
Tradição e,
folclore

7º Encontro dos Músicos
da CulturaAlemã acontece

neste domingo, na
Sociedade Botafogo.

I COMPRE 4 LITROS DE ÓLEO SHELL HEUX
OU 20 LITROS DE ÓLEO SHELL RIMULA

E GANHE UM BRINQUEDO

A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

.

Transporte público
Resultados de pesquisa

�
,

não trazem su resas
Aumento de horários e linhas de ônibus, diminuição do valor da

tarifa e da lotação - antigas e constantes reivindicações da população -

estão entre os itens mais citados pelos usuários entrevistados.
Página19

Energia alternativa MARCELE GOUCHE

.-rojeto incubado no JaraguaTec inova no uso de painéis solares para geração de energia. Página 22

Direitos
·

. União será
oficializada
Neste fim de semana,
o artistaplástico e

cabeleireiroAlencar
Giovanella, e omaquiador
e cabeleireiroMauri da
Silva, realizam o sonho
de se casar. Página 18

Copa Tricol
Dia de decisão
no Garibaldi
As equipes Barrabaxo
e Nova Geração
jogam pelo título
da competição, que
também é preparatória
para o Campeonato
Varzeano. Página 20

Série especial
Bananicultura

prejudicada
Leia nesta edição, o final
da série de reportagens
sobre o novo Código
Florestal. Com amudança
nas leis, bananicultores
serão osmais afetados.

Páginas 4 e 5
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A

'9nibas I

elétri�o
Foram entregues, em
São Paulo, 27 novos
trólebus nas I'llinhàs
de ônibus elétricos
da capital. Os novos
modelos substituem

"
inversor), pela inovação
tecnológica e t:obust�rZ,
têm demonstrado ótimo

desempenho na aplicação
,.,

veicular. O sistema ten'l
sido referência para

!I represeürames das
cidades-sede da Capá

Feller, confeccionado
inteiramente/com fitas I

elásticas. A estilista utilizou
como referência o Forró
e o Samba nesta criação.

www.ocorreiodopovo.com.br

KS embalagens
Desde 10 de março de 1988,
a KS está recondicionando

embalagens para que sejam
reutilizadas. Foi tempo suficiente

, para se tornar referência
neste apoio à gestão do meio
ambiente para outras empresas.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Exportand.o crescimento
Em 2011, o Brasil teve um crescimento nas

exportações de 4,5% enquanto as impor
tações cresceram 9,7%. A defasagem entre

estes dois fluxos de bens e serviços resultou
em uma redução de 0,7% no crescimento

do PIB. Resumindo: se ao invés de importar,
tivéssemos produzido estas mercadorias e

Gastos
A chamada nova classemédia
brasileira - a classe C - tem uma forte

preocupação com o vestuário e, de
acordo com dados do Data Popular,
quase 49% dos gastos com este item

de consumo saiu dos bolsos da nova
classe média brasileira. Enquanto isto,
18% dos gastos com vestuário saíram

no bolso das pessoas das classes D e

E. Enquanto isto, um terço do gasto
foi realizados por consumidores das
classesA e B. As empresas do setor

que conseguirem compreendermais
rapidamente os desejos da classe C
têm uma .grande chance de sucesso.

Vendendo suínos
Em sua visita ao EUA no mês de abril,
um dos temas a ser tratado pela
presidente Dilma é a liberação de treze
Estados brasileiros para fornecimento
de carne suína aos norte-americanos.

Atualmente; está liberada apenas a carne

proveniente de Santa Catarina. Diversas

etapas já foram vencidas para que esta

liberação aconteça e, desta forma, os

frigoríficos catarinenses terão concorrência
de outros Estadosda federação.

• '\1-1' I.! I' II' t III I II,! 11'1 II. I III: I. I 11. I'
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,serviços internamente, o crescimento do PIB
seria de 3,4% ao invés dos 2,7% apurados.
Portanto, está na hora de fazermos a nossa

parte e defender a produção nacional, evi
tando a desindustrialização, pois este cres

cimento nas importações é fruto da maior

compra de bens de consumo.

r
---

I
I
! LEIER

IMÓVEIS

Câmbio
Enquanto omundo todo sofre com as pressões
sobreo câmbio que flutua ao sabor do mercado,
a Chinamantém a suamoeda - o yuan -

artificialmente desvalorizado, criando condições
injustas de competição para seus produtos, Não
existe sinal de que istomudará num futuro próximo.

Leis ambientais
�

Projeto de Eike Batista, de US$ 4,4 bilhões de
dólares, foi paralisado pela justiça chilena. 8
projeto já tinha licença ambiental mas sofreu
contestação acolhida pela justiça. Trata-se
de um mega projeto de geração de energia
elétrica utilizando carvão e óleo diesel.

Sacolas retornáveis
o dia 15 de março é o "Dia do Consumidor"

e os supermercados de São Paulo

planejam realizar neste dia a distribuição
de sacolas retornáveis. Na verdade será

uma promoção, pois terá direito à sacola

retornável o consumidor que adquirir pelo
menos cinco itens. Por lá, a polêmica em

torno das sacolas está cada vezmaior.
Lucro
AAmbev, virtual
monopólio nomercado
de cerveja no Brasil,
comemorou o resultado
de 2011, quando o lucro

líquido bateu em R$ 8,64
bilhões, com crescimento

de 14,3% em relação a

2010. O mais interessante

é que, na comparação
com o ano anterior, o
melhor resultado foi no

quarto trimestre, quando
a expansão do lucro

líquido ficou em 17,3%.
Isto enquanto a economia

brasileira, como um todo,
teve um quarto trimestre

digno de "ser esquecido.
lAJ!OT"ERI�,. ".

Errata
A nota "Grupo de Câmara da Scar", publicada
na coluna de ontem, informava erroneamente

que o grupo teria se apresentado no teatro
Carlos Gomes, em Blumenau. Quem se

apresentou na cidade vizinha foi a Orquestra
Filarmônica Scar Iaraguá do Sul. '

PERÍODO

,�,����.,,,. ",. """". "" .. "" .. " .. """ "."" "}g!.?�o",, ."."""",},�J��.I.�.Q:.�Q}.�.. """",

.!!l"" ".. . .. "" " "" , g??�?..O(� """." .. " .. ",�,:�.9..º:,�g.�.� .. "", """."

ç.��, . "." .. "" """""".", " .. """.""."." .. " ,,}.:}.?�.��� �ç-º:.�9..�,� ,,, " .

.1l.�.�,�.p.A.: �.............. .. �.�g!.�.�CJ,I� �.:.�9..º:.�g�.� .

.��.�:I:'�ç� .. " " " g?,�g�?" "." ..1.g,:�ç-º:.�9..�,�.. " .. " .

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT .0,05%
OURO fr 0,03%

US$ 129,940
US$ 1714,610

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DOLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7835 1,7850 ih- 1,31%

:i?9.:�A�.:!'Q:��:$.�:9.3�:�::�$.f:::::: }:?:�:�?ª:".::·::::::::·::�:�.�:?ª§:.:·::::.:;t::'?��::."::::::'
.�,P'�-º .. (I!�.� .. �.�>'......... ." .. "'''''�?�,��f5 , "" �,?�.?�1." � g!.�.�CJ,I�".
LIBRA (EM R$) 2,8066 2,8105" 0,75%

LOTOFÁCIL
QUINA

SORTEIO N° 723

SORTEIO N0 2842
02 - 03 - 04 - 05 - 07

32-36-37-44-68
08-09-10-11-12
14 - 15 - 18 - 20 - 24
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de Iaraguá ga,.stoll nesta Ra,�qpisa superficial.
Foram R$ 75 mil para sáber o óbvio e nublar as

questões realmente importantes. A Prefeitura pode
afirmar que a população não liga para a construção
de um novo �errninal urbano e com Ô relatÓrio de'

"pesquisa" apresentado pelo IPC, podem até terum
documento dizendo isso. No entanto, os problemas
do tr&Jls;porte ooleíivo es '�, existem ações júdi
dais eXigindomedidas a rés, eito, e o poder público

'

faz de conta que está tudo bem. E a pergunta que
não quer calar: É justo q4lf os, munícipes paguem ,

por es�e trabà1hô dê Ipesqth�â? 1 .,�, ,:, I

,

'

� Il ,er�t� que n�!l quer ��r: ,

E justo 'que os mumcipes pagUem.
por esse trabalho C!e pesquisa?

I
J' •

.

ª:?�1i"uma leitura básica do.que acham necessário
J

- sem que tenha sido levantado no quesiíonãrio os

pontos em debate sobre o setor. No ano passado,
Guaramirim fez uma pesquisa mais c()qlpleta, por
,oucomáis de dois terços do valor que âPrefeitura'

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ponto de Vista
Romeo Piazera Júnior, advogado

Dá chupeta... Dá chupeta! Será que esqueci?
Na semana que passou, cha

mou a atenção a reação me

lodramática e manhosa de gran
de parte do governo brasileiro,
que teria se insurgido quanto a

uma declaração do secretário ge
ral da FIFA, Jérôme Valcke, que
durante uma entrevista conce

dida e, referindo-se à lentidão
e descompasso das obras de
infraestrutura para a Copa de
2014, segundo a tradução que foi
veiculada, teria dito que o Brasil

precisaria levar um

"chute no traseiro".
Evidente que por

mais que tenha se

excedido o secretário

geral da FIFA, o que
se pode admitir pelo
calor dos debates e,

também, mesmo que
a tradução do que ele
realmente teria tido

rio geral da FIFA provocaram no

governo, os bebês chorões deve
riam é ter a consciência de, com
humildade e responsabilidade,
assumirem que as obras neces

sárias para que a Copa do Mundo
de 2014 se realize com êxito, não
estão dentro do cronograma que
foi inicialmente traçado, e que
isto representa um grande peri
go que por óbvio compromete a

realização, com o sucesso que se

almeja, deste evento esportivo de

magnitude mundial.
O secretário geral

da FIFA fez o papel
que dele se espera,
cobrando das auto
ridades brasileiras
as responsabilidades
devidas, ainda que
se admita que possa
ter ocorrido excesso

nas suas declarações.
Neste caso, melhor

pensar que os fins justificam os

meios e, como brasileiro, preferi
mos levar um chute no traseiro e

ter tempo de corrigir erros e falhas

que podem comprometer o suces
so da Copa do Mundo de 2012, do
que por mero capricho e manha,
ficar tentando transferir o foco das
discussões para outro cenário.

A reação do governo brasilei
ro é igual àquela cena de crian-

.

ça que conhecemos: Manhê ... o
tunico me bateu!!! Valeu Iérôrne
Valcke, pois mesmo errando (se é
que errou), você acertou!

POi um caso, foram dois, três, vários ... Quan
do a coisa acontece uma vez ou outra, nada

demais, quando se repete, aí tem ... Foi a des

confiança de alguns psicólogos paulistas que
nos levou a uma descoberta magnífica. Será
mesmo que é descoberta?

