000,00

.Ref.2411 - Amizade

.Terreno residencial

.Area terreno: 364,00m2
·R$145.000,00

-Ref. 2375 - Nova Brasília
-Terreno comercial
-Area terreno: 500,00m2
·R$ 230.000,00

·Ref. 2406 - Amizade
=Terreno residencial
.Area terreno: 2788,83m2
·R$12S.000,00

Lot. Novo Horizonte

·Ref. 2284 - Três Rios do Norte
-Terreno residencial
-Área terreno: 330,55m2
-A partir de R$ 73.000,00

-Ref. 2318 - Vila Lalau
-Terreno comercial
-Área terreno: 1511 ,30m2
-R$ 950.000,00

L9t. São Mateus

-Ref. 2412 - Schroeder
.Terreno residencial
.Area terreno: 576,69m2
.R$ 75.000,00

Lot. Marajoara

-Ref. 2358 - João Pessoa
-Terreno residencia I
.Area terreno: 324,00m2
-R$ 85.000,00

Lot. Ville de Lyon

-Ref. 2224 - Amizade
-Terreno residencia I
-Area terreno: 430,15m2
·R$ 130.000,00

-Ref.7176 - Centro
-Terreno comercial com casa antiga
-Área terreno: 903,00m2
-R$ 950,000,00

-Ref. 2369 - Vila Rau
-Terreno comercial
-Área terreno: 3646,00m2
-R$ 990.000,00

Lot. Ville de Lyon

.Ref. 2295 - Amizade
-Terreno residencial .

·Area terreno: 329,74m2
-R$ 220.000,00

·Ref. 2223 - Amizade
-Terreno residencia I
.Area tereno: 336,00m2
·R$ 92.000,00

-Ref. 2111 -Amizade
•Terreno residencia I
.Area terreno: 505,00m2
.R$ 79.350,00

Lot. Munique

-Ref. 2110 - Amizade
-Terreno residencial
.Area terreno: 350,00m2
-A partir de R$ lQ5.000,00

-Ref. 2171 - Vila Baependi
·Terreno comercial e residencial
-_Área terreno: 1832,33m2
-R$ 250.000,00
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ANOS DE BONS NEGÓCIOS

H216D Ed Bellvivere - Apartamento erillTAPEMA -

suite+ 01quarto, com 70m2 com 02 vagas de

garagem - Valor 239 mil aceita terreno como parte
do pagamento.

Bela Paisagem em uma

área de 20.000m2, com

uma casa de alvenaria

Otima localização, Rua

Principal do Bairro

Amizade, 05 minutos do

Centro.

Valor: 1.050,000,00

r-'-'-'_'_'_'_'_'--'_'_'_'--'--'--'_'_'--'_'--'_'_'_'_'_,_o

I

I

--'---1

I H212D

Apartamento
com 110m2

01 suite + 02

Quartos, Bairro;

1 Nova Brasília

I Valor

.1195.000,00
; imovel pronto

·f 1 para

.

financiamento.

H217D Apartamento 92m2- 01 suite +

02 quartos - Bairro Chico de Paula

Valor 215.000,00
H140D Casa de alvenaria

Localizaçáo; Residencial Beira Rio
Bairro Três Rios do Sul

Valor: 180.000,00 Financiavel pela Caixa.

H135R Casa de Alvenaria. Rua
Leopoldo Algusto n050. Pronto para

Financiamento. R$ 380.000,00
REF H11 00 Casa com 131 m2

01 suite+01 quartos Terreno com 456m2.
Barra do Rio Molha Valor: 250.000,00

Apartamento com 80m2. Bairro Nova
Brasilia, 01 suite + 02 quartos.

R$ 249.000,00

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

medida. R$ 320.000,00 negociáveis

APTOS:
H416 Quitinete-01 Quarto - R$ 430,00+
Água
H594 Residencial Amizade - 02 Quartos,
Valor 450+ Cond.
H582 Apartamento 02 quartos, Ilha da

figueira Valor: 550,00
H587 Residencial Picolli
03 quartos, R$: 780 + Cond.
Bairro: Centro
H591 Residencial Barcelona - 02 quartos,

01 suite, sacada - Valor 850,00+ Cond.
H598 Residencial Santiago R$500,00 +

cond, Vila Lalau

H599 Residencial Capri II - 01 suite+ 02

quartos - R$: 1.250,00 + Cond.
H601 Ed.Vargas - 02 quartos R$600 +

Cond.
H602 Residencial Felicia

03 quartos, R$: 580+ Cond
Bairro: Agua Verde.

ALUGUEL COMERCIAL:
H723 Sala comercial R$490+Cond.
H724 Sala comercial com 76m2 - Santa
Luzia. R$420,00
H757 Galpão com 750m2

Bairro; Vila Lalau, R$ 5.200,00
H575 Sala Comercial 70m2

Adaptada para consultório Odontológico
Valor 550,00 + Cond.

CASAS:
H670 Casa de-Madeira com 03quartos.
Bairro Estrada Nova. R$500,OO
H672 Casa de Alvenaria

01 quarto, Valor 440,00
Bairro; Água Verde
H673 Casa de Alvenaria
01 quarto, Valor 450,00
Bairro; Baependi.
H685 Casa Comercial
01 Suíte + 06 quartos
Bairro; Centro, R$: 5.000,00
'H687 Casa Mista, 04 quartos. Valor

R$ 900,00 - Bairro Nova Brasilia

H122 Casa com 106m2 Czerniewicz,
01 suite 01 quarto. Valor

R$220.000,OO
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 Lenzí - 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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VIVENDA VENDE 3372-1122COMPRA

ALUGA
Plantão de Vendas

Osmari 9981·1122 I Anne 9927·6088
Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

ADMINISTRA

Rua Jorge Czernlewlcz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h'

VILA NOVA

l
t'

::
REF 1384 - RES. CARIBE apto cf 100m2 de
área privativa, 1 Suite, 02 dorm., cozinha e

lavabo mobiliados, sacada cf churrasqueira e

mwg,gm��J1elll?"mm[,IIj�,z'2J1I11!�g",9,!�wm..um"'IlIl<UI!I/UI!Ilnl!!ll/Ul!l�nmmmllwm/!t11117J4U1II"'1II11

REF 1212 - RES. MONT BLANC apto NOVO
cf 106m2 de área privativa, 01 Suíte, 02
dorm., sacada com churrasqueira e 01 vaga.
R$320.000,00 •

�IlWIUUullluml/lJl/UII1IIMllIIllllIJ/tlU!Jlllmm/lJlmm/IJIllI!I�II1!UIIl1!'ffUllIIIlfJUlIIUlJI/JnllJIIlIHJlarul,UilllllllHIUlIJUIIIlJIIIUIIlllmlHllUllluwm
I ,",""�m�_�� PAG NA�,J'";::;::;:;;;::;;;;::;:';'l

REF 1332 - RES. MONT VERMONT apto

I
cf 80m2 de área privativa, 1 Suíte, 01
dorm., sacada cf churrasqueira e 01 vaga.

�

REF 1338 - RES. VICENZI apto cf 56m2 de área
privativa, 02 dorrn., cozinha mobiliada, sacada

!�":!w��,���:.:�"�,��,�"!,,,,���,,�.. ,��,�.��:,,���:,,?��_..,,",,''"'�,"'"

i" VILA RAU

11i"----....------.-..-�
I REF 2969 - Casa alv. com 149m2 e terreno"de

203m2, 1 Suíte cf closet, 02 dorm., garagem
para 02 carros. R$ 320.000,00

""UW","_"'IIlIU"."'I"ItIII'rwl,uumjIJUllmu"u"'IJWJj/I'"""mlll""��""III"ltljli,,lIIlnItlR''''lI"''UIlI'IHIfU!UUlullluuill",,,,mnillF'

62 - Casa alv. "NÕVÃ "cõm 157m2 e •

terreno de 300m2, 1 Suíte cf closet, 02 dorm.,
lavabo, área de festas e garagem para 02
carros. R$305.000,00

III//limIJ/PI/!/IHIu/f/lIJII/II/III/JllIIJIIiUl/JIIll1lllummldlHllIIlIlJ/liI/IliJi!/lIltlllllJllRmlll/UlUlIlIlIIlmUIIIUllJJ/IIJIIJIIUlIIIII11/JJ1111l111111t1111f11Iffl1ll1l

""'"'�"'"'�'�""tt""""'�"'H'''''�''''''''''''''''''''U'",,''''"''"''''''''''''''''''''''"''''"""'u",tttt_�'""""'''''''''''''"'�''''''"'''

,

�����-,-----
REF 2960 - Casa alv. com 119m2 e terreno
de 318m2, 1 Suíte cf closet, 02 dorm., COZo

mobiliada./. área de festas e garagem para 03
carros. R�280.000,00

�'n_"�"""�"�"'''''''''''''''''"''''''_"''''''''''''Ioo""",.."""",nou,"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"''''''''''''''''tt''''''''''''''''''''''''''''"''''''''ltM''''''
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
"

Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122

Anne 9927·6088
Roberto 9115.7111

Anderson 9185.6002
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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Ótíma localização, na Rua 25 de Julho (00 lado do Posto Mime Matrizi)

8 Andares;

1 ° pavimento: garagem, acesso social, depósito e instalações
de serviços;

2° pavimento: garogem, salão de festas e playground;

2 elevadores

24 apartamentos (4 por andar);

Entrega para dezembro de 2012;

_106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

86m2 Privativo Suíte + 1 dorrn.

Ampla sacada com churrasqueira;

Sala de Estar e Jantar conjugados:

Cozinha;

Lavanderia;

• Acabamento em Porcelanafo, Gesso e Massa Corrida;

Estágio da Obra Dez/20 11

Apto Tipo 1

106,73 m2 - Privativo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3000: OPORTUNIDADE
CENTRO - MUNIQUE - Suíte
+ 3 qtos, 2 garagens. Sol da
manhã. R$ 285 mil

3373: VI LA LALAU
VENEZA - Suíte + 2 qtos, 1
ou 2 garagens. Pronto para

.

morar!

L .. ,III

1004: CENTRO - EXCELENTE

CASA, com ampla área de festas,
ótima localização. Consulte-nos!

3023: CENTRO - MAGUILÚ
-1 qto, sala, coz., lavanderia.
R$ 105 mil

3335: TRÊS RIOS DO SUL
Excelente oportunidade: MINHA
CASA MINHA VIDA. Aptos de 2

qtos., com condições especiais.

1054: ÁGUA VERDE - Casa
em Construção com Excelente
Vista. Estuda proposta envolv
endo apartamento. R$ 310 mil

2000: Centro - 892m2• R$2.850.000,00

2011: Centro - 326m2. R$ 230.000,00

2069: Amizade - 636,61 m2 - R$ 75.000,00

2045: Chico de Paulo - 504m2. R$ 120.000,00

2111: Barra do Rio Cerro - 3.300m2 - R$ 1.300.00,00

2230: Jaraguá Esquerdo - 300,60m2 - R$ 94.000,00
_

2361: Três Rios do Sul - 345,05m2 - R$ 74.000,00

2447: Schroeder - 450,90m2 - R$ 67.000,00

3096:CZERNIEWICZ -

D'ITALlA - Suíte + 2 qtos,
sacada fechada, churrasq.
R$ 169.500,00

3373:VILA LALAU - LlLIUM

Apto. cf 2 qtos, em ótimo es

tado de conservação!
R$ 122.500,00

1179: ILHA DA FIGU_EIRA-
_

210M2, suíte cf closet + sacada +

2 qtos, semi-mobiliada. R$ 450 mil

3151: ILHA DA FIGUEIRA
BOULEVARD RESIDENCE
- Apto Novo cf suíte + 2 qtos.
R$ 235 mil

3446:sCHROEDER- GNEIPEL
- Apto. cf 2 qtos., sacada cf

churrasq. R$ 125 mil. Entrada de
10% + financiamento.

1219: JGUÁ ESQUERDO .. Con
domínio fechado, excelente pa
drão! Suíte máster + 2 suítes, área
de festas, piscina. Consulte-nos.

1257: RAU - 3 CASAS
GEMINADAS - Área total de
200m2. R$ 275 mil

3249: NOVA BRASíLIA -

MATHEDI - Apto. semi-mo
biliado, 3 qtos. R$ 160 mil

3460: BAL. CAMBORIÚ
OTíLIA MEDEIROS - Suíte + 2

qtos, 2 garagens. Semi-mobilia
do. R$ 810 mil

1256: RAU - Sobrados gemi
nados, 170,615m2 cada, suíte
+ 2 qtos, área de festas cf chur

rasq. R$ 250 mil

1412: VILA LENZI -

127,60m2, 2 qtos e amplo
terreno. R$ 169 mil

1337: TIFA MARTINS - Casa 1434: GUARAMIRIM - Casa
alv. cf 178m2 - Suíte cf closet, alv. com suíte + 2 qtos, terreno cf
cozo mobiliada. R$ 230 mil 1.400m2. R$ 418 mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• VENDA • LOCAÇÃO • ADMINISTRAÇÃO

3004: CENTRO -IBIZA- Duas

opções de plantas, 2 garagens
e apenas 2 aptos. por andar. À
partir de R$ 350 mil RI. 1-65.839

I

3021: NOVABRASíLlA
ELEGANS - O empreendimento
oferece 3 tipos de plantas. Conheça
o apto. decorado. RI. 4-56.833

3056: CENTRO - GAMALlEL
suíte + 1 qto ou 2 qtos. Entrada e

parcelas facilitadas. RI. 1-60.083

3051: CENTRO - BELLE VIE -

Últimàs unidades! 3 suítes, 2 ga

ragens. À partir de R$ 350mil RI.

1-60.398

3064:BAEPENDI-PÁSSAROS
E FLORES - Suíte + 3 quartos, 2

garagens. R$ 280 mil. RI. 7-2597

3011": VILLENEUVE - Alto

padrão, suíte máster + 3 suíte.
Venha conhecer o apto. deco
rado! RI. 3-60.927

3025: CENTRO - MANHAlTAN - 3

suítes, 2 garagens e a vantagem da

planta poderser rncxlificada para atender
às suas necessidades. RI. 4-31.988

3060: AMIZADE - JULIANA
CHRISTINA- 02 ou 03 qtos (sendo 1

suíte), 2 vagas de garagens (opcionais).
Entrada + parcElamento. R.I. 62.167

3334: ESTRADA NOVA

ESTAÇÕES - 2 qtos, sacada,
por apenas R$ 110 mil.

R.I. 2.43.785

3075: AMIZADE - VALE DA LUA
- 2 qtos, sacada cf churrasq. À par
tir de R$137.500,00. RI. 2-63.476

3062: BAEPENDI - GALAXY -r- Se a vida imita a 3447: PiÇARRAS - COMPRE SEU IMÓVEL NO

arte, que tal viver aqui? Apartamentos que são legíti- LITORAL! Suíte + 2 qtos e 2 garagens. Consulte-nos!
mas obras-primas com localização privilegiada no

Baependi, área nobre da cidade.R.1. 1-66.542

3093: BARRA DO RIO CERRO
IMPERIALlS - Venha conhecer o

apto decorado com um de nossos
corretores e apaixone-se! Con
dições de pgto. facilitadas.

3437: GUARAMIRIM
TOM JOBIM - diferentes opções de
plantas, para aproveitar bem cada n1
dos ambientes. Valores e condições
especiais. RI. 7-20.073

3076: CENTRO - CÂNDIDO
PORTINARI- Suíte + 1 qto. À par
tir de R$ 180.416,18.RI. 3-61.920

./

, ,

3094: CZERNIEWICZ -FLOR
DE LlS - 02 ou 03 qtos (sendo 1

suíte), e 1 qto, garagens extra. En
trada + parcelamento. RI. 10-7.297

3368: VILA LALAU -ANGELO
MENEL - Suíte + 2 qtos, 1 ou 2

garagens. Visite o apto deco
rado.

3107: JGUÁ ESQUERDO - GRACI-·
LlS - Conheça o apto decorado! Con

dições de pgto facilitadas. RI. 3-60.927

, ", ,/
III I I

3110: JGUÁ ESQUERDO -

ANA LÚCIA (Torre B) - Suíte + 1

qto, sacada cf churrasq.
RI. 1-62.185
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3044: EDUARDO PAMPLONA - 2

apartamentos por andar - Localização
Privilegiada. Venha Conhecer. Forma
de pagamento facilitada. RI. 11-56.344

3281: RIO MOLHA
EMMENDOERFER HOME CLUBE
- 4 opções de plantas! A construtora
dobra o valor do seu 13°! Visite o

apto. decorado. RI.1-66.663
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002 - Nereu Ramos, terreno com 408,00m2, .".""."""""."."." ".".""" """""" "."." """ " .. """ "" ""R$90,000,00
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 """"." •• "" .• "" •. " " •.• "."."" •• "."."."""" ""."""",,.,, •• ".""""R$ 900.000,00
013 - Três Rios do Sul, terreno com 392,00m2 " .• """""" •.• " .••.•••••••••. " •••• " ••••••• " •• " ••.••••••.••• ,,,,,,,,,.,, •• ,,,,,,.,,,,.,,,.,,,.,,,, .... ,:,,R$85.000,00
014 - Três Rios do Sul, terreno com 420,00m2 "",,,,,.,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... ,,,,.,.,,,,,, .••. ,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,.",,,,,.,,,,,,, •• ,,,,,,,.,,,,R$90.000,00
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 """"",,,,,.,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,, •• ,,,,,,.,,.,,,.,,.,,.,,.,,,,,,,, •••• ,,,,,,.,"""""""".",,,,,,,,,,, ••••• ,,,,,,.R$280.000,00
049 - Nereu Ramos, terreno com 600,00m2 "" """" " """""." """." •• "".:."".""" """." .. "" "" R$85.000,00
050 - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2, " " .. """""""""""""""" """." .. ""."""""""""."""."",,"." •••••• "."""R$85.000,00
051 - Nereu Ramos, terreno com 660,00m2, ".""".""" .• "".".".""."" •.. """ " ...""."" .. ".""""" .. "".".""" ... "".""""" ... R$135,OOO,00
057 - Jaraguá Esquerdo, terreno comercial com área de 1.200,50m2. """"." .. "."""""" .... "" .. "."".""." .. "" .. """""""R$ 980,000,00
058 - Nova Brasflia, 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 Lehzi terreno com 406,50m2 """ .. ""."""""""""."""" ••• ""."" •• "" •• "".""""".""""."""." •• """.""".".""""""R$160.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 360,00m2 "."."." ...."""."".".""""""" ."""".""""." ... ".".""."".""""."R$128,600,00
1 07 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78,000,00m2 """""".""""""""."""""""""""""""""." •• """""""",,,,,,,. R$2,OOO.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pi 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

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

r$••II"!I!'"II$&I!I$HlfI$II!&'j!III�"lli�"i$l!,fl'''''$'$uW$I�'$'.jl••,"HIMI$1'1'�',!$I$j�$""$IJJ$$��I�rl$$I!�I!I,r$iê"$$!I"fll
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 c/413,35m2 "" .• "".""""."R$135.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria C/ 200,00m2 e terreno cl 329,00m2 aceita sítio. " "" R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2• Terreno de 443,50m2 " " """ " .. R$126.000,00
057- João Januário Ayroso, casa comercial com terreno de 1.200,50m2 " " " .. " .. """ "." "". R$ 980,000,00
075- Nereu Ramos,casá de alvenaria com 118,00m2 e terreno com 395,12m2 "" "." """ R$175,000,00
090 - Barra do Sul, casa com 32,00m2 e terreno com 360,00m2 ", " .. " " " """ " .. R$32.000,00,
120 - Estrada Nova - casa de madeira com 100,00m2, e terreno com 406,00m2 " """ " " " " .. R$130,OOO,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cl 1 02,00m2 e terreno cl 475;00m2(aceita apto de menor valor) " .. " .. "."", " ....R$220,OOO,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,OOm2 ." " " "."" " " .. "" .. " .. ""." .. "",,:R$250.000,00
161 - São Luis - casa de alvenaria com 140,00m2 e terreno com 421 ,61 m2 """"."."""""" "."." ••• """""""." .. """" R$220.000,00
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

150- João Pessoa - casa de alv, c/
aprox. 280,OOm2 mais galpão, Terr.

c/ 1 ,574,10m2 (aceita apto de menor

valor). R$450.000,OO

044 - Nereu Ramos, c/ área de

72,000,00m2, c/ 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,OO. "

síTIos
030 - Santo Antonio, cl casa de alv., rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m2. aceita imóvel de menor valor .""""."".R$450,000,00
061 - João Pessoa, casa de alv. cf 327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e terr: cf 190,600,00m2 Aceita terreno cf parte de pagto R$720,000,00

OPORTUNIDADE!
APARTAMENTO
018:_ Balneário Camboriu - apartamento com 82,17m2 de área total mais garagem (próximo da praia) "." R$ 320.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 , " .. , " " " R$175.000,00
068 - Centro - apartamento com área privativa de 76,04m2 e área total com 113,44m2 " " .. R$ 185.000,00
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Apartamento Centro ,., , R$700,00
Apartamento Centro , , , , , R$850,00
Apartamento Centro , , ,. R$ 670,00
Casa - Nereu Ramos R$ 380,00

024 - Nereu Ramos

Terreno com 420,00m2

Por apenas:

R$ 58.000,00
170 - Czerniewicz, apartamento com

área total de 114,OOm2. (aceita aparta
mento de menor valor) R$164.000,OO.

062 - Ubatuba, casa mista com 140,OOm2
e terr 307,51 m2, (aceita imóvel de menor

valor em Jguá do Sul) R$115.000,00
099 - Corupá, terreno com 2,200,OOm

R$300.000,00

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

EPASSOS o
� , .

sraoves«

I IJIljf II 1JH/�:�p' (':71 f'"L � II j�,
47 3055 0073 - www.epassos.com.br
Marina Frutuoso, 180 - sala 40 - Centro - Jaraguó do Sul - se
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Você escolhe sua conquista
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EDIFíCIO TOM JOBIM: Localizado na Rua Henrique Friede
mann, próximo a ACIAG, Centro de Guaramirim.

Apartamentos: Com 1 suíte + 2 quartos; com 1 suíte + 1

quarto; com 2 quartos.
Apartamentos a partir de
R$ 133.000,00. Consulte-nos.
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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.
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ANGELO MENEL: Rua Carlos Blank - Vila Lalau - Jaraguá do Sul.

Apartamento: 93m2 de área privativa; suíte + 2 quartos;
sala de estar; sala de jantar; cozinha integrada; sacada com

churrasqueira; área de serviço com sacada. banheiro social;
preparacão para ar-condicionado tipo Split: acabamento de
alto paárão com massa corrida e gesso, piso com porcelanato
esmaltado Eliane; 1 ou 2 vagas de garagem.

EMMENDOERFER HOME nUB - Rua Frederico Alberto Curt
Vasel, 576 - Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul

More em um ponto estratégico de Jaraguá do Sul, o EMMEN
DOERFER HOME CLUB oferece tudo para sua família morar

bem, no bairro Vila Nova, próximo a natureza e tudo que
você precisa na cidade.
Duas torres, cada uma delas com 6 apartamentos tipo por
andar. Serão 11 pavimentos de apartamentos tipo, e um

pavimento superior com coberturas planas.

Vendas:

Residencial Hausgarten
o imóvel dos seus sonhos mais

perto da sua realidade!

Em Néreu Ramos

Venha visitar o apartamento decorado no

G2 do Shopping Breithaupt e descobrir

como ele pode ser seu ...
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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 e piso cerãmico.
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o TRANSATLÂNTICO TORRE NORTE: Av. Nereu Ramos, 3663Z Balneário Piçarras - Se.

Hall social, 02 Elevadores, Medidores individuais de água
e gás, Aptos com sala de estar, jantar e cozinha com chur
rasqueira, 01 suíte e mais 02 dormitórios, ez Vagas de ga
ragem, Acabamentos: massa corrida, gesso e piso cerâmico,
Todos os ambientes voltados para o mar, Finalização em

outubro de 2011.
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RESIDENCIAL NOSTRA

Apto com dois quartos, BWC, sala de estar/jantar,
sacada com churrasqueira,cozinha , área de serviço, garagem
e estacionamento.
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VILLA CATÂNIA: Localizado em Balneário de Picarras, foi
projetado para que pra-ticamente todos os ambientes
tenham vista para o mar. Toda a área social será entregue
mobiliada e decorada.
Além da preocupação com a sustentabilidade, com uma
área de preservação permanente, captação e reutilização
da água das chuvas para irrigação dos jardins e limpeza das
áreas sociais, a energia solar também será captada, gerando
energia para a iluminação das áreas sociais.
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IMÓVEIS
APARTAMENTOS

• ALUGO apartamento no Rau com 2

quartos. Tr: 9993-2131 com Sandra.

CASAS

• VENDO CASA de madeira para retirar do

local. R$ 3.500,00. Tr: 3370-0983

• VENDO casa com 170 m2, área central.

R$ 370.000,00 (aceita AP. em Itapema).
Tr: 9929-1715

CHÁCARA
• CHÁCARA de 12.800 m, no perímetro

urbano com água corrente e nascente,

etc. R$ 280.000,00 se aceita casa. Tr:

9118-5474 I 9662-0895

• CHÁCARA com 50.000 m2, lagoa de

peixes, cachoeira e nascente. R$

100.000,00. Tr: 3376-0726

• VENDE-SE 2 galpões, um com 15 � 8

e outro de 70 rn-, estrutura metálica.

Valor a combinar. Tr: 3370-0719 I.
9953-3878.

SALAS COMERCIAIS

• VEN DO COM ÉRCIO de pescados com

15 anos de clientela fixa. Tr: 9988-

6649 ou 3370-1142

• VENDO ilha de congelados, Tamanho

1 m e 80 cm. R$ 2.500,00. Tr: 9112- f'

3947

• VENDE-SE comércio de pescados, 15

anos de clientela formada. Valor a

combinar. Tr: 9998-6649

• VENDO Vídeo Locadora (antiga fênix

vídeo- locadora) com mais de 5.000

filmes entre lançamentos e catálogos, e

acompanha também 36 prateleiras de

centro.R$ 40.000,00. Tr: 3374-1260 I
88418424

• VENDO Materias de Lanchonete e

Restaurante. Tr: 3376-1324 I 8811-

1898

LOCAções
• ALUGO quarto o/ pensionista com família.

Tr: 8826-2565

• Casal sem filhos procura casa pI alugar
que seja murada e quintal próprio,
preferência pela Vila Rau. Tr: (41)
98611255 I 96652447

• ALUGA-SE apartamento no bairro Rau

com 1 quarto com dependências. R$

450,00. Tr: 3273-5233

• ALUGO Apartamento com 1 e 2 quartos
na Rua Max Wilhelm, 837, prédio azul. Tr:

3371-6021 ,

LOCAÇÕES
• ALUGA-SE galpão pré moldado, 340m2

Tr: 3275-0697 com Jair

TERRENO

• TERRENO com 600 m2 e casa mista de

70 m2 na Barra. R$ 120.000,00. Tr: 3273-

1546

• TERRENO DE PRAIA Vende-se em Piçarras
12 x 30 ou troca-se por terrenos em

Jaraguá. Tr: 3371-2575

• TERRENO DE PRAIA em São Francisco á 5

km da praia. Valor negociável aceita troca

por Pick-Up. Tr: 8479-4383 I 3370-2209

• TERRENO com 2.500 m2, plaino, pronto

pI construir galpão. Valor a combinar. Tr:

3376-0726

DIVERSOS

VENDEBMSE

• GELADEIRAS comercial uma de 4 portas

por 800,00 e outra de 3 portas por

1.000,00. Tr: 9112-3947

• EQUIPAMENTOS· RECREAÇÃO: Cama

Elástica, Piscina de Bolinhas, Pula-Pula

Castelo, Tobogã, Chute ao Gol, Mesa de

Ping-Peng, Camarim de Pintura Facial,

Material para Pintura em Guache e

demais acessórios. R$ ·25.000,00
em 10 x de R$2.500,00 ou a vista

R$22.500,00. Tr: 9192-0169

• ESTEIRA ELÉTRICA, semi- nova, marca

FITNESS. R$ 500,00. Tr: 3370-2530

• TELEVISÃO PHILCO 29, cor prata. R$

415,00. Tr: 3370-0983

• FREElER vertical. Consul, 180 litros, 1

ano de uso. R$ 500,00. Tr: 8832-8264

com Sonia.

• CD PLAYER da Píonner, R$ 100,00. Tr:

3373-1900

• PORTA alumínio 2 x 2, 4 folhas, com vidro
.

fumê. R$ 750,00. Tr: 3373-1195 com

Adriane

• FILMADORA SONY Vende-se cl

carregador + 3 baterias. R$ 200,00. Tr:

3273-5233

• FRALDAS Vendem-se da Mônica Jumbo,

EG cj 24 unidades. R$ 10,00 o pacote.
Tr: 3273-5233

• CAMÊRA Vende-se semi-profissional,

marca Nikon modelo d5100, seminova.

R$1.700,00. Tr: 8497-6312

• SOM AUTOMOTIVO Vende-se DVD retrátil

Pioneer, receptor TV Pioneer, 1 tela de

·9 polegadas, 1 modulo Hbuster 2000w,

/

'RICARDO

I coe 372 • Apartamento 2° Andar. Bairro
I

Baependi.1 Suíte.2 Quartos, 1 Banheiro Social e

demais dependências c/t Vaga de Garagem.
Valor R$ 275.000,00

I_ ...•...

.

�
!

,I·
L-4;............,....;,_,·_. __ ._. ._ .. _

CÓO 378 > Casa de Alvenaria + Edícula +

Terreno 640,OOm2.Bairro Ilha da Figueira3
üuartos.z Banheiros e demais dependências.
C/2 Vagas de Garagem. Valor R$190.000,OO

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

Churrasqueira,1 Vaga de Garagem e demais '

dependências. Valor R$ 150.000,00.

I
I
I
I
I
I
I
I

I I
I' I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I I

: Cod 213 Vila Lalau • Residencial Saint:
: German A�to. tipo 1: R$165.000,00 :
I Apto. tIpO 2: R$155.000,00

I
I

, I

: CÓD 381 • Casa de Alvenaria c/Terreno de ;
: 521 m2,Área Const. 230m2, Bairro Centro,l :
: . Suíte,2 Otos,2 Banheiros, demais dependo :
I e 2 Vagas de Gar. Valor R$ 405.000,00 '

I ,

I

I
I
I
I I

CÓD 386 • Casa de Alvenaria+�dlcula,Bairro
I : CÓO 387 • Casa de Alvenaria,Bairro Amizade,2 :

Amizade ,3 Quartos,2 Banheiros,1 Vaga de : : Quartos,1 Banheiro,2 Vagas de Garagem e :
Garagem e demais dependências. :: demais dependências. :

Valor R$ 160.000,00. ' I Valor R$155.000,OO "

I I

,.

I
I

I CÓD 384 - SíTIO c/Casa de Aivenaria em São I

: CÓO 383· Casa de Alvenaria,Bairro ,I Francisco do Sul + Terreno C/ 45.000m2,1 Suíte,2 I

: Amizade,2 Quartos ,1 Banhelro,Cozinha e Sala : Quartos,4 Banheiros,demais dependências. 3 :
: Conjugadas Lavanderia Externa,1 Vaga de I : Vagas de Garagem,5 Lagoas + Edícula (c/l 010/1 :

Garagem. Valor R$110.000,OO : Coz/1 Sla 1V). Valor R$ 520.000,00. :
_- - '�'--'-'--- --

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

IlI/mlg�J;�SIJ2n!'i!,lIiH/II1121J�I�nrl;12S�JI2'i!1I;/IIliIllllmdl"UI!11I1II/II1111/1/IJi/lllJllI/lillIIIIIJUlllllmUmnlmlJJlnlhilll/U/lllI/lI/fI!II/IIII/UlIIIU/lmIIJIIIJIII//lllIIlIIl/IlllfInllll/llJllI/lldU/Ylllnmrllllllllllllll/lIIlJUlIUmlllllhmI/!IIIU1/1UIY/!Iilulllllll/Umlltllll i

CASA ALTO
PADRÃO -

AmizadelVilleD'Lyon
ampla suíte + 2

quartos, espaços e

ambientes

agradáveis, cozinha

Brastemp Inox

interligado com a sala

de jantar e estar,
lavanderia, 2 vagas

de garagem,
churrasqueira com

área de inverno,
gesso e massa

corrida em todos os

ambientes, tubulação
de água quente,

preparação p/split,
jardim com espaço

para piscina.

Playstatlon 3, com 4 controles

Sony sem fio, 3 jogos (Gran
Turismo 5 - Medal of Honor,
SOCON), Headset 2.0 Oficial

Sony No Blister Pode Retirar,
Kit Resistance 3 Ps3 Com

Move + navigation + camera +

arma Controle Ps3 Sem Fio
Dualshock 3 Wi Fi Bluetooth +

Cabo' Usb, R$ 1800,00 -

91826934 ou após as 18hs
no 3055 2934

1 sub 12 1300 W, 1 caixa dutada, 1 kit

bravox, toda fiação. R$ 2.000,00. Tr:

99623584

• RODA DE LIGA Vende-se com pneu meia

vida, aro 16 latira Elite. R$ 1.200,00. Tr:

9669-2009

• DVD PLAYER Vende-se PHILlPS MOD.

707. R$ 60,00. Tr: 8433-7261

• .ENGATE DE CARRETINHA lafira Vende

se usado. R$ 120,00. Tr: 9669-2009
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RESIDENCIAL

ENTRADA A PARTIR DE

*Valor referente a entrada do apto 131 do bloco Felicidade. Simulação de entrada
para pessoa com renda bruta de R$ 1.950,00 e idade até 40 anos e com 3 anos de

traba(bo sob regime do FGTS (Entrada + financiamento bancário).

INFORMAÇOES ---------
ü

4
.,

1
t

SULBRASll
ENGENHARIA

PREFEITURA
DE JARAGUA DO SUL

Financiamento e

Garantia de Entrega
.-

" MinhaCasa
Minha Vida

Fone: (47) 3275-0005
www.alfablu.com.br

ALFABLU
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO EMPREENDIMENTOS &MOBU_IÁRIOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 51 - sala 04 - Centro
Início do Calçadão, próximo fCaixa.

Em BARRA VELHA,
próximo ao mar e a lagoa!

Apto 02 quartos Apto 03 quartos

_ .. -_ ...

• 68,41m2 de área privativa;
• 2 quartos;
• 1 BWC'I
• sala de estar e jantar integradas;

•
• cozinha;
• lavanderia;
• ampla sacada;
• ar-split pré-instalaçio.·

• 91/20m2 de área privativa;
• 3 quartos (1 suíte);
·lBWCI

• sala de estar e jantar integradas;
• cozinha'I
• lavanderia;
• ampla sacada;
• ar-split pré-instalado.

o Edifício
• 9 pavimentos;
• 5 apartamentos por andar;
• 2 elevadores;
• 2 salões de festas;
• sala fitness, sala de jogos;
• box-praia individual:

�

• tratamento de esgoto
• reaproveitamento de águas
pluviais para uso do condomínio;
• portão e porteiro eletrônico;
-luzes da circulação com sensor de
presença.

Endereço: Rua Espírito Santo,
Centro, Barra Velha - SC

VENDAS: A morada
'M�R'A brasil

www.moradabrasil.com

47 3372.0555
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1384 - Centro - Jaraguá do Sul/SC
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* (47) 3275-0100
PLANTA0 (47) 9 76-0064 - E MMAaaS

OPORTUNIDADE - RES. BARTEL. APTO
SUITE + 02 DORM. AMPLO - BAIRRO
BAEPENDI - AREA PRIV. 91,06 M .

MOBILHADO. COO 865

Sobrado com área construída de 220m,
suíte + 2 dormitórios, área de festas, 2

vagas de garagem. ótimo acabamento -

R$ 440 MIL - COO 187

• CENTRO - (prox. Doce Mel) - Apto cI sala,
banheiro, lavabo, jardim, garagem, condominio sacada e área extema, 2 quartos, banheiro, cozo

fechado, churrasqueira. - R$700,00 + taxas. com armários, gar. R$750,00 + txs,

• BAEPENDI - Próximo á Marisol, apartamento
novo, sala, 2 quatros, banheiro, cozinha, área de

serviços, garagem coberta. R$ 570,00+txs.

• CENTRO - Casa com sala, 2 quartos,
banheiro, cozinha, área externa, varandinha.

R$600,00 + txs. Estará disponível início
dezembro.

• CENTRO - Salq comercial frente, 276m (com
mezanino), Hua Angelo Schiochet. Aluguel

.CENTRO - Ed. San Gabriel. apto sala, R$3.770,00 + txs.

sacada, 2 quartos, banheiro, cozinha, área de .CENTRO-Casap'locaçãocomerdal, 155m const,
serviços. Aluguel R$590,00 + txs. terreno 355m, 2 saIas,3quartos,coz., 2ban., gar.,

edícula. AlUguei R$ 2500,00 + txs.

CASA RESIDENCIAL COM QTIMA LOCALIZAÇÃO,
PRÓXIMA AO ANTIGO ANGELONI,COM AQUECI
MENTO SOLAR. PISCINA, 4 DORMITÓRIOS SENDO
2 SUÍTES. ÓTIMO ACABAMENTO, MOBILIA SOB
MEDIDA, MONITORAMENTO DE SEGURANÇA. R$
780MIL-COD574

Res. Algarve - Apto cf2dorm, mobiliado,
sacada cf churrasqueira. Pode ser Finan
ciado. R$ 130 mil - COO 653

GALPÃO COMERCIAL, TERRENO COM
600 M , ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, PRÓX
ARGI, AMPLO ESTACIONAMENTO -

R$ 300 MIL - COO 711

CASA Cf 210M, ÓTIMO PONTO COM
ERCIAL, 3 QUARTOS, 2 BANHEIROS,
2 VAGAS DE GARAGEM - R$ 350 MIL
- COO 713

ED MORADAS DA SERRA - COBERTURA, 2
SUíTES + 1 DORM, COZINHA MOBILIADA,
SACADA + TERRAÇO SUPERIOR, POR
CELANATO, FORRO REBAIXADO - COO 720• AMIZADE - Apto grande com sala, sacada,

suite + 2 dorrnit., banheiro, cozinha, área,
garagem. R$700,00

• CENTRO - SOBRADO - comercial f residencial,· •

280m , suite + 4 quartos, sala grande, esta:::ionamento
para 5 carros. Consulte-ncs !

pOM2 UNEARES, 4 BANH.,
COPA COl. ALUGUEL

R$4.490,00+ 1XS.

SALA 102 - FRENTE DE RUA,
183M2 (C/MEZANINO!, 2

BAN. ALUGUEL R$3.990,00
+1XS.

SALA402 - 355M2, 4 BAN.

ALUGUEL R$5.350,00 + 1XS.

6 23. 7e as

1283 - Casai-Oeo o - Com 1 súíte,2
quartos,1 sala de estar,bwc,cozinha com

sala de jantar integrada,lavanderia,churras
queira,garagem e Galpão. R$320.000,00.

1284 - Casa • Com 01 suíte, Q2 quartos, 02
bwc, sala, cozinha, área de serviço, área de

festa. R$330,00p,00.

1277 - Ca Com 01 suite, O� quart�s, IÍwc,
02 salas integradas, cozinha, área de serviço,

área de festas, garagem para 02 carros.
R$ 370.000,00

APTO COM SUíTE + 02 DORM, 2 VAGAS
DE GARAGEM - R$ 390 MIL - COO 714

Excelente

terreno - 15,0 m

frente por 23,5 m

fundos, área total

352,50 m.

R$ 117 Mil

Cod.872.