A moça foi almoçar no shopping, fez o pedi
do e quando ia sair com a bandeja para ocupar
uma mesa, foi observada: - Você nem se deu
conta, �squeceu o crachá aí no seú' pescoço, dis
se a mgça do serviço. Ah, é verdade, esqueci! E,
ato contínuo, a freguesa tirou do pescoço o crachá,
aparentemente constrangida.

Dia após dia, a mesma coisa, pessoas entrando
em lojas, shoppings, metrô, em todos os lugares,
até nas igrejas com o crachá esquecido no pesco
ço, pendurado no pescoço. Aí tem! - pensaram os

psicólogos. E logo descobriram que não era esque
cimento. Mais e mais pessoas estão fazendo ques
tão de deixar o crachá da empresa "esquecido" pro
positalmente no pescoço ...

Descobriram então os pesquisadores que o

"esquecimento" é, na verdade, orgulho. Profis
sionais de todo tipo estão deixando de pro
pósito o crachá da empresa onde trabalham
ostensivamente sobre o peito, pendurado no

pescoço. Graças a Deus, bah, sempre fui adep
to desse orgulho, desse "esquecimento" do
crachá no peito. Aprendi isso no convívio com

americanos, quando trabalhei' para a Voz da
América, através do consulado dos Estados Uni
dos de Porto Alegre. Os "gringos" usam com or

gulho na lapela o bottom da empresa, a bandeira
do país, o crachá do trabalho.

Aqui muitos ainda resistem, acham que crachá
é coisa de peões, de gado de exposição, identifi
cados no pescoço. Coitados, não se dão conta de

que só o trabalho realiza e que só o trabalho feito
com orgulho cansa menos e nos faz felizes. Quan
do virmos alguém com um crachá esquecido no

pescoço não critiquemos, não foi esquecimento, é
orgulho. Respeitemos.

Camisas
Ando por muitas empresas fazendo palestras,

meu chão é formado pelos nossos três Estados do
Sul, e poucas são as vivências que me emocionam
mais que ver grupos de funcionários vestindo a ca

misa da empresa. Todos com a camiseta da empre
sa ou do evento, alegres, cantantes, barulhentos e

decididos a crescer. Grupos motivados e empresas
voltadas para os méritos pessoais vão longe. E eu

mesmo abro o peito, energia contagia...

Energia
Convivi durantemuito tempo com certos obje

tos "decorando" o.meu ambiente, objetos de gran
de valor afetivo. Que tolo. Mas,' não passavam de

objetos. Faz algum tempo, recolhi-os a todos, co
loquei-os em caixas, guardei-os e esperei. Ontem
decidi, sem reabrir as caixas foram todos os "apre
ciados" objetos para o lixo. Que alívio, como é bom
jogar o passado fora. Parece difícil, mas é libertador
e não há nada melhor para a leveza da vida. Aliás,
a Danuza Leão tem um novo livro na praça e que
trata também dessa 'limpeza". Título? Tão Fácil.

Valeu Jérôme
Valcke, pois

mesmo

errando (se é
que errou), você

acertou!
'

a pretensão de dizer
não correspondeu ao que ele de
fato teria tido a intenção de dizer,
nos parece que mesmo errando,
acertou o alvo.

E o alvo foi principalmen
te o marasmo que se evidencia
nas obras de infraestrutura que,
além dos estádios (é óbvio), se

constituem na grande condição
de um evento como a Copa do
Mundo dar certo e cumprir com
a sua finalidade.

Assim, a nosso ver, ao invés da
gritaria geral que as declarações
(ou suas traduções) do secretá-

Falta dizer
Quem tem poder sobre a própria língua tem po

der sobre tudo. Jamais chegar ao trabalho dizendo
se amuado, zangado com alguma coisa. E muito
menos dizer-se cansado ou entediado, seja com o

que for.Ah, e se quisermos ir além do horizonte, usar
de palavras corteses J?ara com todos. É um abraço.

Fale conoseo
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Novo Código Florestalafetará,
principalntente, os bananicultores
Adequação já está ocorrendo para recuperar as APPs
e reservas legal.Agricultores estão cientes da lei

SCHROEDER
....................................................

Pedro Leal

Encerramos a série especial do Código Florestal desta semanacom omunicípio de Schroeder, apresentando como o governo
municipal, sindicato e agricultores estão encarando a discussão
dasmudanças para a legislação. Também, abordamos o que os
produtores rurais já tem feito com base na lei antiga para preservar
omeio ambiente. Na página ao lado, leia ainda a entrevista com o

coordenador de projetos do Instituto Rã-Bugio para aConservação da
Bio-Diversidade de Jaraguá do Sul, GermanoWoebl, sobre o tema.

"

rç
-

u afastamento"

-

"

Natural de Schroeder, O bananicultor Rudmar Peschke, de
44 anos, sempre viveu da agricultura, e além da produção de
bananas, também faz criação de peixes. Há cerca de dez anos,
adquiriu um terreno de 30 hectares, onde já fez a averbação da
reserva legal, além dos terrenos que herdou do pai.

Ele garante que já está pronto para seguir as exigências do
novo Código Florestal. Embora ainda não tenha feito todo o

afastamento do leito dos rios, não vê grandes dificuldades para
.manter as APPs. "Em um dos terrenos o rio forçou o afastamen
to, durante as enchentes do ano passado. Nos outros, só espera
mos á colheita do que já está dentro da área", explica o produtor.

Depois da experiência em que a correnteza levou parte da

produção, não vê problema em manter a distância. "Não é um
afastamento tão grande, perto do que pode acontecer o prejuízo
não é tudo aquilo", ressalta. ,I.

Em um dos terrenos () rio

forçou o afastamento, durante
as enchentes do ano passado.
Rudmar Peschke, agricultor

Rudmar Peschke já fez a

averbação da reserva legal dos terrenos
que tem e dos que herdou do pai

SCHROEDER
• População: 15.316
• População Rural: 1.613
• Hectares de' propriedade rural: 3.575
• APPs e reserva legal: 678

*

• Pastagens: 374
*

• Lavoura Permanente: 1.032 *

• LavouraTemporária: 569
*

• Forrageiras de Corte: 3 1*
• Área inaproveitável: 94

*

• Florestas fora de APPs: 545*
* em hectares.

APPs e reserva legal
Florestas fora deAPPs

},� .
.

�,'

Fonte: Censo nacional2010/Censo

Agropecuário 2006 - IBGE)

"Mata não falta"
Já a também bananicultora Vanderleia Alflen,

de 40 anos, se demonstra mais apática quanto ao

novo código, embora tenha acompanhado o anda
mento do processo. No seu entendimento, o efeito
não deve sermuito grande, e não devemudarmui
ta coisa. Sem ter feito a averbação da reserva legal,
diz manter uma área verde preservada dentro da

propriedade - na família desde a geração da avó.
"Essa questão da preservação tem que ver como

� vai ficar, mas não acho que vá nos afetar muito, já
temos preservado na encosta", alega. Porém, ela se

preocupa um pouco com o afastamento dos rios.
"Tem que ver se esses 15 metros não vão nos pre
judicar, e o que vamos ter que fazer depois, a nossa
casa já está dentro dessa faixa", exclama.

Tem que ver se esses 15 metros,
não vão nos prejudicar, e o que

vamos ter que fazer depois, a nossa
, casa já está dentro dessa faixa.

Vanderleia AIflen

,

Area rural menor
Com a menor área rural da região, de ape

nas 3.575 hectares, Séhroeder está aos poucos
aplicando o Código Florestal, dentro da legis

, lação antiga. Neste espaço, vivem 1.613 dos
15.316 habitantes do município - 10,5% da

população.
Segundo a engenheira agrônoma da Secre

taria daAgricultura, Fabiane Socolotti, a preo
cupação maior é com a produção de banana
- muitas vezes dentro da área a ser preserva
da na margem dos rios. "No resto, alguns dos

agricultores já está fazendo a reserva legal e a

recuperação das APPs (Áreas de Preservação
Permanente), embora a maioria esteja aguar
dando a aprovação do código", afirma.

A reportagem do O Correio do Povo não

conseguiu contato com o presidente do Sin
dicato 'dos Trabalhadores Rurais de Schroe
der,'embora tenha sido informado da posição
oficial do sindicato: aguardar a- aprovação do

código, e esperar que o afastamentodos rios

possa ser visto caso a caso.

A fiscalização do Código Florestal já está
sendo feita pela Secretaria do Meio Ambiente,
dentro dos termos do antigo. Segundo o se

cretário da pasta, José da Cruz, ametodologia
deve ser revista caso os limites de afastamento

sejam alterados, e por isso, os técnicos estão

aguardando a confirmação da nova legislação.
Até lá, sem capacidade para fiscalizar todos

os terrenos, o órgão está exigindo a averbação
e fazendo a vistoria antes de aprovar qualquer
pedido de corte de vegetação.

FOTOS MARCELE GOUCHE

BANANICULTOBA
Vanderleia AIf1en diz que
mantém uma área verde

preservada dentro
da propriedade
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GermanoWoehl afirma que assoreamento dos rios causado pela ocupação dos leitos
deve prejudicar abastecimento de água e geração de energia nos próximos 40 ou 50 anos

As consequências vão além do
desOlataOlento, diz ambíentalísta

J�.�.�UÁ DO SUL............................. .. .

Pedro Leal

Mais do que afetar a produção rural, o
Código Florestal atinge uma questão

global: a preservação do meio ambiente.

Enquanto a visão dos ruralistas já foi
demonstrada ao longo desta série, com o

receio da perda de terras para a preservação
e chegando até a rejeição da importância dos

esforços de conservação, a visão ambiental é
completamente oposta. Conversamos com
o coordenador de projetos do Instituto Rã

Bugio para a Conservação da Bío-Diversidade
de Jaraguá do Sul, GermanoWoehl, sobre as

implicações do código e o estado atual de

preservação do meio ambiente. A leitura do

especialista aponta para uma situação péssima
e agravante. Confira a entrevista abaixo.

o Correio do Povo: O Código Florestal como
está sendo discutido é benéfico para a preserva
ção ambiental?

GermanoWoehl: Obviamente a meta é flexibili
zar as leis ambientais. O Código Florestal não inco
modou ninguém durante décadas por isso não foi
derrubado antes. Só nos últimos anos, sobretudo a

partir dos anos 90, quando o Brasil passou a ter um

Ministério Públicomais atuante, que começou a exi

gir o cumprimento das leis, é que os infratores come
çaram a ter problemas.

OCP: As áreas de mata nativa da região têm
sido bem preservadas?
.' GW: Devido às barreiras naturais, nossa região
está com maior cobertura de mata nativa, maior
do que o restante da região Sul e Sudeste do Brasil.

Iaraguá tem 43% da área do município recoberta
com Mata Atlântica. (segundo levantamento do
INPE de 2008/2010). Um percentual bem acima
dos preocupantes 7% da área remanescente de
MataAtlântica do Brasil.

-,

OCP: O código atual estabelece uma reserva

legal de 20% para amaior parte do país, com 35%
nas áreas de cerrado e 80% na Amazônia. Esses
níveis são o suficiente? E quanto à redução dessa
reservapara 50% em Estados commais de 65% de
área preservada, isso é viável?