'23.7

Ll031 - Casa - Chico de Paulo - Com 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço - A$ 650,00
LI 032 - Casa -Ilha da Rgueira - Com 01 sine, 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço, varanda. A$ 850,00
LI 037 - Casa -Bana - Com 1 surre,2 quartos,sala,co�nha.área de
serviço,garagem,varanda,toda murada. A$ 890,00
LI 038 - Casa - Centro - Com 4 quartos,1 salas,bwc,cozinha,área de
serviço,garagem para dois carros e toda murada. A$900,00
LI 039 - Casa - Guaramirim - Com 2 quartos, salas,bwc,cozinha,área de
serviço,garagem. A$ 600,00
LI 040 -Casa -Ilha da Rgueira - Com 01 quarto, sala, cozinha, bwc, área de
serviço. A$ 670,00
l2025 - Apartamento ., Centro - Com 01 surre + 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, sacada com churrasqueira, vaga garagem. R$850,00 + Cond.
Aprox. A$130,00
l2064 - Apartamento - Baependi - Com 01 surre, 02 quartos, sala, cozinha, área
de serviço. sacada. bwc, garagem. R$ 800,00. Cond. Aprox. R$90,00
l2071- Centro - Apartamento - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, dependência de empregada, sacada com churrasqueira, garagem -

A$I.250,00 + Cond.Aprox. R$180,00
l2072- Centro - Apartarrento - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de servi
ço, sacada com churrasqueira, garagem - R$I.200,00 - Cond. Aprox. A$180,00
l2073 - Centro - Apartamento - c'um 03 quartos, sala, cozinha, bwc, sacada
com churrasqueira, garagem - R$I.250,00 + Cond. Aprox. A$180,00
l2079 - Apartamento - Vila Nova - Cam 1 surre + 2 quartos, sala, cozinha, bwc
e 1 vaga de garagem - A$900,00 Cond. ApI1lX. A$100,00.
l2080 - Cobertura - Com 01 surre máster, 01 surre, 02 quartos, dependência
de empregada, 03 bwc, área de festas, cozinha, sala, sala de jogos, piscina, 03
vagas de garagem.R$2.200,00 Cond. Aprox. A$ 220,00
l2085 - Apartamento - Baependi - Com 01 surre, 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, sacada com churrasqueira, bwc, garagem.A$8ílO,OO Cond.
Aprox. A$90,00
l2091-Apartamento-Água Verde-Com 02 quartos,sala,co7.inha,bwc,sacada com

churrasqueira,OI vaga de garagem. A$ 550.00 + Cond. Aprox. A$90,00
l2093 - Apartamento - Barra do Rio Molha - Com 02 quartos, sala, cozinha, área
de serviço, bwc, sacada com churrasq. gar. A$ 550,00 + Cond. Aprox. A$90,00
l2094 - Apartamento - Barra do Aio Molha - Com 02 quartos, sala, cozinha,
bwc,área de serviço, sacada com churrasqueira e garagem. A$600,OO + Cond.
Aprox. A$90,00
l2095 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, sala/cozinha, bwc,
sacada com churrasqueira e garagem R$ 560,00 + Cond. Aprox. R$30,00
l2097 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço,
02bwc, sacada. R$620,00 e Cond apráx R$90,00
l2099 -Apartamento - Centro - Com 01 surre, 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço, sacada com churrasqueira,garagem, terraço,área de festa.TODO
MOBILIADO R$950,00 e Cond.Apráx R$1 00,00
l2101 -Apartamento - Centro - Com 01 surre, 02quartos, sala, cózinha,área de
serviço. sacada com churrasqueira.jardim,terraço.R$I.000,00 e Cond.Aprox
R$I00,OO
l21 02 -Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de

serviço, sacada com churrasqueira, garagem.R$630,00 e Cond. Aprox.
R$90,00
l21 03 - Apartamento - Czemiewicz - Com 01 surre, 02 quartos. sala,
cozinha,área de serviço,sacada,garage.m.R$750,00 e Cond.Apráx R$100,00
L3001 - Sala Comercial- Centro - Com aproximadamente 40 m' com

bwc. R$500,00
L3007 - Sala Cómercial- Centro - Área 813m' tem 09 vagas de garagem.
R$ 11.000,00
L3011 - Sala Comercial- Centro - Com 41 m' com bwc. R$500,00 Cond.
Aprox. R$6O,00.
L3016 - Sala Comercial- Centro - Com 32m' com Bwc. R$670,00
L3018 - Sala Comercial- Centro - Com 32m' com Bwc. R$670,00

• L301 9 - Sala Comercial- Centro - Com 32m' com Bwc. R$850,00
L3020 - Sal:! c:oom:iii - .klãJ FIlsooa - Cm170n', tMt esta::in.vrelID. R$ !'ffi,OO
L3021 - Sala Comercial- Centro - Com 50m'. R$460,00
L3024 - Sala Comercial- Vila Lalau - Com 120M2. R$2.000,00
L3027 - Salas Comerciais - Corupá - Apartir de 50 m', apartirde R$250,00
L3031 - Casa Comercial- Centro -Com 11 salas, 3 bwc's, área de festa
com churrasqueira, estacionamento privativo. 230m' R$2.600,00
L3034 - Sala comercial - Centro - Com 50 m' - R$450,00.
L3036 - Sala comercial- Centro - R$550.00
L3037 - Sala Comercial- Centro -Com 750 m' - R$8.500,00
L3038 - Sala Comercial- Centro - Com 11 Qm2 - R$ 3.000,00
L3039 - Sala Comercial- Centro - Com 120 m' - R$I.850,00
L3040 - Sala Comercial- Centro - Com 45m' - R$540,00
L3041 - Sala Comercial- Nova Brasnia - Com 170 m', 02 bwc,
estacionamento - R$3.000,00
L3042 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 60m' no térreo. R$900,00
L3043 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m' no térreo. R$850,00
L3044 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m' no térreo. R$850,00
L3045 - Sala Comerci� - Centro - Com 1 bwc e 32m', 1° andai: R$550,00
L3046 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m',I' andar. R$550,00
L3047- Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m',1° andar. R$550,00
L3048 - Sala Comcercial- Centro -Com 1 bwc e 32 m'. R$850,00
L3049 - Sala Comercial-Ilha da Rgueira - R$650,00 + Cond Apróx R$35,OO
L3050 - Sala comercial- Centro - Com 40m' - R$ 500,00.
_3051 - Sala Comercial- Centro - Com 02 bwc ,medindo 100m' R$2.500,00
L3052 - Sala Comercial- Centro -Com 02bwc - R$3.500,00
L3Ó53 - Sala Comercial- Centro -Com 01 bwc medindo 60m' - R$750,00
L4006 - Galpão - Guaramirim - BR 280 - Com 500 m' - R$ 3.800,00
L4007 - Galpão - Czemiewicz - Com 650m' - R$ 3.500,00
L4008 - Galpão - Vila Lalau - quatro galpões (3500m' área construlda)
Medindo 4.500 m' área total- R$35.000,00
L4009 Galpão - Guaramirim- Com 1.125 m' - preço sob consulta
L4010 - Galpão - Rio Cerro 1- Com 200 m' -R$I.600,00-
L4011 -Galpão - Vila Rau -Com 03 salas, cozinha, recepção, 02bwc,
referrório, estacionamento privativo.R$5.500,00

Com 2 quartos,

sala, bwc, copa,

cozinha, área

de serviço,
sacada cem
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Financiamento Habltacio ai

Aqulslgão de Imóvel pronto
Aquisição de terreno e contrução

. Construção em terreno próprio
Reforma e ampliação

EmPf�timo consignado

Três Rios

R 2137

Resldenciat

Tarumã � Rio

Cerro parRS
. i40.000;QO

R121'Ü - Três Rios do Norte
:R$155.000,OO
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REF-750-AMIZADE-SOBRADO DE ALV- 01 SUíTE, 02

DORMITÓRIOS-R$ 330.000,00

REF-650-

BAEPENDI-ED.

MONET

APTO-01

SUíTE,02

DORMITÓRIOS-

R$ 212.000,00

REF-751- AMIZADE- APTO- 01 SUíTE, 01
DORMITÓRIO- R$ 189.000,00

REF- 732- AMIZADE- CASA DE ALV- 01 SUITE •

CjCLOSET, 02 DORMITÓRIOS- R$ 279.000,00

REF420- AMIZADE- CASA DE ALV- 01 sUÍTE, 02 .

DORMITÓRIOS- R$ 290.000,00.
REF-69Q. AMIZADE- CASA DE ALV- 02

DORMITÓRIOS- R$ 170.000.00

REF-716- TRÊS RIOS DO NORTE- 04 APTOS-
02 DORMITÓRIOS- R$ 110.000,00

REF-644- VILA NOVA- ED.SPARTAKUS-APTO-
01 SUíTE MASTER CjCLOSET, 02 DORM.

R$ 250.000,00

REF-742- AMIZADE- APTO TODO MOBILlADO-
03 DORMITÓRIOS- R$ 138.000,00

REF-704- VILA LENZI- APTO- 01 SUíTE, 02
DORMITÓRIO- R$ 190.000,00

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

(47) 3372-0555
PLANTÃO

BETV 9156-7700 I CLEVERSON 9156-6677

_--
_;--_._.

REF- 402- RIBEIRÃO CAVALO- APTO
NOVO- 02 DORMITÓRIOS

R$ 93.000,00

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

REF-748- BARRA DO RIO CERRO- APTO TODO

MOBILlADO- 02 DORMITÓRIOS- R$ 189.000,00

REF448-BAEPEND�SOBRADODEAL�01SUITE
CjCLOSET, 02 DORMITÓRIOS- R$ 490.000,00

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

I

REF-663- CASA DE ALV- 01 SUíTE, 02
DORMITÓRIOS- R$ 398.000,00

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

-

Aparta�2..CAÇAO
Ref- 023 - Vila Nova- Ed.Jaqueline- Apto -

cf 03 dormitórios. R$700,00.
Ref-107-Centro- Apto- 02 dormitórios- R$
650,00.
Ref -137- Vila Nova - Res. Zimbros com
01 suíte, 02 dormitórios. R$1.100,00.
Ref - 119 - Baependi- Apto- 02
dormitórios- R.$ 680,00
Ref - 200 - Ribeirão Cavalo- Apto- 02
dormitórios- R$450,00
Ref-051- Vila Rau - Apto- 02 dormitórios
R$ 660,00
Ref-213- Vila Lenzi- Apto- 02 dormitórios
R$ 580,00
Ref-206- Três Rios do Norte- Apto- 02
dormitórios- R$ 480,00
-214-Vila Nova- Apto- 01 suíte, 01
dormitório- R$ 1.200,00
Casas

Casa de Alv - Centro- Rua Anita Garibaldi
- R$1.200,00.
Sobrado de Alv - Centro- Rua Anita
Garibaldi - R$1.800,00.
Sala Comercial

Ref - 193- Ilha da Figueira- Sala
Comercial com 240m2- R$2.000,00.
Ref - 190- Baependi- casa Comercial
com 02 dormitórios- R$1.600,00.
Ref- 127- Baependi - Casa Comercial
com 02 dormitórios- R$1.800,00.
Ref - 101- Centro - Ed. Ruth Braun - Sala
Comercial com 54m2.. R$900,00.
Ref -192 - Baependi - Sala Comercial Por
R$720,00.
Ref - 049 - Centro - Rua Marechal
Deodoro da Fonseca - Sala Comercial
com 100m2.. R$1.800,00.
Terrenos

Ref - '182 - Centro- Terreno com 500m2..
R$900,OO.
Galpões
Ref- 203- Chico de Paula- Galpão- com
500m2- R$4.400,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.
(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

�<if.ili'l'l<'l

Ref: 0331 - Resid. Jaraguá Tower
- Centro Apto em Gonstrução com
Suíte + 2 dorm, Area útil 114m2
R$ 350.000,00 R.I nO: 61.952

ReI: 0325 - Resid. Mondrian - Bae
pendi, Apto em construção com
Suíte + 2 dorm. R$ 378.040,00

RI: 14.929

ReI: 096 - Belle Vie Residence - ReI: 0306 - Resid. Ibiza - Centro,
Centro, Apto novo, Suíte + 2 dorm, Apto em construção com Suíte +
2 vgas de garagem. Área útil 202 m2 2 dorm. Area útil 134m2

R$ 350.000,00 R.I nO. 60.398 R$ 350.000,00 R.I: nO 5.839

Ref: 0167 - Resid. Nostra -Água
Verde, Apto cf 2 dorm. Valor a

consuHar

Ref: 0326 • Resid. Monet -

Baependi, Apto com 2 dorm.
R$179.000,00

Ref: 0301 . Resid.Novo
Milênio, Centro - Apto com

Suíte + 1 dorm.
R$ 330.000,00

Ref: 0190 - Resid. Vivendas -

Vila Nova, Apto com Suíte + 1
dorm. R$ 196.000,00

Ref: 0299 - Resid. Majestic -

C-entro, Suíte + 2 dorm. com

área privo de 86m2•
R$ 265.000,00

. ReI: 0312 - Resid. Betel
Baependi, Apto com 2 dorm.

R$125.000,00

ReI: 0345 - Resid. Gama - Água ReI: 0282 - Resid. Jardim das ReI: 0327 . Resid. Monet - Bae
Verde, Apto cf 2 qtos, sacada cf Mercedes - Vila Nova, Apto cf 2 pendi, Apto com Suíte + 2 dorm.

churrasqueira R$ 125.000,00 dorm. R$ 115.000,00 R$ 228.000,00

Ref: 0330 - Resid. Paladino -

Amizade, Apto 2 dorm.
o" R$136.788,00

Ref: 0344 - Resid. Angela
- Três Rios do Sul, Apto cf 2

dorm. R$ 118.000,00

ReI: 0328 . ResidVillar - Vila
Lenzi, Apto 2 dorm.

R$141.892,00 RI: 57.444

Ref: 0332 . Resid. Bruna Mari
ana - Água Verde, Apto 2 dorm.

R$187.000,00

fi
ReI: 0169 - Resid. Dona Wal -

Vila Nova, Apto Suíte + 2 dorm.
R$ 245.000,00

Ref: 0333 . Resid. Venetto - Vila
Rau, Apto 2 dorm.

R$ 117.900,00

Ref: 0334 • Condomínio Flo
resta - Vila Lenzi, Apto·2 dorm.

R$ 115.000,00

• t.
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ALBERTO G. MARQUARDT
Corretor de Imóveis

CRECI12152

47 3376.1804
47 9904.2076

e 4 - Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/150m2 - 3 qtos, closet,

2 bwc social, sala estar / jantar,
cozinha, dispensa, área de serviço,
garagem, varanda c/churrasqueira -

Terreno c/448m2 - R$ 183.000;00

Rei 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Su�e + 2

qtos, bwc social, sala estar / jantar; cozinha, área de serviço, área de lesta com

churrasqueira, garagem para dois veículo!, - Terreno C/334m2 - CONSULTE·NOS!

.

47 3275-1100

SPACOAV Ma�o��!�;��-�a�401-12
•

,

--
f' Ed. Marcatto Center I Centro I Jaraguá do Sul I SC

I M O V E I 5 www.spacoimoveis.netCREC! 3326 J

RESIDÊNCIA - BARRA EXCELENTE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Imóvel de 3.693 rn', em área nobre no centro de

Jaraguá do Sul, ideal para empreendimento de alto

padrão, próximo ao Colégio Marista São Luis, de fácil
e rápido acesso ao comércio e prestação de serviços,

longe das turbulências e rumor do tráfego
constante, sem deixar de ter as características e a

tranquilidade de uma propriedade do interior.

RESIDÊNCJA COM AMPLO TERRENO
Em alvenaria, possui 4 dormito

(1 suíte], 2 salas, 2 cozjnhas, 2

bwc, área de serviço e garagem;
•

rea total construída de 140 m',
erreno de J. 1 57 m'. Tifa Monos

Preço: R$ 235.000,00

RESJDÊNCIA - RIO MOLHA

L

1
n , ompos a ar o mi anos,

sala, cozinha, 2 banheiros, área de serviço,
varanda. ampla área de festas, despensa e

garagem. Possui área construída 170 m',
em terreno 703 m', Preço: R$ 350.000,00

RESIDÊNCIA - GUARAMIRIM
Casa mista, contendo 3 dormit.,
sala, cozinha, banheiro, área de

serviço e garagem; possui área

total aprox. 100 m', em terreno

de 766 m'.

Casa em alvenaria, contendo 2 dormitórios,
cozinha com móveis planejados, área de

serviço, 2 salas, 2 banheiros sociais, área de
festa e garagem. Possui área construída de

laprox. 130 m', em terreno 350 m'.
Bairro Imigrantes (Próx. Alenice Malhas)

Em alvenaria 3 dormit., sala de

starjjantar, coz., área de serv.,

bwc, varanda, churrasqueira e

garagem pj 2 carros. Possui área

construída 146,00 m", terreno

350,00 m'. Preço: R$ 130.000,00

'MÓVEL EM CHICO DE PAULA
Terreno com área de 447,81 m', sendo f 5,80 m de

frente, edificado cl casa de madeira Isemi mobiliada)
área 72 m', Preço: R$ 150.000,00

� CENTRO Ampla casa em alvenaria pI fins comerciais 13 dormitórios, 3 salas, 2 bwc]. Aluguel: R$ 2.200,00
RIO MOlHÀ Casa mista, contendo 3 dormit., saía, cozinha, área serviço e banheiro. Aluguel: R$ 450,00
ILHA DA FIGUEIRA Apart. 2 dormit., demais dependências, sacada e garagem. Aluguel: R$500,00
RAU lojas comerciais novas, cl amplo estacionamento. Áreas a partir de 69 m2. Rua Prefeito José Bauer

,

....

Cód.1103 Centro - Prédio
Cód. 2020 João Pessoa - Edif. com 2 casas, 1 sala comercial,

- Entr. 20 mil +fin.Ap 2 quartos, De frente a Praça de Eventos
sala! copa, cozinha, lavanderia, antiga Prefeitura (Museu}-

bwc, churrasqueira sacada R$1.300.000,OO
.

gara em R$125 mil
.

C6dA018 - sada - Guaramirim Cx.
da áqua-com toda infra-estrutura

(ac.terreno, ap, casa, carro).
R$ 395 mil

Chácara/RECREATIVA
30 MIL M2

Cód. 11 Op . Estrada Nova - 2
Casas (frente +/·130 m2 e fundos
+!-60 m2} Próx. Igreja Protestante,

3 quartos churrasq. Garagem -

R$195 mil

Cód.1048 Centro- Rua: Procópio
Gomes, Casa de esculna- com 4

quartos, sala, sala tv, copa, cozinha,
lavanderia e garagem, terrreno 530

m2, Valor do imóvel R$ 850 mi!

C6d.2018Três Rios do Sul·

Apartamento 2 quartos, sala!
copa, cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira sacada çaraqem-

R$ 125 mil c/escr...

CÓd. 2019· Schoreder - Edif,

Gneipel - Apartamento 2 quartos,
salal copa, cozinha, lavanderia,

bwc,churrasqueira sacada garagem

R$135 mil

Côd. 2017 - Centro· Apartamento 3

quartos, salal copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem - Valor

R$165 mil

ÁrealTerreno*
300m'

Cód.1105 . Vila Lenzi - Casa Cód.1049 _. Nova Brasãa- 2
Centro ����:

mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,
uítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, Vila Nova (2 casas) 1500m'

cozinha, despensa, lavanderia ala tv, s estar, churrasq,aq s?lar, PraiaBarradoSul aprox.90m'
varanda, garagem, churrasqueira, garagem 4 carros, v. 700 mil Chico de Paulo 430 m' 120 m'

jardim. R$ 185 mil Apartamentos Local

______________-----__ 2002 SFS/Ubatuba 1 quadra do mar 70m2/Suíte+2q
PROJETOS E CONSTRUÇOES 2017 Amizade Cond, 3quartos

Temos projetos com equipe de arquítetos e engenheiros, com grande 2020 joão Pessoa Próx Posto Mime 2 quartos

experiência no mercado de consnuções.Debe todas as preocupações e os Terrenos Área

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3040 Centro(prox,Kohlbach) 4,000m'+/·

enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves," 3051 GuaramirimBR280 2,450 m' 3 aluguéis

FINANCIAMOS PELO SISTEMA
3054 JoãoPessoajr 918,00m'
3055 Barra do Sul +/- 350m' Próx. Trapiche

(SFH).minha CASA minha VIDA! Chácaras
4006 Mass./Rib Gustavo 201 ,DOOm'
4007 São Bonifácio' 242,OOOm' * (Prox.Palnoça)
Aluguel- Centro- ap 3quartos

Centro- casa 3 quartos

115mil
13Dmil
125.mil

65Dmil
500mil
180mil
25mil

180mil
150mil

R$765,00
R$850,00

e

"

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.

leonardo@eloinvestimentos.com.br

Visite também: www.eloinvestimentos.com.br

RESIDENCl1L
TORRE DE LUNA

VILA NOVA

APTO COM 96,12M2,
COM2 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

..,
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WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo

de financiamento pela
Caixa Econômica Federal.

www.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br
Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim
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C:eci 2'556-...1

partir de Ref'270 Edifício Tom Jobim, Edifício com 07
pavimentos, 36 aptos, Elevador, Salão de Festas
mobiliado e decorado, Playground, Bicicletário,

Garagens, Portão e porteiro eletrônicos, Previsão
para TV a cabo e antena coletiva, Central de

gás, Acabamento em massa cornõa, Portas e

rodapés na cor branca. Apartamentos com: 02
quartos, Suíte + 01 quarto, Suíte + 02 quartos,
Sala de estar e jantar, Sacada com churrasqueira,

t aB G ade eoi aGa W
��������--��

Ref 206 Rio Hem /
Schroeder Lotes com

escritura, Loteamento
com rua pavimenta
da, infra-esmnura,

playground. Aproveite
R$65.000,00

Ref 289 - Bananal do Sul/Guaramirim - Casa
nova em alvenaria, com 1 suíte + 2 quartos,
sala estar/jaDtar, cozinha, 1 banheiro social e
lavanderia. Area toda murada com 360,OOm2

e de área construída 75,00m2.
R$ 170.000,00

t Ref 297 GuaramirirnjRio Branco - CASA EM ALVENARIA
COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, LAVAN
DERIA E GARAGEM. 90,OOlW DE ÁREA CONSTRUíDA E

TERRENO DE 3.585,75. R$ 245.000,00

Ref 286 Bruderthal / Guaramirim Terreno
na Rodovia do arroz com 121.268,24m2

R$1.600.000,00

Ref 231 Amizade/ Guaramirim Terreno com área de 6075m2,
contendo 01 casa em alvenaria com aproximadamente 309m2,
com 02 cozinhas, 02 salas, mesanino, piscina, área de festas,

deck de frente para o Rio(represa). Valor sob consulta

REF 223 - AMIZADE/GUARAMIRIM - SOBRADO
GEMINADO COM 2 QUARTOS, 2 BANHEIROS, SALA,
COZINHA, LAVANDERIA E GARAGEM. ÁREA CONS
TRUíDA DE 65M2, TODA MURADA. R$95.000,OO

Financiamentos

I'
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,OO
• 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,OO
• Ref 214 : Avaí / Guaramirim . Terreno na Rua

principal. Local privilegiado e ótimo para
comercio ou residência R$120.000,OO

• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2 -

R$58.000,OO
• REF: 300 - ÁvaVGuaramirim - Terreno no bairro

.

Ávai com 698,40 m2 de área total.
• REF: 296 EscolinhalGuaramirim Lote Res. São

Rafael R$ 77.000,00
• REF: 305 BananaVGuaramirim Terreno com

360m2 em rua pavimentada R$ 63.000,00

Ref 287 Avai/Guaramirim Casa mista com 03
quartos, sala de estar e jantar, cozinha, ba
nheiro, lavanderia e garagem R$150.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref.379.1

- Terreno

Ref. 506. I - Apartamento no Baependi
com I Suíte + 2 quartos, sala, cozinha,

bwc, área de serviço. sacada com

churrasqueira e garagem. R$190.000,OO.

no Jaraguá

Esquerdo
com 525m2•

R$I 38.000,00.

Ref. 537.1 -

Apartamento
na Vila Lalau
com I suíte
+ I quarto,

sala, cozinha,
lavanderia,
bwc, I vaga
de garagem.

R$160.000,00.

293.1 -

Excelente Casa

Comercial no

Centro.

Valor sob

consulta.

--
-

Ref. 575.2 - Apartamentos no Centro com 02
ou 03 dormitórios a partir de R$250.000,00.

Ref.575.3 - Apartamentos na Vila Nova com

03 dormitórios. Entrega prevista para 03/2012.
R$190.000,00.

Ref. 575.4 - Flat Duplex no Saint Sebastian
com suíte com banheira, cozinha, sala, lavabo

e garagem. R$ ,130.000,00.
Ref. 575.5 - Flat no Hotel Mercure.

R$I 10.000,00.

Ref.569.1 Excelente Casa na Ilha da Figueira
c'om 1 suíte + -2 quartos, 2 salas, cozinha, área

de festa interna, lavanderia, área de festa externa

com piscina e deck, garagem para=l carros.

R$'580.000.,OO
-

www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com�br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Res. Veneto - 2 quartos, sacada c churrasquetra, 1

vaga estaco Bairro Rau - valor R$ 117.900.00 20%
de entrada + parcelas fixas de R$ 500,00 ao mês,

saldo corrigido 0.50% ao mês, e saldo restante
financiamento bancário.

Res. Maranata - Centro - 100m2 de área privativa;
Prêdio St:MI-NOVO; suíte, 2 quartos, Bwc, cozinha,

lavanderia, sala de jantar/estar, sacada c/
churrasqueira, 2 vagas de garagem.

Valor R$ 250.000,00

Er;l. MaguHu - Centro - Bloco A - Vitimo Andar� 02
dorm .• sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem -

Valor: R$ 135.000,00

- Ed. Magnolia - cl elevador - suíte, + 1 quarto,
cozinha mob., 1 garagem. CENTRO - valor

R$190.00Q,OO.

'\;/i/
"

»;
"'1,,,,.

"';""

"""-,,-,,,,,,
I·

,

,

,

ReI. 2133 - Apto Bairro Novo Brasilio -Res. Vieiras - contendo: 01 suíte,
02 dormitórios, bwc sodol, solo estor/iontor, socodo com churrasqueira,

cozinho, lavanderia, 02 vogas garagem. Seml- mobiliado, mosso corrido,
teto rebaixado em gesso. Área privativo: 98,00m2. Valor: RS 220.000,00.

REF.1133 . Bairro Amizade - Casa Alvenaria - contendo: 02
dormitórios, sala estar/jantar, bwc social, cozinha, lnvonde
ria, varanda, garagem. Edícula - contendo: 01 dormitório,
sala estar, cozinha, bwc, lavanderia, área I�stas, garagem.

Area aprox.da Casa/Edícula: 157,00M2. Area Terrreno:
341,00M2. Valor: RS 250.000,00. Aceita carro.
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3370·1122
2

Rua Guilherme Dancker, 161- Sala 05 - Centro
Esquina com a Rua Ma(ina Frutuoso
CEP 89251-460 - Jaraguá do sul-se

ww '.ivanaimoveis.com.br
iva na@ivanaimoveis,com.br•

CliNTRO - Res. Ruth Braun, aptó 6/ 74,65m2 de
área privativa; suíte, 1 quarto, BWG social,

COZInha, lavanderia, sala jantar/estar, sacada c/
churrasqueira e uma garagem.

Valor R$ 240.000,QO

-Tres Rios do Sul, Lot. Grutzmachét - Casa semi
nova - 110.00m2 - suite + 02 dorm., sala, cozinha,

bwc-sociat, ?rea serv., garagem pf2 carros

terreno 355,70m2 - VplQr: R$ 270.000,00

Rei. 2105 - Bairro Amizade - Res. Quebec· Apartamentos rom 02
dormitórios, bwc soda" sala estar rom sacada e churrasqueira, rozinha,

área serviço, garagem. Piso laminado nos dorm., massa corrida e

roda teto em gesso. Apartamentos com área privativa de 70,05m2 a

74,02m2.lncorporação sob matrícula n.o 63507. Valor: R$145.000,OO.

ReI. 1139 - Bairro São luis - coso olv. Contendo: 02 dormitórios, bwc,
solo estar/cozinho, lavanderia, garagem. Área oprox. 61,00m2. Área

terreno: 350,00m2. Valor: RS 129.000,00.

l DEIXE�NOS ADMI"NISTRAR SEU iMÓVEL.
l PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCFAlS E
i' COMERCIAIS PARA LOCAÇÁO,
: ENTRE EM CONTATO CONOSCO.
,

t

r
I

-

1

I
o Apartamento - Ilha da Figueira: Apartamento

com dois quartos, sala, cozinha, área de serviço,
1 banheiro e garagem. Valor R$ 540,00
� -Bes, lilium o Vila Lalau - Dois quartos, sala,

cozinha, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, garagem. Valor R$600,00 + cond.

o Sala i:omercial - Centro o Sala comercial no

centro de Jaraguá do Sul com 30m2, Valor

j R$675,00 + Cond.

i - Res. Saint German; suíte, + 1 quarto, sacada c

j churrásqueira, 1 garagem. Bairro Vila Lalau -

I valor R$ 890,00 + cond.
I

.

1- Res. Lílium- e/1 quarto, 1 garagem. Bairro Vila

jlalau - valor R$480,00 + R$50,00 eond.

'jl
o Casa Comercial - Rua João Picolli Centro -

valor R$3.000,00

l-Sala Comercial - 67m2 + 1 garagem Bairro Vila

I
Lalau - valor R$800,00 +. R$60,00 eond.

'1- Res. Pedra Rubi - Centro: Apartamento novo no

Centro de Jaraguá do Sul com dois quartos, sala,
cozinha, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira. Prédio com elevador. Valor
R$750,00 +. cond.

I - Res. Saint Moritz - Vila Nova: Apartamento
com três dormitórios (sendo uma suíte), sala,

j cozinha com mobilia, área de serviço.banhelro,
sacada com churrasqueira, duas vagas na

garagem. Valor R$ 1.050,00 + Cond.

Ofertas vólidos até: J 6 de dezembro de 2011

Rei. 2136 - Apto Bairro Baependi -Res. Vertical i -

contendo: 01 suíte, 02 dormitórios, bwc social, sala estar/
jantar, sacada com thurmsquelm, cozinha, lcvanderlc, 01

vaga garagem. Area privativa: 100,76m2.
Valor: RS 192.000,00.

ReI. 1132 - Bairro Vila Novo - Coso alvenaria contendo: 02 suítes, Ol dormitório,
solo estar, solo iontar, cozinho, 02 banheiros, lavanderia, garagem Ol mrro, órea

festas com churrasqueira. Semi mobiliado. Área coso oprax.: 2OO,00m2. Área
terreno: 375,00m2. Valor: RS 480.000,00.

Casa de Afvenaria, Bairro Amizade, Rua Paulo
Klitzke; Suíte, 2 quartos, cozinha mobiliada, BWC,

sala visita, lavanderia, garagem.
Valor R$ 280.000,00

- RES. NOVO MILÊNIO - CENTRO - Apto c/107m2
área útil + 70m2 de terraço, sendo c/ suíte, 2

quartos, bw.c social, cozinha mobiliada, sala

jantar/visita, churrasqueira, lavandería, 1 garagem.
Valor R$ 330.000,00

J,J

Rei. 2110 -Apto no Centro - Res. llolic - Contendo: suíte
com doset, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, sacada com

churrasqueira,tubulação para água quente, medidor indivi_dual
de água, tubulação para split. Prédio com 02 elevadores. Area

pivativa: 121,00m2 mais 01 ou 02 vagas de garagem. Valor: a

consultar. incorporação sob matricula n.o 26.047

.1

ReI. 2099- Apto Bairro Água Verde-Res. Nostra- contendo: 02 darm.,
bwc, sala estar"sacada rom churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01

vaga garagem. Area privativa 69,33m2. Valor: R$145.000,OO. Aceita
financiamento. Incorporação matrícula 30.476.

Rei. 1140 - Bairro Jaraguá 99- casa alv. contendo: 02

dorm., bwc, sala estar, cozinha, garagem. Área aprox.
da casa 86,00m2 Área terreno 1.550,OOm2.

Valor: RS 260.000,00.

ReI. 1123 - Bairro Rou - Coso alvenaria· contendo: 01 suíte, 02
dormitórios, bwc social, solo estar, cozinho, lavanderia, tubulação poro

águo quente. Área terreno: 420,00m2. Área aproximado do coso:

106,00m2 - valor: 215.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CENTRO
Apl", (ntlvo) 1 <1o",lIt, �\a, tol" ãlU SGN'1 bwc, seead ti
mu,,, lê g1amg�m, Rt$ldenotal das tulipas, Aluguel: R$ S4MO

Aswt, 2 (lolmlt sendo Oi SU�, sala, wl�ha, bwc, lawnderla.
�dQ e gamgim, Ediftdo Slint llop..AlllQuel RS 850;00
R. Roo �. COOo HaffY Hadlich

Ap'n, 3 domIlt. (sendo 01 suite), sal&, collflha, lavandel'la, ewc •

�� com thUITQsqutlm e 01 \lag� da garagem com depósito,
RUl\ Emll SUI'OW, 223 • Edlfido Tu'lpa - Aluguel R$ 900,00

Apart. 3 domlit (Wldo 01 suite), sala, ootinha. 'av.oderia, banheiro
�t saCiado c;om chul'mSQU&im t duas vagas de gamge.m,
R Bafio do Rio 8mnco. 4SO • RtSid, Phoenix, Aluguel: R$ 900,00

Aptcl2 ®fmW, (s.tndo 01 �ulte). sala, cozinha, lawnderia. bwe,
�a comth�1a egsmgem.
Rua MariM Fru� 771- Residencial Man",. - Aluguel R$l90.00

INTERMEOtÁRIA DE 'MÓVEIS LTOA.
Ct{!CI914-J

2 nos de bons negócios!
.�

FONE: (47) 3371-2117
PLANTÃO VENDAS: 8404-8498/ 9183 ..2333

Rua João Picallí, 104 .. Centro': Jaraguá do sul/se

ILHA DA FIGUEIRA
A,fmt.2 dormIt. sala, 0l)Z" lavand" b\tQc. sacada e garagem.
Rua l)omingf)S da R�, Ed. Bela Vistl, Aluguel: R$ 600)00

VlLALALAU
.tt.3 f.Iomjt Sala, cozinba. ares de seNlyo, bwc, sacada e

�, Rua PedroA'Ií'&lm Fagundes,
fel Vitoria Rtgla, Aluguel R$ 600.00

Apart. 2 dolmit,. sala estwijantar, COlinhs, lavanderia, bwc sOCial,
seta� oom churrasqoom e 01 vaga de garagem
Rua Jorge Clemi�, • Aluguel R$100,00

í

Anuncie aqui!
(47) 2106-1919

I

t
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E DAS
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..l,� !" .';. : )';'�. .v '.', ,'�'(f<J:�";�r••

:' PLANTA0 >, .:' : 8431-1122 �·Rejarle:�.:;;\.�l�> •

DE VENDAS 9905-0699 - Kell .
.:

Rua Barão do Rio Branco, 373

Entraremos em Férias a partir do dia I

23/12/2011, até o dia 08/01/2012. Retornaremos
as atividades normais dia 09/01/2012.

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

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlantaimoveis.com

Ref.2316
Resid. IBIZA no Centro. TIPO
2: Com 1 sutte c/ closet e

sacada + 2 demi-suttes,
sala de jantar e estar, sacada
com churrasqueira, lavabo,
cozinha, área de serviço,
garagem. - 2 COBERTIJRAS
DUPLEX. Apenas 2

apartamentos por andar;
aquecimento de água a gás,
ar-spl� aproveitamento de

água da chuva, medidores
individuais de água e

isolamento acústico
A Partir de R$ 350.000,00

R.I-65.181
ReI. 2418
Resid. Riviera no Bairro
Vila Nova c/ 1 sutte com

closet, 2 dormitórios,
bwc social, sala de estar/
jantar, cozinha, área de

serviço, ampla sacada

gourmet, 2 vagas de

garagem com opção de

vaga extra. * Forro em

gesso no interior dos

apartamentos, preparação
para ar-split e hidrômetro

individual,Preparação
para aquecimento a gás.
(SOMENTE 02 APTOS
POR ANDAR)
A Partir de
R$ 240.000,00

Ref. 2442 Resid.

Nova York no Centro

c/ (Apto NOVO Frente)
c/ 01 suíte mais 02

dormitórios, sala

de jantar/estar, bwc

social, cozinha, área
de serviço, sacada

com churrasqueira,
garagem. A Partir de

R$ 191.000,00

com churrasqueira,
área de serviço, 01

""". vaga de garagem. R$

199.000,00

RI:60.863
ReI. 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

Resid. Santa Luziá no

Bairro Vila Lenzi c/ 02

dormitórios, sala de

jantar/estar, sacada com

área de serviço, sacada

bwc social, 01 vaga de

estacionamento coberto.

R$157.000,00

Rei. 2469 Resid.

Vicenzi na Barra

do Rio Molha cf 02

dormitórios, sala de

estar/jantar, cozinha, I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IJ!I!!I!!!!!!!!!!!!I!!IIJ!!III!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

bwc social, área de

serviço,sacada com

churrasqueira 01

vaga de garagem.

R$ 130.000,00

ReI. 1643 Casa no

.
Bairro Barra do Rio
Cerro c/ 01 sutte
+ 02 quartos,
sala de jartar, estar,
cozinha, bwc
social, lavanderia,

.

garagem p/ 02
carros. Área
de Festa com:

Churrasqueira,
fogão a lenha,
piscina.
R$ 265.000,00

Ref. 1651 Sobrado no Bairro Ilha da Rgueira c/ Piso Térreo:
Sala de jantar/estar/cozinha, área de serviço,área de festa

fechada com lavabo e 02 vagas de garagem. Depósito e mais
área de festa com piscina. Piso Superior: 01 Suíte com closet

e sacada, 02 dormitórios com sacada, bwc social, sala intima.

(FICAM TODOS OS MÓVEIS SOB MEDIDA). R$ 580.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CJ \"

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

contato@imobiliariamg.com
CREC13139.J

Área construída: 64,39m2-
Área do Terreno:
450,OOm2 (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).

R$ 150.000,00

Ref. 1878 - Schroeder .

1 suite + 2 dorm, 113,71m2

sala, cozinha,

bwc social, lavanderia,

edícula, garagem,

varanda e muro.

M O B I L.I Á R I A

RESENÇê
CORRESPONDENT

(47) 3375.0505
9153·1112

cC
z:

;"
w
U)

�
Ia
:::»

� �"",��,,",!-�-..;_.,.�m
ti) Terreno 889m2, todo murado e

W escriturado. BR 280, Km 84.
Q

Corupá/SC. R$ 136.000,00.

Casa 126m2, 1 suíte, 2 quartos, sala, cozo bw, Casa 60m2, 2 quartos, sala, coz., bw, áre
área deserv., garagem e área festas. Terreno serv., varanda. Terreno 382m2• R

1.656m2• CorupáfSC. R$145.000,OO. Seminário. CorupálSC. R$117.000,OO,

Terreno 88.200m2, 126m frente BR·
280. Ao lado do Hotel Tureck Garden.

CorupájSC. R$ 270.000,00. I '

Casa 85m2, 3 quartos, sala, coz., bw, varanda, Casa 84m2, 3 quartos, sala de estar, sala de Casa 62m2, 2 quartos, sala, cozinha, bwe
2 vagas garag., área de serv., fogão a lenha eiantar, cozinha, 2 bw, área de serviço, área de serviço, Terreno 322m2, Nereu
horta + edícula 59m2, terreno 350m2• Anavaranda e garagem, Terreno 450m2•

Paula 3. Jguá do Sul/SC. R$150.000,OO. CorupálSC. Ramos, Jguá do Sul/SC. R$160.000,OO.

Terreno 380m2•
no Ano Bom.

eorupã/ se.
R$ 37.000,00.

Terreno 308 ......2•
no Ano Bom.
eorupã / se.

R$ 40.000,00.
excelente localização. Corupá/SC.

Chácara 11,000 m2, lagoa + casa

mist�. Corupá/SC, R$ 150.000,00.

, ..........-----
Chácara 49,000m2, cl casa e 4.000 pés Chácara 76,475m2, casa aprox. 30m2, Ano Chácara 30.000m2, casa 80m2,
de eucalipto. CorupáfSC. R$ 90.000,00, Bom, São Bento do Sul/SC, R$ 47,000,00, Corupá/SC. R$ 98.000,000.

���������
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3'273-66\9'1
9902,..4249/19128-1019

hm nmmev I . om. r

Ref 106 - Chacará no bairro
Vieiras com 20 mil metros

quadrados casa frutas

palmeiras 2 águas correntes

R$ 90.000,00

Ref 131 - Terreno Barra do
Rio Cerro, próximo ao

Mercado Contelti com 300
metros quadrados valor

R$ 78.000,00. Aceita
financiamento bancário

Ref 132 -. Terreno Industrial BR
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 Chácara 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 134 terreno com 87 mil metros", Rio Cerro II

com duas frentes para rodo Wolgang Wegge,
ideal para chácara. R$210,OOO negociável

Ref 136 Apartamento rua Jose Emendoerfer, co

três quartos e demais dependencias, 22 piso.
R$180,OOO. Aceita automóvel.

Ref 120· Terreno industrial
Guaramirim-SC 413 bairro

RioBranco com 4050 metros

quadrados R$ 270.000,00

andar com elevador, piscina e churrasqueira na Ref 123 - Terreno bairro Rio

sacada novo. R$180 000. Aceita automóvel 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

VENDAS
(47)3370-8211
(47}3J70-8099

- C

IDXi_INOJ liA\ UIl7lIfffi1X .. D'A!t1!! IHItmBi
IfUli:rt'Ull1l!JlfiJ$arum71 �otnTjWJlÍIJ8 &aia d8! 6sJIllHeJun1tr BWa;

gowiir�m I rfi!Jj)mtb ,Á'r.e:UHttrg'aIlviqo I v.WJJIlde{fura�ll)1
tllillfl::ntín �fiIDf1 If3HllIhrliA:�Rtm .. 9,unlOl (lrmlaJ

. .