GW: Nos domínios da Mata Atlântica a reserva

legal estabelecida no código é de 20% - mas restam

apenas 7% de Mata Atlântica (determinada pelas
imagens de satélite). No Mato Grosso, omunicípio
de Peixoto Azevedo está com apenas 5% de Flores
ta Amazônica e deveria ter 80%. A destruição foi
bem recente. Então, na prática não faz diferença
quanto o código florestal determinar.

A situação da agTicultura familiar é
dramática e deverá ocorrer o mesmo

que nos Estados Unidos e outros

países desenvolvidos, onde são raras
e em processo de extinção.

Germano Woehl

OCP: A isenção de reserva legal para propriedades de peque
no porteterã consequênciasmuito grandes?

GW: Nenhuma, porque dificilmente uma pequena proprieda
de preservou a reserva legal. Do ponto de vista ecológico uma área
pequena e isolada não tem muita importância porque não con

segue manter o ciclo de vida, por falta dos animais dispersares e

polinizadores, e tende a desaparecer naturalmente, pois as árvores
morrem sem que haja reposição.

OCP: A regularização das áreas de ocupação já consoli
dadas no território para as APPs não estaria favorecendo o

desmatamento?
GW: Se a fiscalização não flagrar o desmatamento no instante

que está ocorrendo, no dia seguinte o proprietário some com os

cepos, troncos e galhos das árvores centenárias e alega que aquela
área foi desmatada anfes de 2008 e ele apenas fez uma "limpeza'
no terreno. Considerando que a fiscalização tem insuficiência de

pessoal e equipamentos, jápodemos imaginar o quevai acon�ecerJ

OCP: O desmatamento no leito dos rios e nas

encostasde morro pode ter consequências adi
cionais, além da perda de biodiversidade?

GW: Com certeza. A erosão das margens e des
lizamentos das encostas deixa a água dos rios bar
renta.A areiapresente na água é abrasiva e danifica
as turbinas das hidrelétricas, reduzindo o tempo
de vida do equipamento e aumentando a manu

tenção, e provoca um acelerado processo de asso

reamento dos reservatórios tanto das hidrelétricas
como das fontes de captação para abastecimen
to das cidades. O que deve causar a perda de boa

parte da capacidade de geração das hidrelétricas e

do abastecimento de água nos próximos 40 ou 50
anos. Sem falarna perda de vidas humanas e preju
ízos materiais dos deslizamentos de encostas.

OCP: E a sugestão demedição do leito dos rios
com base no nível médio das águas, ao. invés do
limite das áreas alagáveis, deve ter um impacto
muito grande?

GW: O nível médio das águas é parâmetromui
to subjetivo. Não há como conferir ou questionar,
já que os índices pluviométricos são muito variá-

.

veis de uma bacia hidrográfica para outra e dentro
da mesma bacia hidrográfica. Os custos para pro
duzir dados confiáveis são muito elevados, pois
estações meteorológicas automáticas e radares

meteorológicos são tecnologias caras.

OCP: Na sua leitura, o que deveria ser feito em

termos de conservação?
GW: A questão da conservação da natureza no

Brasil esbarra em problemas típicos de países sub
desenvolvidos. Não se investe seriamente em educa

ção e consequentemente não há como desenvolver

tecnologia. Dependemos somente da exportação de
minérios e produtos agrícolas. Quando as jazidas vie
rem a se exaurir e não tivermais florestapara desma
tarou aChinaparar de consumir loucainente, não sei
o que será do futuro do nosso país.

OCP: Agricultores criticam as APPs na encosta
dos morros e alegam que o afastamento dos rios os
deixaria sem terras,Há necessidade de liberarmais
terras para aprodução rural?

GW: Conheço dezenas de propriedades agríco
las nesta situação. Realmente, eles terão problemas.
Não há alternativas para estas propriedades agríco
las a não ser abandonar a atividade. O fato que isto

já vem ocorrendo sem a restrição de uso da APp. A -

situação da agricultura familiar é dramática e deverá
ocorrer o mesmo que nos Estados Unidos e outros

países desenvolvidos, onde são raras e em processo
de extinção. Toma-se um grande produtor ou aban
dona. Não tem nada a ver com Código Florestal, APP
ou reserva legal, mas com o processo que ocorre no
mundo inteiro do êxodo rural e mais intensamente
no Brasil apartir dos anos 50.As pessoas não querem
mais trabalhar na agricultura, que é um serviço pesa
do, sofrido, fácil de ficar contaminado por agrotóxi-

I l cos, e preferemviver nas cidades. Eumesmo fiz isso.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mudança em semáforos é aprovada
Proposta obriga a

Prefeitura a instalar

temporizadores em
todo o município
,ARAGUÁDO SUL

Alexandre Perger

F oi aprovada em segun
da votação na Câmara de

Vereadores de Jaraguá do Sul
uma lei que torna obrigatória
a instalação de temporizado
res em todos os semáforos da
cidade. A proposta é do presi
dente da Câmara de Vereado
res, AdernarWinter. Já existem
alguns desses equipamentos
espalhados pela cidade. Eles

Quando o camiDhão
passa no verde, às
vezes o eixo acaba

passando no
vermeUto.

AdemarWinter

Curta a nossa página 1\0 Facebook e

fique informado também na sua rede social!

tacebook.com/ocorreiodopovo

Encontro

PDT está se

preparando
De olho nas eleições muni -

.

cipais de outubro deste ano, o

PDT se reúne neste domingo,
às 19h, na Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul. Na pauta
dareunião, está-a preocupação
em traçar os trabalhos a serem

realizados pelo partido duran
te o ano de 2012. O, encontro
também tem o objetivo de ela
borar um planejamento para
o pleito deste ano, principal
mente em relação aos nomes

dos candidatos a vereador, pre
feito e vice da legenda. Junto
com o PDT, os outros partidos
jaraguaenses também estão
se mobilizando para acertar

todos os detalhes e coligações
para a eleição.
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NOVIDADE Ideia é permitir quemotorista acompanhe mudança do sinal

lV(JVA LEI, Jaime Negherbon af""1I'II1a que
intenção é coibir os maus tratos contra animais

permitem que o motorista

acompanhe o tempo em que o

sinal vai mudar de cor.

Mais segurança

Winter diz que a objetivo da
nova lei é diminuir a quantida
de de motoristas que são mul
tados por furar sinal vermelho.

. "Isso é importante porque to

dos os motoristas vão saber

quando o sinal estiver mudan
do. No outro semáforo não tem
como saber quando vaimudar",
ressalta o vereador. Ele ainda
destaca que essa mudança será
boa para os motoristas de ca

minhões e carretas. "Quando
o caminhão passa no verde, às
vezes o eixo acaba passando no
vermelho", diz.

Motorista há nove anos,
a gestora administrativa Ana
Paula Maffezzolli aprova a mu

dança. "Isso será muito im

portante porque muitas vezes

as pessoas não sabem quando
podem ou não passar", destaca
Ana. Para ela, todos os semáfo
ros da cidade já deveriam ser

assim, porque também ajudam
na segurança.

Ve�ador propõe a criação
de um abrigo para animais
Preocupado com a crescen

te onda de violência e abando
no de animais domésticos em

Iaraguá do Sul, o vereador Jai
me Negherbon está com uma

proposta de lei para a criação
de um abrigo para os animais,
que seria construído pela Pre
feitura. O parlamentar se reu

niu com entidades comoAjapra
e Focinhos Carentes para ouvir

sugestões e envolver a comuni
dade. "Cada vez mais estamos

vendo animais sendo maltrata
dos e jogados pela rua", lamen
ta o vereador.

Negherbon explica que a in

tenção é que aPrefeitura recolha
os animais, leve para o abrigo,
trate e depois os disponibilize
para adoção. O vereador fará
mais uma reunião com as enti
dades visando melhorar o pro
jeto. "Eu quero ouvir a comuni-

dade para ver o que podemos
fazer, porque a situação é muito
ruim", comentaNegherbon.

Outro objetivo do projeto
é criar campanhas dentro das
escolas para conscientizar as

crianças sobre o cuidado com

os animais. Pretende-se esti
mular noções de amor e res

peito aos animais. A proposta
também chama a atenção para
a importância de práticas como
vacinação, castração e vermifu

gação dos bichos.

A intenção é que
a Prefeitura recolha
os animais, leve
para o abrigo,
trate e depois
os disponibilize
para adoção.
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Após pressão contrária'
ao projeto de lei que
previa a denominação da
Rodovia SC�301, trecho

'I d�ed

Ficha suja 1
Uma lista de políticos que
devem ser considerados

inelegíveis nestas eleições com
base na Lei da Ficha Limpa
foi feita pelo site Congresso
em Foco. Na relação consta
o nome do deputado
João Pizzolatti (PP�SC). O
pepista só pode assumir o
mandato em julho de 2011

após o Supremo Tribunal
Federal decidir que a Lei da
Ficha Limpa não era válida

para as eleições de 2010.
Pizzolatti teve seu registro
de candidatura negado pela
Justiça Eleitoral naquele
ano por ter sido condenado

pelo Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, em 2007, por

.

improbidade administrativa.
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Daiana Constantino

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br
Colaboraram Alexandre Perger e Tita Pretti
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Prefeita se diz sincera
com os eleitores

Cecília Konell (PSD) passou a sexta

feira fora da cidade, "cuidando de
assuntos particulares". Com o tom de
voz aparentemente cansado, foi a pri
meira vez que a mandatária atendeu a

coluna depois de a juíza Candida Brog
noli determinar à prefeita a exoneração
do marido Ivo Konell da Secretaria de

Administração e a filha Fedra Konell da
chefia de gabinete.

Mulheres 1
Mais de 40 pessoas participaram
na quarta-feira do primeiro evento

do circuito de debates com o tema

"O que querem as mulheres para
Jaraguá do Sul?", promovido pelo
PSDB de Jaraguá. Reunidas no bairro
Iaraguá Esquerdo, as participantes
identificaram as necessidades da
cidade sob a ótica feminina.

Não bastando, o
parlamentar levou
azar ainda ao sugerir
a implantação de uma

IIDelegacia.qe Pr9teção .

a Crimes eMaus tratos.
Contra osAnimais". No
texto do projeto, Chiodini
se esqueceu de mudar
a expressão "Bstado de
São Paulo" pOI' "Estado
de §�nta �a

.

na", )?t�va
que ,pdlític ecam'"
pela pressa e falta de
criatividade. Para os

preguiçosos há ainda
oportunidade de comprar

, prQjet,Qs '. ntos
'

',I' 1.',

.11

"
É de interesse do parlamentar
votar o Código o mais rápido
possível. Quem tem menos

interesse em votar o

Código é o governo.

Maroo JJIaJa (PT-RS),
presidE!llte da Câmara.

O mandado judicial foi expedido na

tarde de segunda-feira, dia 5. Apesar de
ter sido obrigada a demitir os parentes
na quarta, a prefeita disse que está con
fiante e que quer reverter o jogo.

Ela refresca a memória dos eleito
res: "todo momento em que fui candi
data eu sempre disse que o Ivo estaria
ao meu lado na Prefeitura. Quem me

elegeu já sabia disso".