Ref 129 geminado Três Rio do Norte esquina casa

com 2 quartos sala copa cozinha bwc garagem
aceita financiamento bancário R$ 135.000,00

Ref124 Chacará em Guaramirim bairro Caixa da

água sobrado com 180 m2 terreno com 242 mil

m2 10 lagoas de peixe 25 mil m2 de arroz

R 750.00000

VILA NOVA·
R�sidencial Grand
Uta - Prédio com

elevador - Apto nO
503· Sala
estar/jantar, co.zinha,
lavanderia, suite + 2

q�artos, banheiro
social, sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem.

I:APtO. com laminado
de madeira,
'porcelato e

rebai�ado em gesso.
R$255.000,OO..

Entr1!ga em

feV911!lro 2011
matrfcula 60.740

========= Corretores de Imóveis

Ref 135 Apartamento Centro de Guaramirim, 6Q

ReflOl sobrado bairro São luiz com 250 m2

1 suíte 3 quartos 3 vagas de garagem demais

dependência R$ 280.000,00

I Amizade· ff--loteamento
Munique·
RESlDENCIAl I
FLOR DO CAMPO -1

I R$ 130.000,00

I Apto i 01 • térreo -

2 quartos,

I banheiro social,
sala/cozinha,
lavanderia, sacada
com churasqueira,
1 vaga de !
garagem. Área de lifesta.

Matrícula 66.609.

VILA RAU - RESIDENCIAL ATLANTIS • apto 201 Com
suite + dois dormitórios, sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, banheiro social, sacada com churrasqueira
e 1 vaga de garagem. R$ 165.000,00. matrícula 61.990

n-'-"·"'_'_

!
• Apto com suíte + I
02 dormJlórios, i !bwc, sala, cozinha,
lavanderia, sacada i.

I
com churrasqueira, 1

jvaga de garagem,
I

RS180.000,OO.malrícu
-ía 66.0a!l

NOVA BRASíLIA·
"RESIDENCIAL
MATfRDEI"

• Apto 203 - 2Aandar
- 2 quartos, banheiro
social, sala/cozinha,
lavanderia, sacada
com churasqueira, 1
vaga de garagem.
Área de festa,
Matrfcula 66.035,
R$160.006,OO

'ue"

A"nl1tummtO,$(JlIJll 02tUormitóúo:s; S'alllJda6Stnr a:.l1mtr!J;,lfwO;,ClJIinhU:
Inll3lJ1nIlm,dr1!fll(tIDSffr�ji;pl, T IIIlCJn dwtllim!l.Jl..m ffil:li.erttn)(rmu;lí3; oom',

Gh1Jrms.q,u.eira mrS'ncllIl ..

VXGIIffiR$1:lU ODOJl.OI (nttlr). InctilsmllllttI o

dlItuml!J1to�Rnm: Hnu:rraiumrmt dlllimóvel

www.schellercorretor

----1
�t

1

JARAGUÁ ,ESQUERDO· Casa com suite mais 03 dormitórios, owc sacia!,
sala de jantar e estar, cozinha fechada, lavanderia. Churrasqueira. lavabo e

garagem nos fundos" Metragem da casa: 193,00m2 Metragem do terreno:
409,50012 • R$450.000,OO.

----l
I

.,

veis. .br

T E
• LOTEAMENTO AFONSO EUGÊNIO NICQLUZZI �

Atrás da Igreja São Judas Tadeu. R$11 0.000,00 -

ÁGUA VERDE

• LOTEAMENTO VILLE DE LYON.

R$10S.000,OO - AMIZADE

• LOTEAMENTO DONA MARTA - R$ 65.000,00 -

NEREU RAMOS

• LOTEAMENTO VI CENSO - R$ 85.000,00 - Bairro

João Pessoa

L
Residencial Atlantis • Vila Rau

• Apto 2 quartos - 2aandar - R$ 570,00 +

condomínio
• Apto 3 quartos - 3aandar - R$ 670,00 +

condomínio
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47'
Rua Donlingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

ww'W.s lend
Encaminhamos seu-financiamento bancário junto à CAIXA / BRADESCO.

'Preços válidos até a próxima edição deste anúncio ou conforme dis onibilidade do imóvel.

EXCELENTE OpçÃO DE NEGÓCIO!

'Sou grata por ter escolhido a opção certa de parceria
no mercado de construção civil na minha cidade.

SPLENDORE IMÓVEIS, PARABÉNS
pela confiança transmitida, profissionalismo
e pela ótima qualidade das obras realizadas. '

linda casa 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e garagem.

Área privativa 73m2,
R$ 125.000,00. Escriturada.

.

f'
Financiável pela CAIXA ••

programa 'MINHA CASA MINHA VIDA'.

Apto 2 quartos, sala estar/jantar,
cozinha, banheiro, lavanderia,

sacada cl churrasqueira e garagem.
R$ 130.000,00.

Escriturado. Financiável.

lanaina Andressa Criebler - Edifício Belo Arvoredo

r---------mR--....���:::-1r--�!:::�::�::::::::::::--"..���--....----�-----�_.--....����;:���::::�.,r_----�����r=�----��LOCAÇÃO
Apto 1 quarto, sala/cozinha, bwc, lavanderia
garagem - Centro - R$ 500,00 + condomínio

�'

Res. Vicenzi - Barra Rio Molha
Apto 2 quartos, sacada c/ churrasq.

R 135.000,00. Financiável.

Res. Hibiscus - Barra Rio Cerro
Apto 2 quartos, sacada c/ churrasq,

.��9.;.222l..�_, _

Apto 2 quartos, cozinha e bwc mobiliados,
garagem - Vila Lalau - R$ 680,00 + cond.

Apto novo 2 quartos, sacada cl churrasquein
garagem - Nova Brasília - R$ 670,00 + condApart Hotel Mercure - Centro Casa 3 Quartos - Ilha da Figueira

Apart c/,36m2, quarto, cozinha, bwc. Suite + 2 quartos, ampla cozinha e sala.
R$ 110.000,00. Aceita ro osta, R$ 255.000,00. Aceita financiamento.

"1/IIIKJIIHI/IIf_1IfIDIifj__
Apto 2 quartos, sacada com churrasqueira

garagem - Centro - R$ 660,00 + cond.

Apto 3 quartos, sacada com churrasqueira,
garagem - Centro - R$ 750,00 + cond.

-

Apto 3 quartos, sacada com churrasqueira,
garagem - Czerniewicz - R$ 750,00 + cond.

Apto novo 3 quartos, sacada cl churrasquein
garagem - Vila Nova - R$ 830,00 +cond,

Ed. Allegro - s ra a ova

Apto 2 quartos, excelente acabamento.
R$115.000,00. Financiável.

1II!<IIImI�/IiHIImI!IIi!II�1fIIIJI/mIIfI1IfIIIIIlIIIIII

es.· GrànCft.ife - I a ova

Apto NOVO suíte + 2 quartos, garagem.
A partir de R$ 250.000,00

/mIIfmIIIIIIJÍlll!JfIIIIlfJ!III/llllilff!llllmIfflR!lllllJlilljOOllilffllllIffllllllflljr��

3 DORMITÓRIOS, sendo 01

suíte, 01 BWC e um lavabo -

102,91m2 de área interna.

2 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte - 84,05m2 de área
interna.

• Ampla sacada com GRILL
a carvão;

• Instalação de gás e água
quente, na cozinha e

banheiros;
• Infraestrutura para

instalação de
arcondicionado (sistema
split), TV, telefone, internet
e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e

cozinha integradas.

• Hall de entrada com

elevador;
"

• Vaga para 01 veículo com
�

opção de vaga extra;
• Salão de festas com

espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por

andar.

Apto novo 3 quartos, sacada cf churrasqueirc
����

i

dlç.a!!'l·,
j' "t'"'"

��,
'Eng°-:-Wilson Schlickmann
Arq. Gérúsa Lazarotto

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

I,.
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Ad imaçã:

3312-0651
9913-5304

o EDIFíCIO
7 Pavimentos

Apartamentos com 2 ou 3
dormitórios
Hall Social
Elevador

Área de Lazer com espaço
...

para piscina

OS APARTAMENTOS
Cozinha e área de serviço

Estar e Jantar
Infra-estrutura para ar

condicionado Split
Todos os ambientes com

iluminação natural
Varandão com churrasqueira

Vagas duplas de
estacionamento cobertas

1111

I I

III
I

1111

Apartamentos: R$ 148.430,04 +

CUB (CUSTO ESTIMADO pelo
Condomínio sem Acabamentos).

Entrada mais 18 parcelas
corrigidas pelo CUB, sendo a

parcela 01/18 em fevereiro/2012 e

a parcela 18/18 em julho/2013

Apartamentos: R$ 117.124,92 +

CUB (CUSTO ESTIMADO pelo
Condomínio sem Acabamentos).

Entrada mais 18 parcelas
corrigidas pelo CUB, sendo a

parcela 01/18 em fevereiro/2012 e

a parcela 18/18 em julho/2013

IIII

í.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Edifício Miner
Área Privativa 46m2

01 Dormitório; Cozinha; lavanderia; Sala E Cozinha

Integrada; Área Privativa: 46m2;
Aceita Financiamento Bancário

L419- Baependi
Apartamento

Área Privativa 99m2
2. dorrns. (1 s.), Cozinha, 1 WC Social, Sacada com

churrasqueíre, Safa de la'fltar, Sala de Estar,
Área de Serviço, 2. garagens, Móveis Cozinha,

2. BWC, Sacada.

Valor R$ 265.000,00

764-0.2 - Vila Nova

Apartameotó Edifício Amarifis

Área Privativa 98,81
1. Suíte + 2 Dorrnitôríos, Sala estar/jantar,
Churrasqueira na Sacada, Salão de Festas,

Garagem, Portão Eletrônico

os .""0I1S ,.ónls
i' I r l' r, 1!.,

,
. 1

I " r, " .IICONra AQUI'

684-0.2 - Centro

Apartamento Residencial Marina Frutuoso

Área Privativa 127,40mi:
01 Suite ,02 Dormitórios,

Q1 Garagem, Ficam os Móveis

788-02 - Centro
Apartamento Edifkio Florença

Área Privativa 46,57m2
01 Dormitório; Sala de Estar; Cozinha; Copa; Bwc;
lavanderia; Elevador; Portão Eletrônico; lnterfone:

Garagem Individual; Colégio
e Ponto de Ônibus Próximo

Valor R$ 95.000,00

736-02 .. Vila Nova

Apartamento Residencial Grand Ufe
Área Privativa 109,69

01 Suíte, 02 Dormitórios,
Churrasqueira na Sacada, E!evaQor,

Valor R$ 245.000,00
'l!J1�Jil/lltn'Jlll!limm!HIfl!lI!N!I/IiIl!IU!IJIII!!!!lw:t:Hlllíl!l/l11/;7I1Hm#lH!m/9!1illmll!L�niJ!lll!li1:iIM!1.1JIi!!mPllfflilll:nlli!,'I/llfft"I/I'It.lí/!fIN/11!IJlf/Hll!l11í!l!!_!IílLliilliJmlfllJ/llliIlq/li
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9987-1004
9657-9409

Plantão de Vendas
9615-0011
8811-3745

Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25
www.bertaimoveis.comm ó V e s

Ref. 1024 - Massaranduba (Barro branco) -1ª Casa de
madeira com 64m2, 02 quartos.sala.cozinha.bwc.área.

de festa (fogão a lenha,Dispensa,bwc) - Casa de
madeira com 56m2 Sem divisórias.terreno com

1000m2 todo murado com cerca de alumínio.próximo
a BR. RS 250.000,00

No alto da Serra em

Pomerode, contendo 02 casas

sendo 01 de alvenaria com 03

dormit.,sala , coz., despensa,
banheiro, lavanderia, gar. + 01

c�a estilo enxaimel, coberta
com telhas de barro com

idade aproximada de 90 anos,

Rancho de madeira. Terreno

possui nascente e é cortado

pela Ribeirão Rega
Área Construída: 250,00m2
Área Total: 103.400,00m2

Frente 100,OOm
Localização: SC - 416 Rod.

Wolgang Weege Rega Alta.

RS 380.000,00

160,OOm2 MOBILIADO, sendo suíte + demi-suíte,
escritório,lavabo,cozinha,living,sala de jantar,área

com deck e blindex para estudo, área de festas,alto
padrão de acabamento, massa corrida,gesso,móveis

sob medida novos.Garagem coberta para 02
carros.Portão eletrônico - R$ 365.000,00

Ref.1001- Vila Lenzi - Casa GOm 180m2
com 03 dormitórios sendo 01 suíte,02

salas,cozinha mobiliada,02 vaga de garagem.
Terreno com 392m2• Tendo edícula 35m2

(quarto,banheiro,cozinha/conjugada).
R$ 230.000,00

Ref. 2008 - Ilha da Figueira - Apartamento
com 90m2, 01 suíte master, 02 dormitórios,
banheiro mobiliado,sala de estar e jantar

conjugada, rebaixo de gesso e luz embutida,
piso cerâmico,sacada com churrasqueira e

lavanderia,cozinha com móveis sob medida. 01

vaga de garagem. R$ 205.000,00

Ref. 2002 - Ilha da Figueira - Apartamento com

59m2, 02 dormitórios,sala,cozinha,lavanderia,ban
heiro,Ol vaga de garagem. Entrega Jun/2012
Condições de Pagamento: R$ 30.000,00 (a
negociar + parcelas de R$ 599,00 + CUB até
a entrega da documentação(previsão para

Dezf2012). R$ 130.000,00

Ref.1019 Vila Lenzl- Sobrado de alvenaria,
com 325,00 m2, 03 quartos, 01 bwc, varanda,
sala de estar, copa e cozinha mobiliada, área

de festas, lavanderia. Térreo sendo 03 quartos
sendo 01 suíte,copa, cozinha,02 cozinhas,sala de

estar,lqvanderia,Ol bwc. 02 vaga de garagem.
De de RS 430.000,00 or R$ 395.000,00

Quartos,banheiros,sala,cozinha semi-mobiliada,la
vanderia,despensa,varanda com churrasqueira.

R$ 115.000,00

Ref. 2025'- Apartamento com 69m2 com 02

dormitórios,cozinha,sala de estar/jantar,
lavanderia,sacada, 01 BWC. 01 vaga de

garagem. R$ 135.000,00
'

Ref. 2018 Vila Lalau - Apartamento 67M2 Sendo
- 02 Quartos, Sala De Estar/Jantar E Cozinha

Conjugadas, Lavanderia Com Tanque, Bwc Com
Armário E 1 Vaga De Garagem.Armário Sob

Medida Para Roupas De Cama, Mesa E Banho.
Piso Laminado Em Todos Os Cômodos, Exceto No

Banheiro. Valor R$ 120.000 00
,

Ref. 1003 Ilha da Figueira - Casa
de alvenaria com 89,58m2, 01 suíte, 02 quartos,

sala, cozinha, banheiro social, lavanderia,
garagem. Loteamento Malibu

R$ 162.000,00 Ref. 4020 - Terreno de esquina com
398,50m2, sendo 14,75m2 de frente.

R$ 145.000,00

Cod 11001 Apartamento Bairro Centro com '01 suíte + 02 dormitórios. Valor R$ 1.200,00
Cod 11002 Apartamento Bairro Nova Brasilia 01 suíte + 01 dormitório e demais dependências Valor R$ 660,00
Cod 11003 Apartamento Bairro Centro com 01 suíte + 02 dormitórios e demais depedências Valor R$ 750,00.
Cod 11004 Apartamento com 02 dormitórios, mobiliado, com churrasqueira e salão de festas. Valor R$1.230,00
Cod 11006 Kitinet Bairro Centro com 01 dormitório Valor R$450,00
Cod 11015 Apartamento Bairro Centro 01 suíte + 01 dormitório e demais dependências Valor 650,00
Cod 11016 Apartamento Bairro Vila Lalau 01 suíte + 01 dormitório Valor R$ 890,00

Cod 12000 Sala Comercial Bairro Vila Lalau com 120,00m2 + 02 BWC + incluindo água. Valor R$ 1550,00
Cod 12001 Casa Comercial Bairro Centro (parte superior) com 130,00m2+ 02 BWC Valor R$2.500,00
Cod 12002 Sala Cõmercial Bairro Centro com 72,00 m2 + 01 BWC valor R$1.500,00
Cod 12003 Sala Comercial Bairro Centro com 40,00 m2 + 01 BWC Valor R$900,00
Cod 12004 Sala Comercial Bairro Centro com 21,00 m2 Valor R$500,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

GOMES DE OLIVEIRA, N° 717 - 02 KITINETE

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV; SACA-
.

BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRAN-

DA C/ CHURRASQUEIRA GAR. R$ CISCOHRUSCHKA,LOTEI4S-SÃO
700,00 -EDIF. STA.LUZIA LUIZ - 01 QTO E COZ JUNTO, BWC.

RASQUEIRA GAR. R$ 650,00 -EDIF. LOS ZENKE,N° 224 - 0IQTO, COZ E
.

FERRETT( II BWC. - R$ 300,00
BAIRRO CZERNIEWICZ -R. FRAN-

CISCO TODT, N° 960 - 01 QTO, SL,
COZ, BWC, LAv; SACADA C/ CHUR

RASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDIF.

GUILHERME

BAIRRO:CZERNIEWICZ -RUA 13

DE MAIO,N°590- 0ISUITE,02 QTOS,
S1, COZ, BWC, LAv; SACADA C/

CHURRASQUEIRA E 02 GARS. R$

950,00 - EDIF. MONT VERMONT .

BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA

UMBELINA DA SILVA, N° 500 -IQTO,
SL, COZ, BWC, LAV. R$330,00
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766,

A

I
I B I L R I

www.imobiliariamenegotti.com.br
e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

C�EC.! 55á-,J

MOBILIÁRIA

MENEGOTTI

CASAS:

BAIRRO:TRÊS RIOS NORTE -RUA

ROD. MUNICIPAL, W 282 - 02 QTOS,
S1, COZ, BWC, LAV. R$ 380,00
BAIRRO:NEREU RAMOS -RUA

JOAQUIM PINCERCHER,W 2897

-04 QTOS, S1, COZ, BWC, LAV E

GAR .R$ 700,00
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA -RUA

JOSE T. RIBEIRO, W 3508 -03 QTOS,
S1, COZ, BWC, LAV E GAR .R$ 850,00
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA -RUA

ANTONIO PEDRI, S/N -02 QTOS, S1,
COZ, BWC, LAV E GAR .R$ 590,00
BAIRRO:NOVA BRASÍLIA- RUA

JOÃO PLANINCHECK, N°931 -02

QTOS, S1, COZ, BWC E LAV.R$

450,00
BAIRRO:VILA LALAU- RUA DNA.

MATHILDE, N° 1905 -03 QTOS, SL,
COZ, 02 BWC, LAV E GAR .R$ 880,00
BAIRRO:JGUÁ 99 -RUA JOÃO MASS,
N° 394 - -02 QTOS, SL, coz, 02 BWC,
LAV E GAR .R$ 550,00
BAIRRO:JGUÁ ESQUERDO -RUA

ADOLARATA DALRI PRADI, N° 340

-02 QTOS, S1, COZ, 02 BWC, LAV E

GAR .R$ 620,00
BAIRRO:CHICO DE PAULA -RUA

ARTHUR BREITHAMPT,LOTE 120

-02 QTOS, S1, COZ, 02 BWC, LAV E

GAR .R$ 550,00.
BAIRRO:CHICO DE PAULA -RUA

1122, FIRENSE III - 01 SllTE,02
QTOS, S1, COZ, 02 BWC, LAV E GAR

.R$680,00.
BAIRRO:SÃO LUIS- RUA TEREZA

AIGNER HRUSCHKA, N� 198 -02

QTOS, S1, COZ, 02 BWC, LAV E GAR

.R$600,OO
.

BAIRRO:NOVA BRASÍLIA- RUA

JOÃO PLANINCHEK, N° 931 -02

QTOS, S1, COZ, 02 BWC, LAV. R$

450,00
BAIRRO:TIFA MARTINS - RUA IRI

NEU FRANZER, W 204 -03 QTOS, S1,
. COZ, 02 BWC, LAV. R$560,00

\
CENTRO

6.207- ED. SCHIOCHET -APTO COM 01 SUíTE
CI CLOSET, 20TS, DEPENDÊNCIAS DE EMP.,

SACADA, SALACONJ., ESC., 2 BWC, COZ.,
.