Mulheres 2
De acordo com a presidente do partido,
em Iaraguá do Sul, Isaura Silveira, as
ideias e demandas levantadas serão
utilizadas na elaboração do plano
de governo. As próximas sessões
acontecem nas seguintes localidades:
São Luiz, Tifa Martins e Chico de
Paulo. Os encontros, semanais,
seguem até 30 de maio.

Formação
política
As inscrições para o curso de

formação política da Escola, do
Legislativo da Avevi (Associação
dosVereadores do Vale do Itapocu)
terminaram àmeia-noite de ontem.
A contagem prévia apontavamais
de 200 inscritos. Na segunda-feira,
dia 12, ainda serão recolhidos os

formulários deixados nas Câmaras
de Vereadores da região, o que pode
aumentar esse número. O presidente
daAveví, Valmor Pianezzer,
comemora o volume de inscrições:
lia procura está grande, estamos
contentes com a quantidade
interessados em buscar informação
e ter uma formação política".

IMÓVEIS,

ETAi
www.imoveisplaneta.com.br

Z5�I0100

Ficha suja 2
A Justiça catarinense considerou
irregulares contratos de licitação
firmados entre a empresa em

que ele e seu irmão eram sócios
e a Prefeitura de Pomerode. Pela
Lei da Ficha Limpa, em tese,
fica inelegível por oito anos

a contar do término da pena
(nove anos), em 2016. Ou seja,
até 2025. Pizzolatti ainda recorre
da condenação no Superior
Tribunal de Justiça.

Enquete 1
A Prefeitura de Jaraguá do
Sul desembolsou R$ 75 mil

para o desenvolvimento
de uma pesquisa de
mobilidade que deverá
ser entregue à empresa
concessionária do transporte
coletivo da cidade, aViação
Canarinho. Foi preciso que
a administração pública
gastasse esse dinheiro para
formalizar as constantes)
reclamações da população -

o que já deve ter chegado ao

conhecimento do governo
pela ouvidoria.

Enquete 2
Lá se foram R$ 75 mil para
dizer à concessionária que
as principais melhorias
sugeridas pela população
têm a ver com o aumento da
frota e diminuição do valor
da passagem, melhorias

já reivindicadas pelos
usuários há anos. Tudo isso

já era sabido por todos que
enfrentam diariamente
as deficiências do serviço.
Afinal, o que vai resultar
dessa "enquete"?
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!l chamada nova classe média (CODl
renda faDliliar entre R$ 1,2 mil e R$ 5,3
DIU) fornecerá força de trabalho mais
qualificada para o desenvolviDlento
industrial nos próxiDlos anos.
Página6
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Cuidado para não se

acostumar com a paisagem
Um dos maiores perigos que enfren

tamos na vida é o de nos acostumarmos
com a paisagem.

Acostumar com a paisagem significa
não enxergarmais os detalhes das coisas

que vemos todos os dias e dos ambientes
em que vivemos. Como vemos sempre a
mesma coisa, estamos sempre naquele
lugar, já não prestamos mais atenção nas

coisas erradas, quebradas e sujas. Como
estamos sempre com as mesmas pessoas,
elas se tornam parte da paisagem e não
damos mais a atenção que deveríamos
dar a elas. Passamos a não tratá-las bem,
com respeito e polidez.A verdade é que
nos acostumamos com aquela paisagem e

ligamos nosso piloto automático.
Vejo empresas com paredes sujas,

cantos quebrados, salas de espera mal ar
rumadas, banheiros sujos emal cuidados
e até plantas secas em vasos. Quando "cha
mo a atenção"para o que não são mera
mente detalhes, as pessoas se surpreendem.
Elas não-enxergam mais aquilo tudo. Elas
se acostumaram com a paisagem.

Conheço subordinados que perderam'
o respeito em relação a seus chefes e chefes

que perderam o respeito em relação a seus

subordinados. Esse relacionamento diário

fez com que ambos não prestassem mais

atenção ao que falam, como falam, como
se comportam, etc. O mesmo acontece

com clientes e fornecedores antigos. Eles
acabam fazendo parte de nossa paisa
gem e aí não damos mais a atenção que
dávamos a eles e acabamos até perdendo
o respeito que deveríamos ter.

Na vida pessoal é a mesma coisa. A
nossa esposa, nosso marido, nossos filhos e

até pais e amigos começam a fazer parte de
nossa paisagem. Perdemos o respeito que se

traduz em gentileza, consideração, em ou

vir com atenção e levar a sério o que dizem.
,

Há atémesmo o risco de nossa ima

gem começar a fazer parte da paisagem e

não percébermos mais o quanto estamos

gordos, feios, mal vestidos e até com falta
de cuidados em nossa higiene pessoal.
Aquela imagem que vemos todos os dias no

espelho acaba fazendo parte da paisagem
como se não pudesse sermudada.

Cuidado, pois, para não se acostumar

com a paisagem. Presteatenção!
Pense nisso. Sucesso!

.

I
1

• Controladoria e Gestão Tributária -Iníclo: 13/04

•. Gerenciamento de Projetos - Início: 13;04
,

• Governança da Tecnologia da Informação -Inlcio: 13;04

• Segurança da Informação -Início: 13/04

Cu rsos Informática

• Auto CAD 20 e 3D - iníclo: 10/04

• Tratamento de Imagem com Adobe Photoshop
- início: 19/03

• Operador de Computador - 19/03

Cursos de Gestão
• Oratória - início 12;03

• Fidelização de Clientes - início - 17/03

Cursos Idiomas
• Inglês (americano ou britânico) -início:02(04

" Alemão - início:02/04

" Francês - início: 02(04

• Espanhol (espanha ou latino) - início: 02/04

Período sabático
não 'pega' no Brasil
Pesquisa mostra que 73',5% das empresas em

atuação no país não concedem o beneficio

o período sabático ainda é um luxo

para pouquíssimos nas empresas brasi
leiras. É o que mostta pesquisa da con
sultoria Robert Half, feita com exclusivi
dade para o Boa Chance, junto a cerca
de 900 profissionais -71,5% deles com

cargos de gestão em companhias dife
rentes. Do total de entrevistados, 73,5%
afirmaram que sua empresa não ofe
rece essa licença para o profissional se
desenvolver fora do trabalho, mesmo a

funcionários de alto escalão.

Apenas 8,4% dos profissionais disse
ram que seu empregador concede o be
nefício, enquanto 18,2% sequer sabiam

responder à questão.
.

Apesar disso, 70% dos entrevistados
dizem que concederiam o benefício (de,
no mínimo, seis meses) a membros de
sua equipe e 86% gostariam de desfru
tá -10. Setenta e três por cento conside
raram a maior vantagem do período
sabático a qualificação profissional, en
quanto 57,1% acham que a maior des

vantagem de ficarem afastados é correr
o risco de perder o cargo.

Segundo William Monteath, diretor
de Operações da Robert Half no Rio, o
estudo mostra que a cultura do período
sabático, embora já seja desenvolvida
hámais de dez anos no Brasil, ainda não
está sedimentada nas empresas:

'

SUA EMPRESA
OFEijECE
PERIODO
SABÁTICO?
Nãosei

'
...

18,2%
Sim .- .. - .... - ......

8,4%

- A prática não é muito difundida
por aqui e, infelizmente, pouca evolu

ção se viu em relação a isso. Existe mui
ta insegurança do próprio profissional
de tirar esse período de licença, porque
fica com medo de perder seu cargo, ser
visto como pouco comprometido ou fi

car, de alguma forma, defasado em rela

ção aos colegas.

Monteath explica que no Brasil,
como em outros países da América La
tina, há uma grande preocupação com

o prejuízo à produtividade da empre
sa e com a limitação de recursos das

.
equipes. Daí, a resistência a conceder
um tempo de licença para o profissio
nal se desenvolver fora da empresa.
Ele diz que nos Estados Unidos e na

Europa, que são mercados mais ma

duros, a visão é de longo prazo; e, no

Brasil, ainda é de curto.
A coach Eliana Dutra, especialista

em desenvolvimento organizacional,
concorda. Para ela, a pesquisa só com

prova a realidade corporativa: ainda
falta uma cultura sobre o tema no Bra

sil, e, por isso, aqui acaba prevalecen
do a insegurança, tanto das empresas
como dos profissionais.

- Trata-se de um tempo direcio
nado para a reflexão e renovação, o

que, na maioria das vez�s, reflete-se
em identificação de novas qualidades
profissionais e interpessoais - diz
Eliana. - Mas é importante manter o

networking em dia.
O caso do empresário de comuni

cação e marketing Enio Miranda mos

tra que os temores demonstrados pe
los entrevistados na pesquisa não são
infundados. Ele voltou recentemente

de período sabático de dois anos, na

Europa. _

Embora tenha sua própria em

presa, Miranda teve de arcar com as

responsabilidades de deixar tudo por
conta de terceiros:

- Fiz uma pós excepcional e mui
to valiosa. Mas tive que planejar com
dois anos de antecedência, e perdi
clientes - diz. -A volta é umrecome

ço, a gente sente que ficou um pouco
atrás, mas isso passa logo que a nova

experiência começa a aflorar no dia a

dia.
..

Para Miranda, a experiência é óti

ma, mas os benefícios profissionais
(como promoção e recolocação) nem
sempre são diretos ou rápidos:

- Vale a pena, amadurecimento é
a palavra -chave.

'.
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AVAI..vIAÇÃO DE IMÓVEIS

Protissio'nais da
área ganham espaço
Segundo dirigente do Cofeci, ganho
médio mensal seria de R$ 6 mil

Nos últimos três anos, o

mercado imobiliário brasileiro
sentiu a necessidade de contra
tar mais avaliadores de imóveis
- um profissional que, aliás, já
não eramuito fácil de encontrar.

Agora, ·com o boom produzido
por Copa do Mundo e Olim

píadas' a situação ficou mais

complicada: a atividade é cada
vez mais requisitada e deve con
tinuar ganhando espaço. E, se

gundo analistas, deve se manter

em crescimento mesmo após os

eventos esportivos.
- A necessidade de avalia

ção sempre vai existir e deve
continuar crescendo - afirma
Luiz Fernando Barcellos, vice-

-presidente de Avaliações Imo

biliárias do Conselho Federal
dos Corretores de Imóveis (Co
feci).

Ganhos podem chegar a até

R$ 20 mil por mês
Qual é a diferença entre o

corretor e o avaliador de imó
veis? O avaliador é aquele 'que
determina o valor de imóveis
não apenas para comprar e ven

da, mas também para questões
judiciais, como partilha de bens,
ou para prefeituras e governos
que precisam, por exemplo, efe
tuar desapropriações.

Além disso, para ser incluído
no Cadastro Nacional de Avalia-

dores de Imóveis (Cnai), é ne

cessário fazer um curso técnico
de avaliação imobiliária em ins

tituição reconhecida pelo Cofecí
- os cursos estão passando por
processo de recredenciamento,
mas estarão disponíveis em bre
ve no site do órgão.

- O Conselho criou o Ca
dastro Nacional com o objetivo
de melhorar a qualidade dessas

avaliações e incentivar a quali
ficação dos profissionais que
atuam na função - explica
Barcellos, acrescentan

do que o avaliador de
imóveis pode atuar

de forma autônoma ou

atrelado a uma imobiliária,
com ganhos mensais médios
que giram em torno de R$ 5 mil.