MÓVEIS SOB MEDIDA, PISO PORCELANATO E
LAMINADO DE MADEIRA E GAR. R$280.000,OO

BARRA

6.255- SOBRADO COM 01 SUiTE + 03 QUARTOS,
03 SALAS, 03 BWC, ÁREA DE FESTAS COM
CHURRASQUEIRA E MESA DE BILHAR, PIS

CINA, LAV. E GARAGEM PARA 02 AUTOMÓVEIS.
R$380.000,00

BAIRRO:CENTRO -GOv. JORGE
LACERDA, N° 310 -, 02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV; SACADA C/ CHUR

RASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -EDIF.
STA.LUZIA

BAI.RRO CENTRO - R. PROC.

GOMES DE OLIVEIRA, W 717 - OI

SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV;
GAR. R$ 580,00 EDIF. MAGUILU

CENTRO:RUA PROC.

JGUÀ ESQUERDO
6.240- SOBRADO COM UMA SUíTE COM CLOSET,

2 DORM. BWC, GAR. P/2 CARROS, DISPENSA,
CAMPO DE FUTEBOL, HALL DE ENTRADA, ESC.
COM JARDIM DE INVERNO, COl. COM CHUR

RASO., SAlA DE TV, SAlA DE JANTAR, LAVABO,
ÁREA DE FESTAS Cf CHUR., TERRAÇO COM

JARDIM, ÁREA DE SERV R$450.000,OO

BAIRRO:CENTRO -R. NELSON

NASATO,N° 46 - 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV; SACADA C/ _CHUR

RASQUEIRA GAR. R$ 600,00 EDIF.

FERRETTI

BAIRRO:CENTRO -GOv. JORGE
LACERDA, N° 373 - 02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV; SACADA C/ CHUR-

CENTRO
6.254- EDIFICIO JARDIM DE MONET -APTO

COM 04 SUITES - 01 C/CLOSET - SALA
DE ESTAR INTIMO-SALA ESTAR/JANTAR

ESPAÇO GOUMERT-COPA/COZ-SACADA. 3
VAGAS DE GARAGEM, APTO TODO MOBILI

ADO. R$1.200.000,00

BARRA
6.259 - SOBRADO COM PARTE SUPERIOR:
1 SUíTE, 2 DORMIT, BANHEIRO, ÁREA DE

FESTA, COz./cqPA, SL DE TV E SL DE JANTAR,
SACADA. PARTE DE BAIXO COM 2 DORMIT,
COZ., SALA, BANHEIRO, ÁREA DE SERViÇO,

GAR. E ÁREA DE FESTA. R$370.000,000

SÃO LU;S
6.253 - CASA COM UMA SUíTE E CLOSET, 2

·DORMIT, SALA DE TELEVISÃO, COZ., COPA,
ÁREA DE SERViÇO, DUAS DESPENSAS, CHUR.,

VARANDA, GARAGEM PARA 2 CARROS. TER
RENO COM 14,00 X 43,50. R$240.000,00

-2QTOS, S1, COZ, BWC, LAV E GAR.

R$380,00
BAIRRO:BARRA DO RIO CERRO

RUA PLÁCIDO SATLER, N° 145

--02QTOS, S1, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$ 4S0,00-EDIF. YATIL

BAIRRO:BARRA DO RIO CERRO
- RUA PLÁCIDO SATLER,N° 87

-03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$ 600,00 EDIF. CEZANE

BAIRRO:BARRA DO RIO CER

RO -RUA DAS CEREJEIRAS,S/N
-02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$ 470,00 EDIF. WEDMANN

BAIRRO JGUÁ 99- R. OSCAR SCH

NEIDER, N° 301 -02QTOS, S1, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
BAIRRO NOVA BRASÍLIA -R. JOSE
EMMENDOERFER, N° 851 -02QTOS,
S1, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 640,00
-EDIF. SAN RAFAEL

BAIRRO:VlLA NOVA -RUA JOSE
KRAUSE, N° 221 -OI SUITE, 02QTOS,
S1, COZ, BWC, LAV;SACADA C/

CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 850,00
EDIEBARCELONA
BAIRRO:VlLANOVA-RUAOSWAL
DO GLATZ, N° 40 - 02QTOS, S1,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 500,00
EDIF. JARDIM DAS MERCEDES

BAIRRO:AMIZADE- RUA ARTHUR

ENKE, W 231 - 02QTOS, S1, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 460,00 EDIF.

PARISI

BAIRRO:CENTENÁRIO -RUA HEN

RICH LESSMANN, N° 421 -02QTOS,
S1, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 580,00·
BAIRRO:VlLA ,LALAU -RUA AL

BERTO SANTOS DUMPNT, N° 196

-2QTOS, S1, COZ, BWC, LAV E GAR.

R$ 700,00 EDIF. OLÍVIA
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA-RUA

JOSÉ T. RIBEIRO, N°3695 -02QTOS,
SL; COZ, BWC, LAV;SACADA C/

CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 600,00
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA -RUA

ANTONIO JOSE GONÇALVES, N°

343 -OI SUÍTE,02QTOS, S1, COZ,
BWC,

.

LAV;SACADA C/. CHUR

RASQUEIRA E 02 GARS.R$ 850,00
-EDIF. FIGUEIRA

. BAIRRO:VlLA RAU -RUA PREFEI

TO JOSE BAUER, N° 93 - lQTO, SL,
COZ, BWC, LAv; E GAR.R$ 400,00
BAIRRO:JGUÁ ESQUERDO -RUA

JOÃO JANUÁRIO AIROSO, N° 1189

-2QTOS, S1, COZ, BWC, LAVE GAR.

R$600,00

R$250,00
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRAN

CISCO HRUSCHKA, W 916 -IQTO,
S1, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 500,00
BAIRRO -ESTRADA NOVA -RUA

JOSE PICOLI, 510 -OI QTO E COZ

JUNTO, BWC. R$ 280,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CAR-

TERRENO:

RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO -

ILHA DA FIGUEIRA - 30X60 M2 R$
1.000,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX

WILHEIM, N° 258 -03 QTOS, S1,
COZ, "BWC,LAV E GAR .R$1.800,00-
100M2

SALA COMERCIAL 18 CENTRO

RUA GUILHERME DANCKER,W
161 - 34 M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL - AV.MAR. DEO
DORO DA FONSECA, N° 1594 - 32

M2 - R$ 670,00
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Ret. 1038: Nova Brasília - E'd. Mathedi
- 3 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço e garagem: R$ 130.000,00

Ref. 1035 - Centro - Edit 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.

Ret. 1056 Baependi - Ed.lpanema - apto
cf suíte + 2 quartos, 2 banheiros, 1 ga
ragem. R$185.000,00.

Rei. 1040 - Nova Brasilia - Ed. Petunia -

I

Apto com 2 quartos, 2 banheiros, sacada,
garagem. R$170.000,00. Aceita financia
mento bancário.

Ret: 1010 - Centro - Ed. Rodrigo - Apto
com suíte + 2 quartos, cozinha mobiliada, I

sacada com churrasqueira, 1 garagem I
R$180.000,00. Aceita financiamento
bancário.

Ret. 1009: Baependi - Ed. Walter Bartel -:
suíte + 2 quartos, sala, cozinha, bwc, área'
de serviço e garagem: R$199.000,00

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau ..

Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartos, acabamen
to diferenciado, excelente lo

calização, sacada com chur-
\ rasqueira, área' de serviço

com sacada, opções com 1

ou 2 vagas de garagem.

O Edifício possui hall de en

trada e salão de festas mo

biliados e decorados, 2 el
evadores; captação de água
da chuva, internet coletiva,
entre outros benefícios.

Agende uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.

Apartamentos com valores a

partir de R$ 201.561,37,
Aceita financiamento

bancário.
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Ref. 022 - São Luís
- CASA NOVA comRef. 024 - São

Luís - CASA

NOVA com suíte
+ 2 quartos,
closet, 3 banheir

os, salas de estar/

jantar e cozinha·

integrados, chur

rasqueira, ga

ragem p/2 carros.

R$315."000,00.
Aceita financia

mento bancário.

padrão, em localização
privilegiada. Toda
murada e com portão

,

e cerca de alumínio.

R$305.000,00. Aceita

financiamento bancário.

Ref. 1019 - Ed. Imperial - Apartamento amplo com

suíte + 3 quartos, 4 banheiros, dependência de em

pregada, sacada com churrasqueira. R$395:000,OO.
Aceita financiamento bancário.

Ref 013 - Guaramirim - Casa c/ suíte + 3

, quartos, 2 banheiros, 4 vagas de garagem. �.
t R$230.000,00. . J

�==================�

-

Ref. 023 - Guaramirim - Casa com 3 quar
tos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
moveis sob medida no quarto e banheiro,
garagem. R$198.000,00. Aceita financia
mento bancário.

Ref. 1043 - Ed. Marina Frutuoso - Apto am-
.

pio, central, com suíte + 2 quartos, salas de
estar/jantar/cozinha conjugados, lavande
ria, sacada com churrasqueira, 1 garagem. I

R$225.000,00. Aceita financiamento bancário.
.----------------------------

Ref. 014 - Vila Rau - Casa c/3 quartos, 2 ban-
.

I heiros, lavanderia, churrasqueira, 2 vagas ga
ragem, terreno com 721 m2. R$220.000,OO.

II Aceita financiamento bancário.
'�---------------------------,

Ref. 1061 - Barra do Rio Cerro - Edifício Hibíscus -

Apto MOBILIADO com 2 quartos, 1 banheiro, sala, coz

inha, área de serviço, sacada com churrasqueira, 1 ga
ragem. R$190.000,00. Aceita financiamento bancário.

. (

ERREN
- Ref. 047 - Santa Luzia - Terreno com 388m2 de
esquina, ótimo ponto comerciaI.R$65.ÔOO,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,OO.
- Ref. 2006 - Centro - Terreno com 480m2.
R$240.000,00.
- Ref. 2013 - João Pessoa - Terreno com 545m2.
R$93.00p,00.
- Ref.2017 - Schroeter - Terreno com 500m2.
R$120.000,OO.
- Ref.2019 - João Pessoa - Terreno com 488,25m2 em

rua asfaltada comzzm de frente. R$98.000,OO.
- Ref. 2020 - Água verde - Terreno com 450m2.
R$140.000,00. .

- Ref.2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m2 em rua

pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento
bancário.
- Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em

rua pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento
bancário.
- Ref. 2025 - Rau - Terreno com 352m2. R$105.000,00.

,

Ref. 1002 - Vila Lenzi - Ed. Ilha dos ,'Residencial NOVO HORIZONTE 1.006 - Vila Lenzi

Açores - Apto com suíte + 1 quarto, ,
- aptos c/suíte + 2 quartos, sala estar e jan-

2 banheiros, sala, cozinha, lavande-' tar, sacada c/cburrasqueira edemais dep. 1 ou I,

ria, garagem, moveis sob medida no 2 garagel1s. 'Prédio C/piscina, sala de ginástica f

quarto e banheiro. R$149.000,00.
I

e espaço gourmet. A partir de R$2Hf.OO.O,'o.O.
Aceita financiamento bancário.

.

Aceita financiamento bancário.

RESIDENCIAL REAL PARQUE' - Ref. 1.012 - 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$22.O.O.O.O,.O.O.

Ref 1.014 - Centro - Ed. Ruth Braun - Apto
com suíte +' 1 quarto, moveis sob medida
na cozinha e banheiros, excelente locali

zação. R$23.O . .O.O.O;.OO.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI
CONSTRUIR CONSULTE-NOS.

j

j
j
)
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irasso
'Imóveis

Rua Cei Proroplo Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego a Sexo

•

Cód.: 3199 - Ter-

rena no bairro

Três Rios do

Sul - Rua Prefeito

José Bauer. Área

•
de 62.51 O,OOm2 .

Valor:

R$2.500.000,OO

\

}

)
H
I

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Cód. 1951 - Barra
do Rio Cerro -

Res.Maranello
Apto novo,'
com 113,00m2
privativos,
sendo 01 suíte,
02 dormit.,demais
dependências, 02
vagas de garagem.
Acabamento
primeira linha.
R$ 243.000,00
estuda propostas,
aceita financ.
bancário.I,

I

11
I

I 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

\
'l

Cód. 2308 - Vila Baependi - Apartamento no Residencial
Ipanema, de frente, sol nascente, com 1 02,00m2 de área

total, sendo 01 suíte, 02 dorm., sala de tv e jantar, cozinha,
lavanderia, bwc social, sacada, 01 vaga. Apto novo, prédio

com elevador, salão de festas e hall de entrada mobiliados e
decorados. R$180.000,00 estuda propostas

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES OE SAlAS
.

COMERCIAS!!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão: 9135-8601

3371-2357 www.parcimoveis.com.br

. R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira,' 1207 vilson@parcimoveis.com.br

. Cód 197 - CASA EM CGNTRUÇÃG,
Ilha da Figueira, com área de 103m2,

3 dorm., 1 banheiro e 1 vagas de gar.,
Terreno com 538m2. R$ 115.000,00.

Cód: 196 - CASA ALVENARIA, Vila
Lenzi, com área de 122m2, 3 dorm.,
1 banheiro e 2 vagas de gar., Terreno

com 420m2. R$ 267.000,00.

Cód:199
- 2 CASA'

ALVENARIA,
Vila Lenzi, com

área de 190m2,
4'dorm., 3 ban

heiro e 3 vagas
de gar., Terreno

com 444m2.

R$ 235.000,00.

Cód 198 - CASA ALVENARIA, ITAPGÁ, com área de 140m2,·3 dormãoros, 2
banheiro e 1 vagas de garagem, Terreno com 240m2. R$ 100;000,00.

Cócf: 187 - CASA ALVENARIA, João Pessoa, com área de 240m2, 3 dormíónos, 2
banheiros, Terreno com 1.400m2. R$ 320.000,00.

33,76 0015 vendas@imobiliariabarrasul.com
•.

.

RUA ANGELO RUBINI, 1053

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ed. Monise, Vila Nova
R$ 720,00

.

() tt/!!!rltlllleN{(/ _.
,

126,90 l1'l.lt de área total

Suít + 1 quarto

Sal d estar � inntar

Cozinha

rea de serviço

Medidor ! t'lgU<l individual

1 r -, carncüo para sptit

Box p�I'Q depósito

Piso laminado de madeira
nos qu..irtos e sala

. cabam nt com massa
corrida e eto rebai: .ado
em f{esso

Sacada com churrasqu ira

·Jan Ia • 'h:vim-A.r:

4. apartam antes por andar

Area social m biliada e decorada

Elevadores

Salão de I' estas

Garagens

Portão e porteiro eletrônico

Playground

Ac essibilidade para idosos e adeirantes

Central de gás

Lixeira com separação para coleta. el ti a

Coleta de água da chuva com apro eítamento
dos vasos sanitários

No Centro, a 200 metros

do calçadão - Próximo à Ford
Rua Presidente Juscelino

GARANTA JA O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

.

- Quitinete Centro R$ 500,00
- Ed. Manacá, Centro R$ 450,00
- Ed. Erica, Centro R$540,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$420,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00

.

- Apto Dona Antonia, Nova Brasilia R$ 360,00
- Ed. Bruna M·ariana, Rau, R$520,00
- Ed. Manacá, MOBILIADO, Centro R$700,00

- Ed. Moriise, Vila Nova R$ 720,00
- Apto São Luis R$ 500,00- Ed. Ferreti, Centro R$ 600,00
- Ed. Mariscai, Vila Nova R$ 680,00

.
- Ed. Sunflower, Nova Brasilia R$ 700,00
- Ed. Centenário, Centenário R$ 600,00
- Apto Exp. Antonio Carlos Ferreira, Nova Brasília

R$380,00
- Ed. San-Raphael, Centro R$630,00

.

- Ed. Dom Emilio, Nova Brasilia R$ 680,00 .

- Ed. Ferreti II, Centro R$ 650,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Figueira R$740,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$700,00
- Ed. Amizade, Amizade R$550,00
- Ed. Anturio, Jaraguá Esquerdo R$650,00
-. Ed. Erica, Centro R$670,00
- Ed. Gardênia, Centro R$580,00
- Ed. Prímula, Vila Nova R$650,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,OO
- Ed

..
Saint Iropez, Centro Semi Mobiliado R$ 1250,00

- Ed. Fernanda, Centro R$. 1200,00
- El Leblon, Baependi R$ 840,00
- Ed. Jaesser II, Czerniewicz R$ 750,00
- Ed. Gaia, Centro R$ 800,00
- Ed. Walter Bartel, Baependi R$ 780,OÔ
- Ed. Tulipa, Centro R$ 870,00
- Ed. Emilie, Centro R$850,00
- Ed. Angelo Menel, Baependi R$900,00
- Ed. Angelo Menel, Baependi R$950,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$900,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$850,00
- Ed. Amaranthus, Centro R$2250,00
- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$730,00
- Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro R$600,00
� Ed. Novo Horizonte cf 02 garagens A partir de

R$1.100,00

Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 700,00
Sala crnl, Amizade cf 55m2 R$ 600,00
Ed. Markete Place, cf mobília 45m2 R$ 750,00
Sala cml João Picolli, Centro cf 73m2 R$ 1250,00 .

Sala cml Schroeder, Centro R$ 1100,00
Sala cml Barra do Rio Cerro cf 357m R$ 3300,00

. Sala cml P. Epitacio Pessoa, Centro cf 102m2 R$ 1500,00
Sala cml P. Epitacio Pessoa, Centro cf 38m2 R$ 470,00
Sala crnl 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, ef 60m2 R$ 900,00

-saía 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 cml 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 94m2 R$ 1410,00
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 97m2 R$ 1435,00

- Galpão Centro cf 475m2 R$ 3000,00
- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,OO

-

,� -
.

Ed. Fernanda, Centro

R$1200,00

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00

- Casa Chico de Paula, 2 qrtos cf 120m2 R$ 740,00
: Casa Rio da Luz, 2 qrtos R$ 470,00
- Res. Theorema, 3 suítes, Ilha da Figueira R$ 1200,00
- Casa Alv. Baependi, 3 qtos, 155m2 R$1500,00
- Casa alv. 3 qrts cf 2002, Nova Brasilia R$ 1500,00
-- Casa Centro, 3 qtos, 140m2 R$1200,00

- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00 ,

- Casa alvenaria cf 265m2, 4 quartos, São Luis

R$1300,OO
- Casa alv. Baependi, alto padrão R$ 4300,00 -

- Casa R.io da tuz, 3 qrtos R$ 600,00 \

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h as 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

..

...,
,._

�
o

S
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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Promoção Mego Operação de Natal Peugeot. Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 3 portos, pintura sólido, ono/

modelo 11/12.PreçopúblicosugeridoporavendoàvistooportirdeR$31.727,54. Frete incluso. Peugeot207 Faça revisões em seu veículo regularmentePossion XR lAL Flex, 4 portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido poro vendo à visto •

o partir de R$ 36.397,81. Frete incluso. A taxo de 0,99% o.m. é válido poro todo linho 207 independente do

versão, entrado o partir de 50% do valor do bem e prazo em até 24 meses. Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portos, pinturo sólido, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido poro vendo à visto o partir de R$

46.289,35. Frete incluso. Estoque Nacional dos Concessionórios Peugeot: Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 3 portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeot 207 Possion XR lAL Flex, 4 portos, pintura
sólido, ano/modelo 11/12 - 20 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12 - 20 unidades. Consulte os preços dos revisões com preço fixo poro todo o Linho Peugeot.
Prazo de vigência do oferto poro pedidos firmes fechados: entre 03/12/2011 e 03/01/2012 ou enquanto durarem os estoques. Peugeot HoggorXR, pintura metálico, 10/11, com direção hidráulico o partir de R$ 29.746,00
com 1 unidade em estoque. Peugeot 408 Allure Mecânico, 11/12, Freios AB5 e Air-8.og, Ar-condicionado, Direção Hidráulico, Vidros eTrovos elétricos, pintura sólido, frete incluso, versões o partir de R$ 59.500,00. Poro

o linho 408 (todos os versões) o taxo de 0,0% o.m é válido com entrado de 55% do valor do bem e prazo em até 18 meses e ou taxo de 0,99% o.m com entrado de 40% do valor do bem e prazo de 24 à 48 meses. Não

cumulativo paro outros promoções. Poro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionários Peugeot participantes, ligue poro 08007032424 ou acesse www.peugeot.com.br.

S'trasblou�g
W\NW.strosbourg�com_br

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500

Rio do Sul (47) 3522-0686Joroguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

PEUGEOT
MOTION & EMOTION
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SEU CARRO USADO
VALE COMO ENTRADA

51.9901
ÀV!STA

CONFIRA TAMBÉM
A VERSÃO AUTOMÁTICA

DO C3 PICASSO.