E, segundo Edison Paren

te, diretor da administradora

Renascença, esse salário pode
chegar a R$ 20 mil:

- Depende da quantidade
de avaliações feitas e do tama

nho dos imóveis.
Parente explica que as análi

ses de valor são feitas com base
em comparações com os preços
do mercado.

- Avaliar um apartamento
de três quartos em Copacabana
é mais fácil, pois há uma grande'
base de comparação. Já avaliar
um edifício comercial de 24 an

dares, no Centro do Rio é outra
história. Essa avaliação exige
métodos que só um avaliador
cadastrado sabe aplicar - ga
rante o diretor da Renascença.

COFECI

Justiça usa
base de dados'

Ter o nome incluído no Ca

dastro Nacional também per
mite que o avaliador atue como

perito judicial, o que amplia seu

campo de trabalho.
- O banco de dados do Cofe

ci é consultado tanto pelas pes
soas físicas ou jurídicas que de

sejam encontrar ,avaliadores de

mercado, quanto por juízes que
também podem nomear profis
sionais para avaliar imóveis en

volvidos em processos de parti
lha ou de separação judicial

- ressalta Barcellos.

Divulgação

Aprendizado No ano passado, 365 mil brasileiros foram estudar no exterior

ESTUDAR FORA

Intercâmbio em família, uma das
novidades do Salão do Estudante

O Brasil é o maior exportador
de estudantes da América Lati
na. Em 20l l, 365 mil brasileiros
foram estudar fora. E quem tem

interesse em passar uma tempo
'fada de aprendizado no exterior
vai encontrar novidades no Salão

do Estudante 2012, cuja primeira
edição do ano acontece no próxi
mo dia 20, em Copacabana.

A principal delas é o inter:
câmbio em família, tendência

que vem sendo cada vez mais

procurada por quem deseja se

aperfeiçoar em algum idioma.
- Esse tipo de programa

une o útil ao agradável: a ne

cessidade dos pais de aprender
um idioma e um incentivo para
os jovens estudarem - destaca
Samir Zaveri, coordenador do

Salão do Estudante, afirmando
que os preços para pacotes fa
miliares 'podem variar muito.
- Mas um curso de um mês no

Canadá, por exemplo, reunin
do pais e filhos, pode sair por
volta de R$ 20 mil.

Também haverá apresenta
ção de cursos específicos. para
pessoas com mais de 50 anos e

dos pacotes de aulas de inglês
para médicos, advogados, pro
fissionais de aviação, turismo,
RH e petróleo e gás.

- A procura cresce a cada
ano. São grupos específicos para
aprender o idioma e também os

termos daquela determinada
área - diz Zaveri.

A feira, que reúne univer
sidades estrangeiras, contará
com a participação de mais de
30 países, incluindo EUA, Fran

ça, Canadá e novatos como

Chile, Colômbia, Hungria e

Romênia, que participam pela
primeira vez. Tradicionalmen

te, estes países não são tão

procurados, mas, com o gran
de número de brasileiros indo
estudar fora, acreditam os pro
motores, a tendência é que co

mecem a ser opções.
Zaveri ressalta que o mo

mento econômico é propício a

quem deseja estudar fora:
- Nossa moeda está muito

valorizada, enquanto dólar e o

euro estão. em baixa. Além dis
so, muitas agências parcelam o

pacote em até dez ou 12 vezes

sem juros.
Para participar, é preciso se

cadastrar no www.salaodoes
tudante.com.br.

"
A procura cresce

a cada ano. São

grupos específicos
para aprender o
idioma e também
os termos daquela
determinada área

Samir Zavel"i
Coordenador do

Salão do Estudante
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Demissões em massa

Demissão em massa virou
um assunto tabu. Ninguém gos
ta de ouvir, ver e muito menos

vivenciar uma situação como

essa. Porém, precisamos enfren
tar esse pesadelo e acordar para
a realidade. Ao contrário do que
muitos pensam, as grandes em
presas que demitem boa parte
de seus colaboradores, normal
mente, não têm outra solução
a não ser essa. Muitas empresas
passam por falências, fusões ou
mudança de local de atuação
e, infelizmente, a demissão em

massa é necessária.
Por mais que pareça algo que

irá afetar só a vida dos funcioná
rios, na verdade abala, e muito, a
estrutura da empresa em diversos

aspectos. As corporações que pas
sam por essa situação precisam
repensar o sistema de produção,
cuidar da imagem da marca que
.fica exposta à mídia e agir de for-

ma socialmente responsável com
a demissão de seus funcionários,
garantindo que eles não tenham
uma transição tão traumática.

Portanto, se não existe
nenhuma alternativa além da
demissão em massa, resta a

você encará-la de frente e saber
lidar com a situação da melhor
forma possível. Existem diversos

exemplos de empresas nacionais
e internacionais que vivencia
ram esse problema e algumas
conseguiram solucioná-lo de

forma ética e responsável, além
de manter a imagem da marca o

mais intacta possível.
Há alguns anos, uma grande

empresa de alimentos precisou
demitir três mil funcionários'
como medida de reestrutura
ção organizacional. Era um

número assustador tanto para
quem seria demitido quanto
para quem iria demitir, afinal,

Muitas empresas passam

por falências, fusões ou
mudança de local de atuação
e, infelizmente, a demissão em

a ação. exigia grande cuidado
e planejamento. Entretanto, o
que parecia ser uma situação
catastrófica na realidade foi
amenizada da melhor forma
possível. A empresa auxiliou os

funcionários nessa transição,
certificando-se que fizeram o

máximo possível para que a de
missão não afetasse de maneira
traumática as suas vidas.

Para isso, a empresa criou um

programa de apoio aos colabo
radores. Cada funcionário que
seria demitido tinha duas opções:
ou receber suporte para montar
seu próprio negócio ou participar
de um programa que os ajudava
a serem recolocados no mercado
de trabalho. Dos trêsmil funcio
nários envolvidos, 20% escolheu
iniciar o negócio próprio e tive
ram o auxílio não só financeiro
como também profissional para
orientá-los na administração e

, , .

massa e necessarla.

gestão da nova empresa.
O restante que optou pelo au

xílio na recolocação no mercado
de trabalho também teve grande
ajuda da empresa, com orienta

ções sobre a atualização do cur

riculo, como procurar um novo

emprego, dicas de entrevista, etc.
Além disso, a empresa contratou
serviços de outplacement para
recolocar os profissionais de car
go gerencial no mercado.

Ao final da história, a em-
. .

presa conseguiu amenzzar o

impacto que as demissões teriam
na vida dos funcionários, cuja
grande maioria foi reposicionada
no mercado de algumaforma, e
também na imagem da marca.

Apesar de nunca ser uma notícia
positiva na imprensa, a empresa
conseguiu contornar a situação
e ainda sermuito elogiada pela
sua postura ética perante os cola
boradores demitidos.

É claro que muitas empresas
não possuem recursos financei
ros suficientes para bancar uma
ação como essa, ainda mais em
um momento de crise. Mas não
se desanime. É possível amenizar
situações de demissão em massa

através de programas de auxílio

financeiro ou emocional para
os funcionários. Émuito impor
tante que eles recebam algum
tipo de ajuda e orientação num
momento como esse, afinal é o
mínimo que merecem após anos
de contribuição na sua empresa.
Mostre que você os respeita e seja'
transparente, pois com certeza

os impactos na vida dos colabo
radores, na empresa ena mídia
serão muito mais leves.

*Mande sua história para:
coluna@debernt.com.br
e siga twitter/bentschev.ds

ADVOGADO TRABALHISTA
Vivência na área.
ANALISTAADMINISTRATIVO
Vivência em auditoria, levantamento e emissão
de relatórios, balanço e análise patrimonial, co
nhecimento em impostos. Superior completo em
Ciências Contábeis ou Direito.
ANALISTA DE CRÉDITO
Vivência com análise de crédito.
ASSISTENTE DE MARKETING
Desejável conhecimento em lIustrator e Photo
Shop.Cursando Superior em Marketing.
ASSISTENTE DE VENDAS

CONTADOR
Formação Completa. Para atuar em escritório
contábil. Desejável vivência na área.
CRONOMETRISTA
Vivência na função. Para atuar no ramo metalúr
gico.
FARMACÊUTICO
Possuir registro.
RECEPCIONISTA
Para atuar em Hotel. Disponibilidade de horários.
SECRETÁRIA BILINGUE
Fluência em Inglês.

ENCARREGADO DE TURNO
Vivência na área da tinturaria e liderança de equi
pes. Disponibilidade 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.
GERENTE DE LOJA
Vivência em coordenação de equipe.
LlDER DE SETOR
Vivência no ramo Têxtil (corte, dobração, revisão,
costura).
TELEMARKETING
Vivência na função.

T.CNICAS

AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Formação na área ou conhecimento.
DESIGNERGRAFICO
Vivência com Corei Draw e Photoshop.
ELETRICISTA MANUTENÇÃO/lNSTALADOR
Vivência na função. Desejável cursoTécnico e NR-1 O
e técnico.
ELETRICISTA PREDIAL/RESIDENCIAL
FRESADORMECÂNICO
FERRAMENTEIRO
FUNILEIRO
Vivência na função,
INSTALADORTECNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras,
portões eletrônicos, telefones, Internet.
MECANICO DEMANUTENÇAO
Vivência na manutenção mecânico. Desejável
conhecimento em elétrica.
MECÃNICO DEMANUTENÇÃO
Vivência em manutenção demáquinas têxtil.

COORDENADOR DE VENDAS
Para atuar no ramo metal mécânica. Vivência com
vendas externas e internas de Software de ERP ou
Software de gestão.

AMOS

MECÃNICO DE MÁQUINAS
Irá atuar com manutenção de máquinas agrícola,
preparação de peças para a montagem dos
equipamentos, inspeção e testar os produtos.
Necessária vivência na função.
MÉDICO 00 TRABALHO
OPERADOR DE EXTRUSORA
Vivência na função.
OPERADOR DE GUILHOTINA/DOBRADEIRA
Vivência na área.
OPERADORDETORNOCNC
PROFESSOR DE INGLÊS
Para atuar em escola de idiomas.
PROGRAMADOR DE PCP
Vivência no segmento têxtil, emlssão de relatórios
e habilidade com Excel. Cursando superior ou
completo. _

PROJETISTA MECANICO
Conhecimento em SolidWorks, vivência em proje
tos de máquinas e equipamentos.
SERRALHEIRO
Vivência na função.
SOLDADOR IMONTADOR
TÉCNICO ELETRÔNICO .

Cqrsando ou completo curso Técnico.
T�CNICO EM EDIFICAÇOES
TECNICO EM INFORMATICA
Viyência com suporte e assistência.
TECNICO SEGURANÇA 00 TRABALHO
Viyênda na função. �

TECNICO EM REFRIGERAÇAO .