• rodas de liga-leve 16"· ar-condicionado • direção hidráulica
• faróis de neblina • vidros elétrícos - travamento central das

portas na chave- CD/MP3 player .c, comando novolan�e
e muito mais!

CITROEN C4
GLX 1.6 Flex 2012

UNH:AC4 3x.R$11I'tOO 3xR$170,"'Q .1h.. R$17's.00

lINHACl 3-x R.$ 81,00
----��--------�----�---+�

t3 P4CASSO :3 ltR$ 99',00

CITROEN C3
GLX 1.4 Fie. 2012

53.990'
ÂVlSTA

31990'
À VISTA

TENHA UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO 2012 A BORDO DE UM CITROEN.
VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE TECHNOlOGIE 'CITRoen

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén C3 Pic-asso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 51.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada
de 60% + 30 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroén C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0,99%
a.m + ·IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 53.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial neqociada pela
concessionária corri instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance.
Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- IPVA e Emplacamento grátis na compra do modelo: Citroên C4 Okm. 3- Banco de couro, Rodas de liga-leve 15" e CD/MP3 player grátis na compra do
modelo Citroên C3 GLX Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. ��:: ®1"�""'r�l, ,,�,� c:

-".."

lm').i['""Wt"i c..,. rOl � m � , 1'''''''1 f("·'%,� % � P#""'� re» .d'"""'� � � � ,ill"""J' r"m""! "'·�I 1'''"'1 W""'� ,!�" /''''1. '

Ofertas válidas até 14/12/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. fi 11 i�::�: IV h�:�' I,f�;::;@, m � �::::ffi'i,::� ,!,'""'� �JH:;!; � I',,,,JI!I�,",,,)� Il�,,",,)ffi m '(;;i�lt",� W",,,,,,WI hc'::� � � � �I,j�::::;�;� hm�;':::;;'�" :
IflJUl/H�
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o SEDAN MAIS VENDIDO DA CATEGORIA É O PRESENTE IDEAL PARA VOCÊ E SUA FAMILIA.

E VOCÊ AINDA GANHA MUITOS PRÊMIOS DA TOYOVILLE NA HORA DA COMPRA. VEJA SÓ:

BANCO TOYOTA

*Promo ão v�llda para todo território nacional para a linha Corolla ano/modelo 2011/2012 Okm (modelo GLi MIT, AIT, XEI e ALTIS exceto Xli M!f e AIT) de 01/12/2011 a 31/12/2011 ou até o término do estoque da concessionária Toyoville (Totat
açl�s). (a) Na comprp_ 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 dispon(veis no sita de compras ou t (um)

rtão :G90� Card com crédito de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que você receberá em no máximo 40 dias úteis a partir da compra do veículo, válido por 01 ano a partir do seu recebimento, Utilizado 80 a r

Gootl :C�fd; \rvWIN.�o6c;Jcard.com.br. Esta promoção não abrange os veículos adquiridos diretamente do fabricante através de Vendas Diretas, inclusive com isenção de. tributos. (b) Os ben�fíci<>�
não cumulativa COrJl outras prom09óes vigentes. (d) Consulte o Regulamento da Promoção, disponível na rede de concessionárias Toyota participantes e nos sltes www,natalEmtecipadot .. }

.br; parJ:l maiores informações. A Toyota oferece tres anos de garantia de fábrica para toda a linha, sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, três anos de garantia de fábrica ou 100,000 km",J)tevélécen
primeirO. ConslJlte o livrete de garantia, o manual do proprletánoóu o site www.toyota.corn.br para obter mais informações. Imagem do modelo Corolla Altis AIT 2011/2012, meramente ilustrativa.
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3008 AlLURE 1.6 AUTO

BOXERV350lH 235 DIESEL

FORE5TER LX 2.0 4X4 AUTO

CRV EXL 2.0 4WD AUTO

IMPREZA HB 2.0 4X4 16V

PAlEROTR4 2.0 4X4 AUTO

BESTA GS GRANO DIESEL

407 SO GRIFFE 3.0 AUTOV6

FIM DE SEMANA, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2011 I VEíCULOS I 5

ANO DE R$ POR R$ LOJA

AR+DH ..tNTE+ABS+ABG+AUTO+COMP+Al+<D+RODA+AQ+LDT 2011 79.900 74.900 BRU

AQ+DH 2011 79.000

AR+OH+VTE+Al+ABS+AlJTO+COURO+TETO+ABG+4X4+RODA 2009 78.000

AR+DH+VTE+ABG+ABS+COURO+AUTO+COMP+RODA+4X4+LDT 2008 73.800

AR+DH+VTE+Al+ABG+AB5+CD+COMP+4X4+FN+RODA+LDT 2011 69.900
AR+DH+VTE+ABS+AUlD+COURO+TETO+ABG+COMP+CD+RODA 2010 57.900

AR+OH+VTE+Al+ABS+A8G+COURO+AUT0+4X4+RODA+AQ+lDT 2009 54.500

AR+DH+VTE+Al+AQ+W 2005 53.900

COMPlETOt-ABS+ABG+TElO+COURO+AUIO+RODA+SENSOR+EBD 2007 54.500

CARENS EX 2.0 Ol7 LUGARES AR+DH+VTE+AUTO+COURO+AQ+ABG+COMP+RODA+LDT+W 2009 53.500

TUCSON GlS 2.0l AR+DH+VTE+ABS+ABG+COURO+<D+AUIO+COMP+RODA+LDT 2007 51.000

REXTON RX 320 AUTO AR+DH+VTE+ABG+ABS+COURO+TEro+AUTO+<D+RODA+SENSOR 2002 49.900

307 HB PRESENCE PK 1.6 FlEX AR+DH+VTE+Al+AB5+TEro+AQ+ABG+COMP+CD+RODA 2010 49.700

L1NEA LX 1.9 DUALOGIC AR+DH+VTE+ABS+ABG+COMP+CD+AL+SENSOR+AlITOt-RODA 2010 46.500

PAlIOWEEKAOV lOCKER 1.8 AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+COMP+tOT+W 2009 46.900

STILO DUALOGIC 1.8

SCENIC EXP 1.616V

207 SWXRS1.4 FLEX

MEGANE 6T DYN 2.0 AUTO

SAVEIRO TROOPER 1.6

SENTRA2.0

207 HB XR 1.4 FlEX

SANDERO EXPRESSION 1.6

PARTNER FURGAO 1.6 800K

FOX 1.6PLUS
ZAFIRA 2.0 8V

(lIO SD PR1VIlEGE 1.6

206 SW PRESENCE 1.4

CELTA SPIRIT

SIENA FIRE 1.0

CORSA CLASSIC UFE 1,0

VECTRA CD 2.2

206 SElECTION 1.0

GOLSPEClAL

AR+DH+VTE+AO+ABG+COMP+CD+RODA+DT+W

AC+DH+VTE+ABG+ABS+RODA+AL+DT-+CD
AR+DH+VTE+AL+AUTO+AQ+COMP+CD+RODA+LDT+W

AR+DH+VTE+RODA+AQ+I..Dr+W

AR+OH+VTE+AQ+RODA+LDT+W

AR+DH+VTE+AL+CD+RODA.+ABS+ABG+AlITO+COMP+LOT+W
DH+W+PROTC
AR+DH+VTE+ABG+COMP+CD+RODA+DT+W

AR+DH+VTE+LDT+W

DH+VE+Al+AQ+1..Dr
DH+AQ
Al-PAQ+TE+RODA+LDT
AR+DH+VTE+RODA+AQ+I..Dr+W
AR+DH+VTE+ABG+RODA+DT+W

AR+DH+VTE+AQ+LDT+W
Al+AQ+RODA+lDT
Al+AQ+CD+DT+W
ur-t;W

AR+DH+VTE+Al+AQ+COMP+RODA+DT+W

AR+Al+AQ+TE+LOT
W

AR+DH+VTE+AL+AO+RODA+DT+W
DH+VE+RODA+AQ+LDT

VE+AQ+LOT
. AL

2010 41.500

2011 41.900

2008 42.000

2008 37.500

2010 37.900

2007 38.800

2010 37.500

2008 33.700

2010 32.000

2009 28.800

2009 27.900

2006 27.800
2001 25�900
2004 23.600

2006 21.900

2008 21.900
2006 19.500

2005 18.000
1999 16.400

2001 14.200

2001 12.500

2002 11.900
1998 12.800

1998 12.000

74.000 lON

73.000 ITA

68.800 !TA

65.400 JON

52.900 JON

50.000 JON
49.900 nA

49.500 JON
48.100 JON

47.000 JAR

46.000 lAR

45.900 BRU
43.000 RIS

42.900 JOM

38.500 JON
38.400 JOM

38.000

35.500 JON

34.900 ITA

34.800 JON
33.600 lON

30.700 JON

29.000 !TA

25.800 JOM

25.400 INO

25.300 ITA
23.500 RIS

21.600 RIS

20.500 RIS

20.000 JON
17.700 ITA

16,500 10N
14.900 RIS

12.200 BRU
11.500 10N

11.000 ITA
10.800 RIS

10.000 ITA

I 1
A Ford apresentou nesta terça-feira, 6, a linha

2012 do crossover Edge, que chega ao Brasil

com novos equipamentos e em versão com \

tração dianteira, além da atualização do

SYNC, software desenvolvido pela Microsoft,
com navegador GPS com mapas de regiões
brasileiras e orientação em português.

A versão SEL com tração dianteira é oferecida

a partir de R$ 119.900. Logo após, a Limited

com tração dianteira, e 'opcional de teto solar

panorâmico.

Já na Limited com tração integral o preço inicia

em R$ 138 mil, também com opção de teto

solar.

Contudo, a motorização de 3.5 litros V6 que

entrega 289 cv de potência, associada à

transmissão automática, permanece intacta.

Na lista de equipamentos, a SEL traz ar-

condicionádo digital, bancos em couro na

tonalidade cinza, banco do motorista com

ajustes elétricos em 10 posições, câmera

de ré, rodas de 18 polegadas, entre outros.

A Limited ganha ar-condicionado de duas

zonas, bancos em couro cinza, ignição sem

chave, rodas de 20 polegadas, sistema

multimídia com 12 auto-falantes, etc.

A paleta de cores do Ford Edge ganhou três

cores adicionais: Cinza Oregon, Vermelho

Turim e Azul Sevilla, que se integram a Preto

Bristol, Vermelho Córdoba, Prata Dublin e a

Branco Sibéria do modelo anterior.

De acordo com a Ford, o primeiro lote do Edge
2012 com 2 mil unidades estão isentas do

aumento do IPI (Impostos sobre Produtos

Industrializados), no entanto, no segundo lote

o modelo terão seus preços aumentados em

.5%, com base nos valores divulgados.
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PROCURA-SE
• CUIDO de pessoas idosas no

horário noturno. Tr: 3370-5644/
9989-3205

• TRABALHO como prestação de

serviços de construção civil do

fundamento ao acabamento. Tr:

9103-0933/8438-3862 com

Marcio ou Ivo.

• PROCURA-SE pessoa para dividir

apartamento no Centro. Prédio

em área central, com piscina
e salão de festas. R$ 500,00
aproximado c/ condomínio.Tr:

33791562/ 9997-2597

• TRABALHO de diarista, faxina

geral, trabalhamos em 2

pessoas. Tr: 8427-5016

• PROCURA-SE Bacharel em direito

e advogados. Enviar currículo p/
curriculumdireito@gmail.com

• TRABALHO com serviço de corte _

e poda de árvores. Tr: 9158-

0019

DOA-SE
• REFLETOR de lâmpada

florescente. Tr: 3370-1064

VENDE-SE
• LAVAJATO ELECTROLLJX Vende-se

aqua-mini, com avaria elétrica.

R$ 80,00. Tr: 8433-7261

• FILHOTES de Pincher macho

e fêmea. Valor a combinar. Tr:

9915-5616/ 9205-0398

VEíCULOS
,..,

CAMINHOES
• CAMINHÃO 3/4 IVECO Vende

se, D.T 4912, carroceria de

madeira, motor MWM. R$
28.000,00. Tr: 8840-4918

• FIAT 147L ano 1979 modelo

1980, cor bege, aro original + 1

jogo de rodas cruz de malta. Tr:

3376-6022 após 18 hrs.

• STILO Vende-se vermelho, 2003,
bancos em couro, teto solar,
pneus novos. R$ 37.000,00. Tr:

9928-3119/ 8496-7800

• STRADA Vende-se ano 2004,
GNV, LM, roda liga leve. Valor a

combinar. Tr: 8873-1006

• PALIO FIRE Vende-se ano 2004,
4 portas, bem conservado. R$
18.000,00 (aceito carro menor

valor). Tr: 8406-5033

• CORSEL ano 1972, todo original.
R$ 5.300,00. Tr: 9625-8805

PEUCiEOT
• PEUGEqT 206, ano 2003, 2

portas, completo. R$ 16.500,00.
Tr: 9931-9410/3275-3538

VOLKSWA�EN
• GOL G3 Vende-se ano 2000,

motor 8 válvulas, completo,
modelo comfortline. R$
15.000,00. Tr: 9962 3584

• CLlO AUTENTIQUE 1.0,
f\

vermelho, 2004, alarme, trava

vidros elétricos, legalizado baixo

com xénon, com muito som (4
sub Pioneer 10" 4 pares 6x9

Pioneer). R$ Entrada + assumir

financ. Tr: 9132-7771 com

Bruno

CHEVROLET
• VECTRA CD, 2000, prata, completo

com teto solar, relíquia, 28.000 km

rodados. R$ 23.000,00. Tr: 9997·

0791 ou aecbartz@ibest.com.br

• KADETI ano 1996, ótimo estado.

R$ 6.900,00. Tr: 9625-8805

• CORSA SEDAN Vende-se ano 2001,
GNV. R$ 14.000,00. Tr: 8425-

8926/ 7811-5264

MOTOCICLETAS
• HILLUX SRV, automática, top de

linha ano 2008. Valor a combinar.

Tr: 3370-7144
.

• MOTO XLX 350, ano 1987, ótimo

estado. R$ 3.200,00. Tr: 9625-

8805

MOTOCICLETAS
• MOTO DAFRA 100, ano 2009, O

km. R$ 2.500,00. Tr: 3375-1915/
3375-1039

• FACTOR 125 ED Vende-se 2009,
AZUL, 16.000 km, documentada.

R$ 5.200,00. Tr: 9151-2805 com

Daniel

• MOTO BIZ 125, ano 2008,
vermelha, partida elétrica. R$
4.500,00. Tr: 84983986

• MOTO HONDA modelo CB 500 ano

2001 na cor preta.Tr: 9172 9175.

• HONDA BIZ Vende-se 125 cc,

preta, ano 2007/2008, com

partida elétrica, R$4.200,00. Tr:

9164-8315 com Aline 3371-9604

com Elisa.

OUTROS
• COROLLA ano 2004/2005,
automático, preto, completo. R$ .

32.500,00. Tr: 9937-0655

• OPALA cor tijolo, ano 1979/1980.
Valor a combinar. Tr: 3055-8262

• PAJERO 2.8 Vende-se turbo Diesel

4x4, ano 2001 automática, aceito

carro de menor valor. Tr: 9669-

2009

r
3273-2347 I 8853-9716

Venha conferir a super
gata Michele Moreno que
vem do Rio Grande do Sul

para encantar a sua noite!

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco

_

de Paula, 1058.
Chico de Paula

I
Enquanto o Subaru BRl não

ganha nossas ruas, o cupê vai

tendo detalhes revelados em

relação a outros países onde

também irá desembarcar. Nos

Estados Unidos, por exemplo,
seu preço fOI definido em US$
24.000, o equivalente a R$ 43

mil. Uma versão mais completa,
com acabamento em Alcântara

e led nos faróis, eleva o valor

para US$ 47 mil. Obviamente

por aqui a realidade será outra,
e o esportivo de tração traseira
e o motor boxer 2.0 Subaru

pode superar os R$ 100 mil.

Subaru antecipa BRZ com

conceito em LAlrmão gêmeo
do Toyota GT 86, o Subaru

BRZ é equipado com o motor

RENAUL: LAG NA

Principal destaque no Laguna Coupé são as fileiras de leds nos faróis

A Renault anunciou nesta

quinta-feira (8), na Europa,
a chegada da linha 2012 do

Laguna Coupé, a versão de

duas portas do modelo médio

grande. Fabricado na França,
o cupê recebeu modificações
sutis no visual, ganhando novo

desenho para as rodas de 17

polegadas e novos faróis que

passam a exibir luzes diurnas

de LEDs.

sofisticação. Há também mais

equipamentos disponíveis,
como um novo sistema de

navegação por GPS. Sob o

capô, o ·carro conta agora com

um motor 2.0 Energy dCi 150

(diesel), que teve a emissão
de gás carbônico reduzida e

entrega uma impressionante
marca de 22,2 km/I de

combustível queimado. O

Laguna Coupé 2012 será
oferecido em cerca de 30

países a partir de fevereiro. Na

França, os preços partem de €

31.500 ou R$ 75,7 mil.

o acabamento interno também
foi melhorado. O painel é
revestido em couro e exala

I

2.0 boxer aspirado de quatro
cilindros e injeção direta, capaz
de produzir 200 cv e 20,9 kgfrn
de torque. A tração do modelo

é traseira, indo de encontro a

tradição da mÇlrca .

O BRl é resultado de uma

parceria entre a Subaru e

a Toyota para produzir um

esportivo leve, de tração
traseira e barato, visando atrair

entusiastas que sentem falta
dos carros japoneses com

essa filosofia "fun to drive".
Carros como o Nissan/Datsun
Z, Toyota Trueno e Mazda MX-5

MiatajRoadster.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2011 I veiculos I 7

Nova loja com os melhores preços e
\

-

melhores marcas!

,
� �

De R$ 40.900,00 I �
. .

porR$ 35.900,00 ,I
Único dono, cor prata, super novo, 201 O. .� .

Astra Sedan

Advantage 2.0

Flex

� FaX 1.04 PTS FLEX 2005, ÚNICO

� DONO. DIRECAO-tVIDROS+TRAVAS
.

� +ALARME+RODAS.

� R$ 21.900,00. À VISTA

PROMOÇÃO RELÂMPAGO
CORSA HATCH 1.0 MAXX 2007 PRATA
OH+VE+TE+ALARME. R$ 21.900,00

CITROEN XSARA PICASSO

GX 2.0 COMPLETO 2° DONO

60.000KM. POR APENAS

R$23.900,00 Á Vista.

, FIESTA 1.0 FLEX HATCH 2008 PRATA

� 2° DONO AL+TRAVA+LT+DT BAIXA

� KM. R$22.900,00. À VISTA
WJ

FIESTA HATCH 1.0 - 4

P 2011 TRAVA+AL.

I R$26.990,00. À VISTA

;�

� CELTA LlFE 1.0 ANO 2010

li BASICO 4 PORTAS PRATA.

II POR APENAS:

� R$ 21.900,00. À VISTA

ECOSPORT XLT 1.6 FREESTYLE

� ÚNICO DONO, PRETA, 2009.

� POR APENAS:

� R$ 42.900,00. À VISTA

� CELTA LlFE 1.04 PORTAS PRATA

� ANO 2009.

I R$ 19.900,00. À VISTA

C 4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0

I
..

PRETO f\NO 2008 COMPLETO

I
UNICO DONO.

iW R$ 39.900,00. À VISTA.

� CORSA SEDAN LlFE 1.0 - 2008 COM

I ARCOND.+TRAVASELETRICAS

� +REVISAOO-t- GARANTIA POR APENAS

� R$21.900,00 ÁVista.

r=r=r:
�AlJTOMAllCOllP1RONIC ANO 2006

� PRETO + COURO. POR APENAS

I R$ 27.900,00. À VISTA

.�I' STRADA FIRE 1.4 FLEX CABINE

I EST. 2011 KM 3.000 PRATA BAS.

,� R$33.9oo,OO. À VISTA

Compre seu veículo neste final de semana e ganhe
R$500rOO em vale compras para supermercados!*

Revisado, Garantia de 1 ano!*
** 3 meses de motor e câmbio e 9 meses somente troca de óleo

***Promoção válida somente com este anúncio em mãos

Atendimento:
. Segunda à Sexta 8h às 19h

Sábado das 9h às 18h

speedvcmultimarcas@gmail.com
Rua Bernardo Dornbusch - 743 - Fone: 3054.1071 - 3054.1072 - 9669.2178*Ofertas válidas até 10/12/2011
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TAXAS COMPARTILHADAS COM
O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL
Rua Walter Marquardt, 2670

Fone: (471 3370-7500 ,

'.