Vivência em indústrias, hospitais, shoppings,
c�ntrais de refrigeração.
TECNICO EM QUALIDADE
Para atuar na qualidade do produto e lso,
TESTADOR DE PRODUTOS
Possuir curso técnico Mecânico, Eletrotécnica,
Elétrica ou curso Mecânico em Geral.
TORNEIRO MECÂNICO/FERRAMENTEIRO
Vivência na função.

ARQUITETURA
ENGENHARIACIVIL
ENFERMAGEM
MARKETING

OPERACIONAIS

AJUDAN�E DE MOTORISTA/GERAL
ALMOXARIFE
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE ELETRICiStA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE TECELAGEM
AUXILIAR DE TINTURARIA
Vivência na função.
BALANCEADOR
Para atuar em Nereu Ramos.
CAIXA
COSTUREIRA
COLETOR
CONFEITEIRO
COZINHEIRA
EXPEDIDOR
ESTOFADOR

'ESTOQUISTA

\

Para atuar com materiais de construção.
ESTAMPADOR
Vivência em estampa manual.
EMPREGADA DOMÉSTICA
GARÇOM
Disponibilidade para atuar aos finais de semana.

LAVADOR DEÔNIBUSNEíCULOS
MARCENEIRO
MOTORISTA
CNH C. Para atuar em Guaramirim.
MOTORISTA DE CAMINHÃO MUCK
CNH AD ou AE. Possuir curso do Mopp.
OPERADOR DE CORTE
Vivência na funçêo/Iêxtíl
PINTOR INDUSTRIAL/PISTOLA
PORTEIRO
Para atuar na Ilha da Figueira. Disponibilidade de
horários. Pode ser aposentado.
PREPARADOR DEMÁQUINAS
Vivência em operador de máquinas.
TECELÃO
Vivência com tear circular.
TINTUREIRO
ZELADOR/ZELADORA

ANALISTA DE CUSTOS/PROCESSOS
ANALISTA OE PCP
ANALISTA FISCAL
Vivência em Speed Fiscal.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Vivência com desenvolvimento de cores e
elaboração de. cartelas.
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AN O D R Especialista em fertilização, Maria Cecília
Erthal aponta a área como uma das mais promissoras da atualidade

Segundo especialistas, a medici
na reprodutiva é uma das ciências

que mais se desenvolve nomundo.
Por aqui, não é diferente. O campo
é abrangente e novas oportuni
dades de trabalho estão surgindo.
Diretora médica doVida - Centro
de Fertilidade da Rede D'Or, Maria
Cecília Erthal destaca que é preciso
investir num constante processo
de atualização. Ao longo de seus

15 anos de carreira, ela frequentou
centros de reprodução assistida no
Brasil e no exterior:
- Além disso, é preciso estar

preparado para dar apoio psi
cológico suficiente para o tra

tamento ocorrer da forma mais

segura e tranquila possível. Li
dar com infertilidade é difícil

para o casal e gera muita ansíe
dade.·Mas é um desafio gratifi
cante para o profissional.
Entre as áreas tradicionais da me
dicina, uma das que mais deman
da especialistas é a cardiologia. E
não basta estar a par das mais re
centes descobertas: é preciso vo

cação, afirma Gláucia de Moraes,
presidente da Sociedade de Car

diologia do Estado do Rio:
- É preciso semanter fiel à arte de
curar e confortar. Quem opta pela
medicina deve estar ciente de que
terá de dedicar grande parte de
sua vida aos pacientes, por meio
da assistência direta ou do tempo
dedicado ao estudo de inúmeras

publicações imprescindíveis.

Nas academias,maior
valorização profissional
Segundo dados daAssociaçãoNa

cional deMedicina doTrabalho (Ana
mt), hojeháapenas 12milmédicos do
trabalho registrados nos Conselhos

Regionais de Medicina espalhados
pelo Brasil. Sendo que, em atuação, o
número de profissionais pode chegar
a 20 mil. Número muito baixo para a
demanda, que é crescente.

- O Brasil já é a sexta maior

economia do mundo. E o resulta
do disso é a abertura de empresas
nos mais variados setores, criando
a necessidade de se investir em po
líticas de gestão em saúde e segu
rança no trabalho - destaca Carlos

Campos, presidente daAnamt.
Em início de carreira, conclui

Campos, médicos do trabalho

que atuam em médias e grandes
empresas recebem salários entre
R$ 2.500 e R$ 7.000 por jornada
de 20 horas semanais.

Coordenador da pós "Medicina

do esporte" da Gama Filho, Artur
Monteiro destaca que o mercado
da atividade física nunca esteve

tão aquecido. E não só por conta
dos futuros eventos esportivos que,
obviamente, também ajudarão a

impulsionar o setor:
- Além do nicho das acade

mias, que continua crescendo em

ritmo acelerado, os estúdios de

pilates e de treinamento funcional
estão ganhando espaço. Hoje, as

pessoas que investem em bem
-estar têmmais consciência da im

portância do acompanhamento
de um profissional especializado.

Outra carreira que ganha mer
cado, por conta do aumento da

expectativa de vida da população,
é a de geriatria. Entre as institui

ções que oferecem cursos na área
está a PUC-Rio (www.puc-rio.br).
através de seu Centro de Ciências

Biológicas eMedicina (CCBB).

MEDICINA

Dedicação
quasetotal
ao bem estar
Na área de saúde, demanda maior é por
médicos do trabalho, de reprodução
assistida e, ainda, por gestores

As especializações são mui
tas. E, por tabela, as opções de
carreira. Mas no universo da
saúde, algumas áreas despon
tam como o destaque da vez. É
o caso das medicinas esportivas
e do trabalho, além da reprodu
ção assistida. Isso sem falar na
demanda (crescente) por pro
fissionais especializados em au

ditoria e administração hospita
lar. Uma necessidade que surge
a reboque da profissionalização
da gestão do setor.

Não à toa, na Estácio de Sá,
a pós "Auditoria de sistemas de
saúde" (www.estacio.br) é uma

.

das mais requisitadas. Isso por
que, explica Cristiane Furtado,
coordenadora de pós da univer
sidade, o mercado está carente

de profissionais que dominem

questões como qualidade e le

galidade dos serviços, além de

orçamentos.

Hoje,
. independentemente
de ter ou não um

plano de saúde, o
paciente se tornou

mais crítico e

informado

Coordenadora do MBA

P.ACIENTES ESTÃO -

MAIS EX GENTES
A CADA DIA

E quem opta por especializa
ções em enfermagem, por exemplo,
encontra tecnologia de ponta em

sala de aula. Pormeio de convênio, a
Estácio usa instalações do Centro de
Treinamento Berkeley; para alguns
de seus cursos de pós em enferma

gem. Trata-se de um hospital em
que robôs atuam como pacientes,
reagindo de forma realista a todos
os procedimentos médicos. O am

biente e os equipamentos são idên
ticos aos de um hospital.

- O objetivo é investir na ca-
- pacitação daquele profissional
que atende o paciente de forma
imediata. Para isso, nós estamos

formatando um curso na área de

urgência em enfermagem. E as

simulações proporcionam um

treinamento mais ético e seguro
- afirma Cristiane.

Ainda hoje, diz Tânia Furtado,
coordenadora do MBA "Executi
vo em saúde" da FGV (www.fgv.

. br /mba - rio), o mercado carece de

gente apta a pensar e agir estrategi
camente frente aos desafios das or

ganizações hospitalares e dos siste
mas de saúde. Isso em um cenário

que inclui o desejo comum por ser

viços ambulatorial, hospitalar e de
clínica, cada vez mais comparados
a um hotel cinco estrelas.
-É uma demanda crescente, ao

longo dos anos, por conta da profis
sionalização da gestão em saúde.

Hoje, independentemente de terou
não um plano de saúde, o paciente
se tomou mais crítico e informado.

Deseja dispor do melhor serviço e

dos mais modernos equipamen
tos. Felizmente, no Estado do Rio,
estamos com umameta de modelo
voltado para a excelência da saú
de, com muitos hospitais e clínicas
a serem inaugurados num futuro

próximo - diz Tânia, que também
integra o comitê da Associação de

'

Comércio e Indústria do Rio que
discute os dilemas e as necessidades
dos cariocas em relação à saúde.

DEDICAÇÃO
INTEGRAL AOS
PACIENTES

Divulgação

PiIate Estúdios ganham cada vez mais espaço
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Oportwrldades Os cursos proflssionaIizantes no Brasil são oferecidos pelas redes pública e privada, pelo Senai e por ONGs

INDÚSTRIA

Nova classemédia
,.

,

'serámão de obra
Em seis anos, o percentual de quem

f;'

declarou formação em educação
profissional passou de 14,03% para 24,81%

A chamada nova classe média
(com renda familiar entre R$ 1,2
mil e R$ 5,3 mil) fornecerá força
de trabalhomais qualificada para
o desenvolvimento industrial
nos próximos anos. A expectati
va é alimentada por uma análise
sobre a demanda por educação
profissional divulgada no último
dia 8, em Brasília, pelo' Serviço
Nacional de Aprendizagem In
dustrial (Senai) e pela Fundação
Getulio Vargas (FGV).

De acordo com a avaliação,
baseada nos dados do Instituto
Brasileiro deGeografia eEstatísti
ca (IBGE) - pesquisas mensais de
emprego (PME), de 2002 a 2010,
e Pesquisa Nacional porAmostra
de Domicílios (Pnad/2007) -, são
os jovens da, classe média que
alimentam a expansão de quase
77% no número de pessoas que
declararam "frequentar" ou "ter

'frequentado" cursos de educa
ção profissional (qualificação de
200 até 400 horas, ensino médio

técnico ou curso superior de tec
nólogo) entre 2004 e 2010.

Em seis anos, o percentual
de quem declarou formação em

educação profissional passou de
14,03% para 24,81%, segundo
aponta a análise. Omaior contin

gente é de jovens, especialmente
os adolescentes de 15 anos, que
representam 10% do total de

pessoas que frequentam ou fre

quentaram' educação profissio
nal. Entre as pessoas de 15 a 29
anos que declararam frequentar
a educação profissional, o maior
percentual é na classe C (8%),
que também aponta a maior de
manda por cursos profissionali
zantes na área industrial.

Para o economista Marcelo
Neri, do Centro de Políticas So
ciais da FGV; a procura dos jovens
da classe C pela educação pro
fissional indica que a ascensão
do estrato na última década terá
sustentabilidade. "Não é sonho
de uma noite verão", afirma. Para

ele, não é possível dizer que a mo

bilidade émovidameramente por
.aumento do, acesso ao crédito e

maior consumo desse segmento
da população. "Há claro paralelo
entre a ascensão da nova classe
média (ou classe C) e a profusão
de carteiras de trabalho e cursos

profissionalizantes", defende.
Na opinião de Rafael Lucche

si, diretor de Educação e Tecno

logia do Senai, o ingresso desses

jovens deverá dar "lastro" ao

crescimento do setor industrial
nos próximos anos. A expecta
tiva do executivo é que os onze

principais setores industriais
brasileiros totalizem US$ 648
bilhões de investimento entre

2011 e 2015. O Senai promete até
2014 ampliar sua rede de escolas
técnicas e cursos profissionali
zantes de 2,4 milhões de matrí
culas para 4 milhões. Para isso,
contará com empréstimo de R$
1,5 bilhão do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES).
Apesar da boa perspectiva;

a análise dos dados aponta que
mais de três quartos da popula
ção nunca frequentou educação

Poucos países têm
uma distribuição tão
ruim para a matr,iz

do trabalho

Rafael Lucchesi
Dir. de Educação e

Tecnologia do Senai

profissionalizante, quase 70%

por falta de interesse. Além dis
so, a pesquisa verifica que 8%
dos que iniciaram algum curso

profissionalizante não concluí
ram. A maioria porque deixou de

ter interesse pelo curso no qual
estavam inscritos. Entre os que
concluem, mais de 37% não con

seguem trabalhar na área.
Os cursos profissionalizantes

no Brasil são oferecidos pela rede
pública, pela rede privada, pelo
Senai e por organizações não go
vernamentais.