, I .�

TREZE' ANOS DE
':

CONF;IANÇA E
CREDIBILIDADE

,

EICULOS
www.eniautoveieulos.com.br

-

PROMOCAO:
,

(4 PALLAS

GLX2.0 2008

Apenas:

I

I
I
I

I
I

I
I
I
I
J
I
i

I
I
I
I

I
J

, 34,990,00 Apoio:

Corolla Xei 1.8 At Corsa Hatch Maxx 1.4

Clio Campus 1.0

32.000,0059.500,00 2009 - 4 portas - Preto - Flex - Ar-condicionado, Aquecimento, Limpador e

DesembaçadorTraseiro, Travas Elétricas, Alarme.

20i O - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Piloto Automático, Computador de Bordo, Cd Player,
Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios Abs, AírBag Duplo,

810 Executive 2.4

6 .000,00
2010 - Branco - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Travas
Elétricas, Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Aquecimento.

4x2 CO - 2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Roda;; de Liga-leve, Freios Abs, Cd Player,
Bancos em Couro.

Palio Weekend
Adventure 1.8

Civic tx 1.7 MIFielder Xei 1.8 AI

45.500,0047.500,00 26.200,00
2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de" Lig�
leve, Cd Player, Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Bag Duplo, Cambio
Automático.

2010- Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Uga
leve, Faróis de Neblina, Aquecimento, Cd Player, Computador de Bordo.

2003 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, ·Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, DesembaçadorTraseiro, Air Bag Duplo,
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CORSA HATCH 03 4P COM
OPCS + VIDRO E TRAVA

ELÉTRICO

UNO FIRE 2004 4P 2004
SEM ENTRADA 60X 495,00

CORSA SEDAN 2004 CELTA 1.0 VHC 2005
COM OPCS

C4 SEDAN 2010
EXCLUSIVE ATU.

7 • 125

automóveis

Rua Walter Marquardt, n° 1850 Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

207 XR SPORT 1.4 FLEX 8V
5P 2011

FIESTA 1.0 8V FLEX 5P
2009

CLlO SED. EXPRESSION
HI-FLEX 1.0 16V 4P 2007 '

307 SED. PRESENCE
1.6 FLEX 16V 4P 2009

LOGAN AUTHENTIQUE HI
FLEX 1.0 16V 4P 2010

ASTRA ELEGANCE 2.0
MPFI FLEX 8V 5P 2005
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DAS9As
17HORAS

AS MELHORES OFERTAS DA REGIÃO, NA
MELHOR CONCESSIONÁRIA DA REGIÃO.

LOGAN 1.0 FLEX

AUTHENTIQUE
a partir de

R$ 29.990
a vista

GRANO TOUR . IGNIÇÁO ATRAvtS DE CARTÃO· fREIOSABS
• AR CONDICIONADO. OIREÇ}.O ELÉTRICA

. • AIR!!AG OUPlO • VIDROS El�TRICOS

I

a partir de •

R$ 48.990
a vista

• DIREÇÃO HIRÁuUCA' VIDROS DIANTEIROS ElÉTRICOS

SANDERO
1.0 FLEX

a partir de

, R$ 21.4�,,º
• MAIOR PORTA'MAlAS DA CATEGORIA
• MAIOR ESPAço INTERNO DA CATEGORIA

'GRÁTIS GPS COM
TV DIGITAL

TAXA ENTRADA EM AT�

Q��:l� 6,0% �4l<

IrAJAr
(47) 3341-3341

JARAGuA DO SUL
(47) 3274-0000

BLUMENAU
(47) 3144-3144

JOINVILLE
(47) 3145-3145

MUDE A DIREÇÃO ,

RENAUlT

cem fl;�i '\6, -rr;"1Ijl8llfl(tlJ:íild�.Ji � 1 :;� PI:1.1':);:1/8$ l'�� R$ /:l87 ,00 ltil,'Jr�CíiiJlj�.l pliltiJI Fi!�,al'l.;;:l!!m·;;, F:.i!:l'lm,IL 'E510i.1lm.� '2: \.Jl'lld/!Jt:1!ifl!,;. 2; CIr-:" 1 o I fM H.l.1FIr;.',;,. :iP '1'�li'\, tjh'H:i�X:I. 1:,1.1]1'\ 0Ii,lCII::flf1i':!. 'Plft�I,If3. !.:;r.:Zid:il t.�k'?!nC:J � IJ/sta R.�!,; "l;:!.S'I�JI.',\/).\'.'l, r::,f,/�:::qllll.� '2: IJl'lldteld,'i:'/i•. GOI'f1I:�;a 'i,t!lIL'HJ1:1I111,!'lriM'I)/.'I ..1) f'JII��Wlrlf:J GI'l!fJ'u.1 ·I,f.:.tJr '(,f, 1q:tV J"/i.. /F)Iifill; 4F- j'\/I,j'l" j.'J!'f7IUTI/1 ':1li.'1/Idr:, brifl!'l,CEI 1!/V(I;.t:!b f�;ll 4EJ.JI9a(IO, T�II�1JI dQ U/19:!1it ,� 'fI'rIl�k'K'l:ll.'h:!, t:'!i�)% -Ir 1'2 pa,(','Ji!Jfm.'!i, F;::!j,f.�'lqt,ll!!t "I ��nll,tj:,t�12I.
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CAMPEAO 201

A
Gabível Veículos Ltda,

Honda Autom�ej d Bt" lIda.
u"'bro.. ..
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12 I S I FIM DE SEMANA, 10 E ''I DE DEZE aRO DE 20 1

I
RINA.

CELTA LS2p 1.0 ... 20 CLASSlCLS1.IJ- 2912 78cvEtanol 6SIU��1'9111Y:�

À VISTA COM TAXA DE 0,99%

'Novo volante
·Alarme sonoro de foróís fígados
·Para-choque na cor do veículo
·SrC/Ke light
»Novo grafismo do painel

-Porta-malas de 390 litros
'Alarme sonoro de farófs ligados
'Oesemboçador do vidro traseiro
'Para -choque na cor do veículo

À VISTA

li:,.

,"Ir� a
L .; �_._�

•

A partir de

À VISTAÀ VISTA À VISTA

-Alarme -Direção hidfáulíca
-Vidros elétricos dianteiros e travas elétricas das portas

-Ar quente 'Desembaçador do vidro traseiro
.

'Instrumento do painel com conta-giros e relógio digital
-Airbag duplo 'C:omputadorde bordo
'Piloto automático • Direção hidráulica

� Faça revisões em seu veículo regularmente
REDE CHEVRDLET

Celta LS 1.0, R9A, 2 portas, Flexpower, ano/fabricação 2011, ano/modelo 2012, com preço promocional à vista de R$23.990,00 ou através de plano de financiamento com entrada
de 52,00% (R$12.990,OO) e saldo financiado em 60 prestações de R$273,37 com taxa de O,99%a.m. e CEl 18,37%a.a. Totalizando R$29.392,32. Corsa Hatch Maxx 1.4, EconoJlex

(contig R7C), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista de R$29.990,ÓO Classic LS 1.0, Flexpower, (config R8A), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista
a partir �e R$25.990,00. Prisma LT 1.4,4 portas, Econo.flex (config R7R), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista de R$29.990,OO. Agile LT 1.4, 4 portas, Econo.flex
(config R9E), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista a partir de R$36.490,OO. Ofertas válidas para o período de 5 a 11 de dezembro de 2011 no Estado de Santa
Catarina para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e

produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do
Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022,

GMAC
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Além disso, a T7-\If*' põe toda a sua rede de concessionárias dos estados de

Santa Catarina e Paraná, a sua inteira disposição. Em nossas lojas você

encontra Assistência Técnica com toda linha de Peças e Serviços
especializados. Venha para a Tr-\If-lEf e faça um ótimo negócio.

A Ti-\tftEt tem o melhor custo/benefício

para o transporte dos seus produtos.

PICAPE
Cabine Dupla

PICAPE
Baú Capla
cf várias configurações

PICAPE
Cabine Simples
A partir de R$21.490,00*

SILI.1.. ,.... f .

LJOv00 G�Q000
• ARQUITETURA E URBANISMO

• ENGENHARIA CIVIL
• ENGENHARIA QUIMICA

'nscr\ções
a partir de

12/12

Seu histórico escolar
garante a sua vaga no

maior grupo de
• •

ensino superior
de Santa Catarina.

Administração - Comércio Exterior I Administração - Finanças I Administração - Marketing
Administração - Recursos Humanos I Arquitetura e Urbanismo ...

Ciências Contábeis I Design - Moda I Direito I Engenharia Civil." I Engenharia de Produção

Engenharia Qulmica I Psicologia I Publicidade e Propaganda GRUPO

URIAII.LYI
FAMEG

47 3373-9800-
Grad. Tecnológica em Análise e Des. de Sistemas I Grad. Tecnológica em Redes de Computadores

www.GRUPOUNIASSEL.VI.com.br
, , "
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TRAVESSIA

Paradeta compete em Florianópolis
De contrato renovado com O Correio do

Povo, Maria Helena compete na Capital

Meninas da escola Duarte Magalhães querem nova chance para brilhar

EscolaAlberto Bauer na semifinal das OEs

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Incansável aos 54 anos, a pa
ratleta Maria Helena Eggert

parte para mais um desafio. Pa
trocinada por O Correio do Povo,
inicia no domingo a disputa do
7° Circuito de Maratonas Aquáti
cas de Santa Catarina. O primeiro
dos seis desafios será na Lagoa da

Conceição, em Florianópolis, na

29a edição da Travessia Interna
cional. São esperados 320 parti
cipantes no evento, que tem um

percurso de 2,2 quilômetros, entre

o Canto dos Araçás e a Praia Mole.
Na última edição do circuito,

Maria Helena terminou na tercei
ra colocação em sua categoria, a

. PPNE, onde compete com jovens
a partir de 14 anos. "Não acho

justo o sistema de classificação
da minha categoria, que se dá

pela ordem de chegada. Ela deve
ria ser dividida por faixas etárias",
lamenta a paratleta. A solicitação
já foi feita à Fesporte, entidade

A Escola Alberto Bauer é se

mifinalista das Olimpíadas Es
colares (15 a 17 anos), na moda
lidade de futsal masculino. Na

tarde de ontem, os' [araguaenses
venceram o Recanto da Criança,
do Amazonas, por 2 a 1.

Assis marcou os dois gols da

equipe treinada por Augustinho
Ferrari, que também represen
ta o município no campeonato
estadual sub 17. "Poderíamos ter

que organiza a competição, mas

ainda não foi atendida. "No outro

circuito que disputo, o Mercosul,
já fomos atendidos", diz.

Apesar de toda dificuldade,
Maria Helena treina forte três vezes

por semana na piscina do Sesc e

acredita que pode repetir o bom de

sempenho. De patrocínio renovado
com o jornal, se diz feliz por poder
continuar inspirando pessoas a se

superarem e praticarem esportes.
"A natação para mim é tudo. Se eu

não nadasse, com certeza não esta

ria mais viva. Morreria de tristeza",
reflete a paratleta, exemplo de supe
ração, antes do novo desafio.

Ajinc
A Associação Jaraguaense

de Incentivadores da Natação
Competitiva também enviará re

presentantes para a Travessia da

Lagoa da Conceição. No total, 19

atletas representam a equipe Ur
bano/FME na etapa, sob o coman

do do técnico Kiko Fructuozo.

ganho por uma diferença maior
de gols, mas falhamos nas finali

zações'" analisa o treinador.
O adversário e o horário da se

mifinal seriam conhecidos por sor

teio' realizado após o fechamento
�

desta edição. Os representantes de
Rio de Janeiro e Pernambuco esta

vam classificados. A outra vaga na

semifinal era disputada por Cea
rá e Paraná. A semifinal acontece

hoje e a final amanhã.

Handebol

dos Santos � o Arizinho,
Silvio Ewald e o Sesi
de Jaraguá do Sul. A

eriQ1,ônia inicia às

.
Oh,' no Cl1ibe '1\tlêtióó

Baepéndí. A honraria é
um reconhecimento à

atuação destacada de

pessoas e/ou instituições
que'desempenham ações

rol do crescimento
, ,J,:, .I!!

'volVimé
,.

,,'

"',11" //'" '

s'R0rto municip .'! "

estadual e nacional. �AAs meninas da escola Duarte

Magalhães se despediram com

derrota da competição. As co

mandadas de Marcelo Millani
foram superadas pelo Instituto I

Teorema (PA), por 21 a 18. "Nosso
time é novo, para o ano que vem,

quando pretendemos nos classifi
car novamente para as Olimpía
das Escolares", comenta Millani.
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Brasil surpreende no Mundial
CINARAPICCOLO/PHOTO&GRAFIA

I

Emgrande
campanhano
Mundial de

Handebol, Brasil
desbanca favoritos
e avança às oitavas

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Em partida válida pelo Cam
.

peonato Mundial de Hande

bol, a seleção brasileira venceu a

Romênia por 33 a 28, na noite de

quinta-feira. O duelo, válido pelo
Grupo C, foi realizado no ginásio
.do Ibirapuera, em São Paulo (SP).
O resultado pode ser considera
do uma surpresa, uma vez que
a Romênia era apontada como

uma das favoritas para alcançar
as semifinais da competição.

Assim, o Brasil completa duas
vitórias históricas no Mundial.
Dias antes, também no Ibira- "�.

puera, o time comandado pelo·
dinamarquês Morten Soubak ba
teu a forte seleção da França, de

virada, por 26 a 22. Os resultados
deram ao Brasil a primeira colo

cação na chave.

Agora, a seleção terá pela

GINÁSIO
Vereadores
se mobiliza...
,Uma.açãQP()R,'

.

Prefeitura de Iar .

foi protocoladano Fórum
da cidade ontem, às 1fJh30.
De autoria do grupo de
vereadores da oposição ao

governo da prefeita Cecília
Konell, "Jextotl:enup,eia Q
abandono ao gir{asicf�ur
Muller, que se tornou
alvo de polêmica nos

últimos meses depois de o

secretário de Administração
da Prefeitura, Ivo Konell,
anunciar o interesse em

derrubar o imóvel doado

pelo governo do Estado na

década de 1990. Natália

Perty (PMDB), Justino da
Luz (PT), Francisco Alves

(PT) e Iean Leutprecht
(PC do B) assinaram-a

representação.

Sob o comando de 1UR técnic� dinamarquêS., B� faz bistória DC) Mundial

frente a seleção da Costa do Mar
fim, quarta colocada do Grupo D,
pelas oitavas de final. A partida
acontece na próxima segunda
feira, em horário a. ser definido.
Antes, neste sábado, o Brasil faz
sua última partida na fase de gru
pos contra a Tunísia - onde ape
nas cumprirá tabela (19h45).

Na vitória sobre as romenas, a

ponta direita Alexandra foi a arti
lheira da partida, com oito gols.
O Brasil abriu 4 a 1, chegou a le
var o empate, mas conseguiu ter

minar a primeira etapa vencendo

por 14 a 11. No segundo tempo,
a seleção brasileira foi pressio
nada, mas segurou o resultado
e venceu por 33 a 28. Brasil, Di
namarca e Rússia são as únicas

seleções que venceram todos os

jogos. Campeãs pan-americanas,
as brasileiras já estão classifica
das para Londres-2012.

Mudanc;a
Inicialmente o Campeonato

Mundial de Handebol deveria
acontecer em Santa Catarina,
inclusive com um grupo em Iara
guá do Sul. O evento foi captado
pelo governo do Estado, mas a

falta de estrutura acabou levan
do o campeonato para São Paulo.

VICTOR CARRETERO/REAL MADRID

o Real Madrid está mais pa
recido com o Barcelona. O time
da capital espanhola, que a cada
encontro com o arquirrival cos

tuma ser taxado como vilão, por
praticar um futebol menos plás
tico e de marcação dura ante o

jogo catalão, mudou de cara.

E chega ao clássico do primei
ro turno do Espanhol, hoje (19h),
com até mais atributos positi
vos do que a equipe que tentará

provar na próxima semana ser a

melhor do mundo. Nesta tem

porada, o Real, de Pepe e Sérgio
Ramos - mais famosos pela tru-

. culência do que pela habilidade
com a bola nos pés, consegue ser

até mais eficiente e goleador do

que o Barcelona. E tão avassala
dor quanto ele..

/

Em 22 jogos oficiais após o

fim das férias, os comandados
de Iosé Mourinho venceram 18

(81,8% do total), fizeram 72 gols
(média de 3,3 por-partida) e apli-

Real se espelha no Barcelona

para tentarvencê-lo

Quem qUiser assistir ao clássico espanhol
.._,..-'.

.

.

fechadoR:&"..que��l� .... _" f ,I

caram nove goleadas (40,9% dos
duelos). O Barcelona atuou e tro

peçou mais. Fez até o momen

to 25 partidas, com 18 triunfos
(72%), 75 gols a favor (3 por jogo)
e dez goleadas (40%).

Mesmo com um jogo a menos

do que seu principal adversário,
o clube de Madri tem três pontos
a mais no Espanhol e aparece no

topo da classificação. Ou seja,
uma vitória pode fazer com que
a diferença entre as duas maio
res forças do país suba, no futu

ro, para nove pontos. Vantagem
muito complicada de ser tirada.
em uma liga em que os ponteiros
pouco tropeçam.
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Brindes

GPS
.

ou CD Player
MP3 USB

Entrada de R$ 18.294 e 18 parcelas de . $ 818

BOAS FESTAS
E UM CARRO NOVO PRA VOCÊ

FINANCIAMENTO COM

AS 3 PRIMEIRAS PARCELAS

POR APENAS R$ 99,00*

Novo Goll.O Linha 2012
A partir de BÁSICO

R$27.990

• Banco motorista com regulagem de altura;
• Revestimento interno portas em tecido;
• Porta-revistas atrás banco traseiro;
• Console central;
• Pára-sóis com espelho;
• Pneus 175/70 - aro 14".

Voyage lO Linha 2012-
A partir de BÁSICO

R$30.590
Novo Go11.6 - Linha 20'12

COMPLETO

R$36.490

• Ar condicionado;
• Direção hidráulica;
• Vidros e travas elétricas

nas portas dianteiras;
• Limpador e desernboroçodor
do vidro traseiro;

• Alarme
• Pacote Trend

Voyage 1.6 - Linha 2012
A partir de COMPLETO

R$38.590 mf'
A partir de

Fox LO - Linha 2012
A partir de BÁ.JICO

R$30.490
SpaceFox Trend 1.6 - Linha 2012
A partir de (üfv'\PLETú

R$46.990f
• Ar-condicionado
• Direção hidráulica
• Trio elétrico e alarme
• Limpador e desembaraçador
do vidro traseiro

• Destravamento interno elétrico do porta-maias;
• Iluminação no porta-malas;
• Banco do motorista com regulagem de altura;
• Banco com encosto traseiro totalmente rebatlvel;
• Porta-revistas atrás do banco do passageiros;
• Revestimento das portas em tecido;
• Limpador do pára-brisa com temporizodor;
• Desembaçador do vidro traseiro;

• Ar condicionado;
• D.ireção hidráulica;
• Vidros elétricos;
• Travamento central com controle remoto;
• Retrovisores externos com ajuste elétrico;
• Abertura externa do porta malas
com controle remoto;
• Chave com controle remoto;
• Aiarme keyless.

�
TAXA DE
0,990/0 c.m

www.vw.com.br Promoção válida até 11/12/2011 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 1.0, 2 portas, código 5Z31 R4, com preço

promocional à vista a partir de R$30.490,000 ou financiado com entrada de R$ 18.294,00 e mais 18 parcelas de R$ 818,25, taxa de juros: 0.99% a.rn e 12,55% a.a. Total de R$ 33,022,50.
CET para esta operação: 27,73% a.a. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, código 5U21C4, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.590,00. Voyage 1.6 Total Flex, ano modo

11112, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 38.590,00. Novo SpaceFox 1.6, cód 5Z72E4, Total Flex, ano mod 11112, com preço promocional à vista a partir de R$

46.990,00. 'Financiamento com as três primeiras parcelas de R$99,00 válido apenas com entrada de 30%. Promoções válidas apenas para veículos disponíveis em estoque. GPS e

CO Player meramente ilustrativos. 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 Komoi, limitada a 80.000 km). É
necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC:

0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.

1!/.OOJ'fj "A<IJ
o;mç.f! f'�Q

ti VtJtMi.M
ACU1§,JtI'1fI\'f

BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
�1I5:1 álllinal ,'ti n "D113

-
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

-

ii' me •n

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