Na avaliação de Marcelo Neri,
a baixa procura por cursos pro
fissionalizantes tem a ver com a

falta de informação e a má qua
lidade das escolas brasileiras.
liA baixa qualidade da educação
básica no Brasil influencia a de
manda pela educação profissio
nal", diz, o economista que assi
nala que a educação profissional
resulta em um ganho médio de
15%. Rafael Lucchesi lembra que �

cerca de nove milhões de alunos
estão matriculados no ensino
médio no Brasil, mas apenas 1
milhão faz o ensino médico téc
nico (complementar) e apenas 6
milhões ingressam no nível su-

,

perior. "POUCOS países tem uma

distribuição tão ruim para a ma

triz do trabalho", ressalta.
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Meio
em resarial

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

Estratégia -Qual é o nosso,negÓCio? Qual
deveria ser o nosso negÓCio?

Definido qual deveria ser o
nosso negócio, novas questões
se apresentam para preparar a

.

empresa. Faz parte da estratégia
das empresas, face às ameaças e/
ou oportunidades do mercado,
readaptarem o seu "core busi-

. ness"para continuidade de seu
crescimento e desenvolvimento,
ampliando e/ou diversificando
produtos, serviços e mercados. Ex.:

«Setor plástico - pode prepa
rar-se para dependermenos de
produtos plásticos derivados de
petróleo (não renovável) para uti
lização dematéria-prima alterna
tiva sustentável (renovável);

«Setorpapel e celulose - com a

perspectiva de redução no con
sumo de papel (ex.: papeljornal),
dedicar-se a produção de papel
mais nobre;

«Setorquímico - mercado de
tintas efertilizantes e defensivos
agrícolas, lançando produtos me
nos agressivos ao meio ambiente e

a saúde humana;
•Indústria do vestuário - He

ring, incluiu "varejo" (rede de lo
jas). Outras empresas do vestuário,
também estão incluindo rede de

lojas no seu negócio;
«GrupoWeg - tevemovimen

tos estratégicos: defabricante de

�DUCAÇÃO

máquinas girantes (motores) para
máquinas elétricas (motores, ge
radores e transformadores) e para
sistemas industriais. Defoco orien
tado para "clientes dos produtos"
inovando para soluções para
clientefinal. De empresa nacional,
para empresa multinacional.

Da definição do negócio sur
gem novas indagações, como: que
competências devemos começar
a desenvolver agora?Que novos
grupos de clientes precisamos
começara entender agora? Que
novos canais deveríamos estar

explorando agora?
A pergunta não é o que preci

samos para maximizar o nosso

faturamento ou fatia de mercado
de um produto existente, mas sim
o que precisamos fazer hoje, em
termos de aquisição de compe
tências, para nos prepararmos
para capturar uma fatia signi
ficativa do faturamento futuro
em uma arena de oportunidades
emergentes. As empresas devem
entender a estratégia como forma
de desenvolvimento, visando ge
rar valor para o investidor e para
o cliente, num mercado competi
tivo. A formulação de estratégias
exige envolver a compatibilidade
entre as atividades da empresa e

a integração entre elas.
A essência da estratégia é

desempenhar as atividades de
forma diferente ou de desempe
nhar atividades diferentes em
comparação aos concorrentes,
visando construir uma posição
competitiva única para a empresa,
e atividades sob medida para as

estratégias.A lógica competitiva
induz a empresa a competirpela
participação de mercado, mas a
lógica de inovação de valor induz
a empresa a procurar cada vez

mais a inovação de produtos e
a solução de problemas para os

clientes. Pode-se elaborar estraté

gias que assumam a ofensiva, ex.:
inovações em marketing, investi
mentos, crescimento vertical, etc.

Deve-se ter em mente uma

nova visão estratégica na
competência gerencial. Não
basta a empresa aumentar a sua

eficiência e rapidez, ela também
precisa ser capaz de se reava

liar, regenerar suas estratégias
centrais e reinventar seu setor. A
nova visão estratégica, requer:

»campreensão de que a compe
tição pelofuturo é uma competi
ção diferente;

•um processo para desco
berta e percepção das oportu-

As empresas devem entender
a estratégia como forma de

desenvolvimento, visando gerar
valor para o investidor e para o

cliente, num mercado competitivo.

nidades futuras;
•habilidade de energizara

empresa de cima para baixo;
»capaddude desuperar os

concorrentes e chegarprimeiro ao
futuro, sem correr riscos desmedidos.

E com isso, visar:
«a criação demetas que

superem os limites e desafiem os

administradores e profissionais
a conseguirem o aparentemente
impossível;

•uma energização para
superar as limitações de recursos
através de uma busca criativa e

infindável de melhoralavancagem
dos recursos;

.

«a construção de uma estrutu
ra dos setoresfuturos.

A competição nos obriga a
fazerprevisão dos destinos do setor,
entendendo os mecanismos que o

impulsionam, como:
·desenvolver criatividade sobre

a evolução defuncionalidade,
competência e interface com o

consumidor;
«criar uma redemundial de

fornecedores;
«maximizar a eficiência e a

produtividade.
Concluindo devemos entender

na competição, que o comércio
internacional e o investimento

estrangeiro proporcionam tanto

a oportunidade de elevar o nível
da produtividade nacional cl!mo
ameaçam sua expansão e até
mesmo a sua manutenção.As
importações e as exportações são

parte integrante do crescimento da
produtividade.Muitos países tem
implementado várias políticas
destinadas amelhorar a vantagem
competitiva em custos, ex.: redu':'

ção das taxas dejuros, esforços
para conter os custos salariais,
desvalorização cambial, subsídios,
margens de depreciação especiais,
financiamentos de exportação,
etc. O cenário brasileiro se apre
senta favorável levando em con

sideração o crescimento do PIB, o
potencial de aumento decorrente
de demanda da massa de rendi
mento, a expansão do comércio
varejista, a expansão de crédito, o
investimento estrangeiro, etc. Mas
se cabe as empresas serem mais

competitivas, cabe ao governo
investir em condições efatores
que propiciem a competitividade
(juros e tributos elevados, aumen
tam o investimento e o custo do

produto; falta de investimentos
em infraestrutura, aumenta o

custo de logística; defesa comer
cialmelhor estruturada, evita
competição desleal, etc.).

O importante é avaliarmos
nossas ambições e competências
para aproveitar as oportunida
des que se apresentam; ex.: ener
gias alternativas limpas (eólica,
solar, hidro, etc.) em substituição
ao carvão, petróleo, etc., desen
volvimento do transporte urbano
(mobilidade urbana), agregar
maior valor as "commodities",
infraestrutura, etc.

Escolas já podem inscrever seus alunos
naOlimpíada deMatématíca de 2012.

�
�

�Escolas interessadas em par
ticipar da oitava edição da Olim

píada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas (Obmep) po
dem se inscrever até 30 de março
no site do evento. A competição,
promovida pelo ministérios da

Educação (MEC), da Ciência, Tec
nologia e Inovação (MCTI) e pelo
Instituto Nacional de Matemática
Pura e Aplicada (Impa), é desti
nada a alunos do 6° ano ao 9° ano

do ensino fundamental e para os

do ensino médio.No, ano passado,
18,7 milhões de estudantes de 44
mil escolas participaram da olim

píada, que é organizada em duas
fases. A primeira prova é objetiva
e será aplicada no dia 5 de junho.
Os alunos com os melhores re

sultados são selecionados para a
.

segunda fase, composta de prova
discursiva, marcada para o dia
15 de setembro. Os 400 melhores

alunos do ensino fundamental e
os' 100 melhores do ensino mé-
dia receberão medalhas de ouro.

Os participantes ainda poderão
conquistar medalhas de prata e

bronze, totalizando mais de 4 mil

premiações. Também serão con

cedidas menções honrosas. Os
medalhistas terão a oportunida
de de participar do Programa de

Iniciação Científica Júnior, que
dá direito a uma bolsa do Conse-

lho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).
Já os professores dos alunos pre
miados receberão tablets e placas
de homenagem, de acordo com

o número de medalhas conquis
tadas. As escolas com bom de

sempenho na olimpíada também
podem ser contempladas com

computadores, softwares relacio
nados ao ensino da matemática,
impressoras e troféus.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 , CAIUtIURA t FIM DE SEMANA, 10 E 11 DE MARÇO DE 2012

nais para os megaeventos espor
tivos que o país vai promover nos
próximos anos, principalmente a

.

Copa doMundo de 2014 e os Jogos
Olímpicos de 2016.

De acordo com coordernador

-geral de Fortalecimento das Re

des de Educação Profissional e

Tecnológica doMinistério da Edu
cação, Marcelo Camilo Pedra, a

educação a distância permite que
o aluno se programe para estudar
no momento e pelo tempo que
ele quiser, devido à flexibilidade

REITHAUPT
AÇOUGUEIRa � Não é necessária expêtiência na 1unção (UR·
GENTE)

,

ATENDENTES - Para atuar na padaria ou no açougue. Vagas para'
diversos bairros
ATENDENTE DE SAC • Necessário ensino médío completo ou

cursando o último ano. Para atuar em Nereu Ramos .

AUXILIARES DE MOTORISTA - Disponibilidade para atuar em
Nereu Ramos (URGENTE)
AUXILIARES DE COBRANÇA - Necessário idade mínima de 17
anos e ensino médio completo ou cursando último ano. Para
atuar no horário da tarde.

'e

AUXILIARES DE SERViÇOS GERAIS - Vagas para diversos bairros.
CONTROLADOR DE, CARGA E DESCARGA - Para atuar no ter
ceiro turno.
ELETRICISTA - Necessário curso NR10.
ESTOQUISTAS • Disponibilidade para atuar em Nereu Ramos

(URGENTE)
MECÂNICO - Manutenção predial e de equipamentos hidráulicos.
MOTORISTA - Necessário habilitação categoria E ou D.
OPERADORES DE CAIXA - Necessário ensino médio completo
(URGENTE)
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO - Para atuar em Guaramirim.
PADEIRO· Não é necessária experiência na função, para atuar
em Guaramirim
REPOSITORES· Para atuar com reposição de mercadorias.
VENDEDOR INTERNO· Vagas para diversos bairros em Jaraguá
do Sul. Necessário ensino médio completo.

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

Ensino à distância vai
abrirmais 150mil vagas
Dos 48 cursos disponíveis, os mais procurados foram os de

informática, administração e segurança do trabalho

Os cursos técnicos de nível
médio contarão, este ano, com o

reforço de 150mil vagas que serão
abertas na modalidade de ensino
a distância pela Rede e-Tec Brasil.
A rede funciona em regime de co

operação entre o Programa Nacio
nal de Acesso ao Ensino Técnico
e ao Emprego (Pronatec), os es

tados e municípios com base em

uma plataforma virtual de ensino,
e aprendizagem.Também serão
ofertados cursos de idiomas com

o objetivo de qualificar profissio-

ASSOCIAÇÃO DAS MICno

E�'PEQUENAS EMPRESAS DO
.

VALE DO ITAPOCU

�
AP'EVI

Empresa Atacadista Contrata:
VENDEDOR EXTERNO

Para atuar em Jaraguá do Sul e região

Exigimos: Carro Próprio, Experiência comprovada.
Oferecemos: Salário fixo, Ajuda de custo, ·Comissão

Interessados enviar C.V pi vendedor.jaragua@hotmail.com, samondaca@hotmail.com r'

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br
(47) 3275-7024

capacitacao@apevi.com.br

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

Data: 12 a 15 de março de 2012
Horário: 19h às 22h

Instrutor: Claudeson Hornburgde horários. Em 2011, a expec
tativa era atender a 50 mil estu

dantes, porém, mais de 75 mil se
matricularam nos cursos técnicos
oferecidos pela Rede e-Tech.
Dos 48 cursos disponíveis, osmais
procurados foram os de informá

tica, administração e segurança
do trabalho. No total, 33 institu
tos federais, dois centros federais
de educação tecnológica várias
escolas técnicas ligadas a univer
sidades oferecerão os cursos à dis
tância este ano.

A oportmida
Que voçe procura

esf aq I.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Data: 19 a 22 de março de 2012

Horário: 19h às 22h
Instrutora: Solange Perez Grajauskas Gonçalves

EXCEl PARA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Data: 20 de março a 17 de abril de 2012

Serão cinco encontros às 3a
Horário: 8h as 12h

Instrutor: Sigmundo Preissler Junior

CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES
Data: 26 a 29 de março de 2012

Horário: 19h às 22h
Instrutor: Paulo Henrique Felicioni

CURSO INTENSIVO DE MEMORIZAÇÃO
Data la Turma: 27 e 28 de março - das 8h às 12h
Data 28 Turma: 28 e 29 de março - das 18h às 22h

Instrutor: Sandro Machado

SEMINÁRIO ESPECIAL PARA LíDERES
LIDERANÇA COM ALTA PERFORMANCE - COMO LIDERAR?

Data: 29 de março de 2012
Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h
Instrutor: Cristiano Pedrolli de.Ramos

Observação: Todos os treinamentos serão realizados no

CEJAS - Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Agenda das Capacitações da APEVI

._.II Catóücae-COrHabiHdadt Santa Catarina

c:!6i\iullliflã �mlill'ti!ulfiiil Centro Universitário

iIIi'Ht!h�

UNIDAS PARA
ATENDER MELHOR
SUAS NECESSIDADES

OPERADOR DE PRODUÇÃO BRAÇAL· Para atuar com carga e des

carga no bairro Jaraguá Esquerdo.
OPERADOR ESTAMPARIA AMOSTRA· Ensino fundamental completo.
Desejável experiência em estamparia manual. Disponibilidade para
atuar em 10 turno.
PINTOR INDUSTRIAl- Desejável vivência na função.
PEDREIRO - Desejável vivência na função. Para atuar no Bairro Vieiras

(trabalho temporáJio).
PRENSISTA - Não é necessário vivência na função.
SERVENTE DE LIMPEZA· Para atuar em diversos bairros de Jaraguá
do Sul.
SERVENTE DE PEDREIRO - Desejável vivência na função. Para atuar
no Bairro Vieiras.
TINTUREIRO - Desejável vivência na função.

ANALISTA DE ENGENHARIA DE PRODUTO: Ensino superior comple
to. Para atuar na avaliação e desenvolvimento de materiais, tecidos e

aviamentos, bem como análise da qualidade dos mesmos.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO - Ensino técnico têxtil completo ou em

andamento e vivência na função em ramo têxtil.
COORDENADOR DE PINTURA - Necessário conhecimento de pintura
de máquinas e todos os tipos de pintura industrial. Desejável vivência
com liderança de pessoas.
DESENHISTA (ESTÁGIO) - Necessário estar cursando engenharia elé
trica e conhecimento em Autocad 3D.
DESENHISTA (ESTÁGIO) - Necessário estar cursando engenharia me
cãnica e conhecimento em Autocad 3D.
ENCARREGADO DE SETOR - Vivência com liderança no ramo têxtil.
ENCARREGADO DE ESTAMPARIA - Desejável vivência na função.
Para atuar em Corupá.
GERENTE DE PRODUÇÃO - Desejável vivência no ramo de confecção.
INSPETOR DE QUAlIPADE • Desejável vivência no ramo têxtil.
MARCENEIRO - Para atuar na montagem de caixas.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - Duas vagas. Uma para ramo têxtil e

Confira a listagem compl�ta de vagas e se cadastre:

k

(47) 3376-9700
Arthur Muller - 78

Centro I Jaraguá do Sul I se

ALMOXARIFADO· Necessário conhecimento em movimentação de
estoque, mecânica e inventários.
AUXILIAR DE CORTE· Desejável vivência na função. (Indústria têxtil)
AUXILIAR DE COZINHA - Desejável vivência na função. Para atuar em
Três Rios do Norte.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Desejável vivência na função em ramo

têxtil. Diversas vagas.
AUXILIAR DE GARÇOM - Com disponibilidade para atuar nos finais
de semana.

_

AUXILIAR DE PRODUÇAO - Ensino fundamental completo. Disponibi
lidade para atuar em Jaraguá e Guaramirim.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Para atuar com jardinagem e lim-
peza de pátio. .

AUXILIAR GERAL - Ensino médio completo. Ser motorista com ha
bilitação AS.
AUXILIAR OE LIMPEZA - Limpeza em geral. Para atuar no bairro Três
Rios do Norte, em escala 6X1.
AUXILIAR DE TINTURARIA - Desejável vivência na função.
COLCHOEIRO - Desejável vivência na função.

.

CONFERENTE - Ensino médio completo: Desejável vivência na função.
Possuir CNH C.
OPERADOR DE CORTE - NecessáJio conhecimento em interpretação
de desenho e materiais mecânicos. Para atuar com corte e dobra de
chapas.
COSTUREIRA - Desejável vivência na função.
COZINHEIRA - Desejável vivência na função. Para atuar no ramo' hoteleiro.
DOBRADEIRA/REVISORA - Para atuar no ramo têxtil.
ELETRICISTA MONTADOR DE PAINÉIS • Desejável vivência na fun
ção. Para atuar em empresa de automação industrial.
ESTOFADOR - Desejável vivência na função.
LAMINADOR - Desejável vivência na função, para atuar em Corupá.
LAMINADOR DE ESPUMA - Desejável vivência na função.
MARCENEIRO - Desejável vivência na função. Para atuar em empresa
de automação industrial.
OPERADOR DE lOGíSTICA - Para atuar no ramo têxtil.
OPERADOR DE MAQUINA DE BORDADO - Desejável vivência em

indústria têxtil.
,

OPERADOR DE MAQUINA DE CORTE - Para atuar em indústria têxtil.
OPERADOR INDUSTRIAL - Não é necessário experiência, para atuar
em Guaramirim.

Vagas para ambos os sexos.

outra para ramo de embalagens. Necessário vivência em manutenção
mecânica e elétrica.
MECÃNICO MONTADOR DE MÁQUINAS - Desejável vivência na fun

ção. Para atuar em empresa de automação industrial.
MÉDICO DO TRABALHO - Duas vagas. Para atuar como médico do
trabalho em empresa do ramo têxtil e clínica de medicina do trabalho.
MONTADOR MECÀNICO AUTOMOTIVO - Para atuar com balancea

mento, geometria, montagem de peças de automóveis e borracharia.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO - Ensino técnico completo em refrige
ração. Desejável vivência na função.

ANALISTA DE VENDAS· Ensino superior completo ou em curso (Mar
keting, Administração, Processos Gerenciais e áreas afins). Desejável
vivência no ramo têxtil.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Ensino médio completo, conheci
mento em informática. Desejável vivência na função. Para atuar em

empresa de transportes.
AUXILIAR DE VENDAS INTERNAS - Ensino superior completo ou em

.eurso. Desejável vivência na função. Para atuar em empresa do ramo

têxtil.
COMPRADOR (A) DE OUTSOURCING: Ensino superior completo ou

em curso. Inglês e exceí em nível intermediário. Disponibilidade para
viagens.
ESTAGIÁRIO DE MARKETING - Cursando Administração com ênfase
em marketing ou PU!}licidade e Propaganda (máximo 4a fase). Desejá
vel habilidade com os programas Corei Draw, Photoshop e Microsoft
Office.

,

GERENTE ADMINISTRATIVO - Desejável vivência na função. Para
atuar em área comercial.
RECEPCIONISTA· Desejável vivência na função. Para atuar em ramo

hoteleiro,
SECRETÁRIA EXECUTIVA· Ensino médio completo. Desejável vivên
cia na função.
VENDEDOR EXTERNO - Ensino médio completo, vivência com vendas
externas. Necessário possuir veículo próprio.

.

Contratamos profissionais de todos os níveis e escolaridades para todos os cargos e segmentos da indústria e do comércio.

Traga seus documentos e venha realizar seu cadastro conosco. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, 13h30 às 18h.
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Música germânica
no Botafogo

Neste domingo, a tradicional sociedade recebe o 7º Encontro

dos Músicos da Cultura Alemã, que traz várias atrações

preciadores dos foles, harmônicas,
metais e cordas, têm compromisso
neste domingo. Ocorre pelo 7° ano
consecutivo em Iaraguá do Sul, o

Encontro dos Músicos da Cultura
emã. Será na Botafogo Futebol

Clube, da Barra do Rio Cerro (300 metros da em

presa Malhas Malwee, em direção à Pomerode

pela Serra do Rio da Luz).
Mas o' que esperar do encontro? Trata-se de um

tributo aos músicos dos foles, harmônicas, metais
e cordas, que expressam por meio dos dons musi

cais, a boamúsica folclórica e germânica, que atra
vessou 18 décadas, engrandecendo o patrimônio
musical do Estado de Santa Catarina.

A programação inicia às 8h30 com culto ecumê

nico, com o pastor Elpídio Helwig e o padre Fran
Cisco Sehnn. Também haverá apresentação do coral
Luterano da Barra do Rio Cerro. Às 9h30 acontece

rá a solenidade de abertura pela Jazz Band Elite de

Corupá, com execução dos hinos: brasileiro, daAle
manha, de Santa Catarina e de Jaraguá do Sul.

Entre as atrações paralelas no decorrer do dia,
Rádio Jaraguá, por meio do locutor Fred Ulrich,
irá transmitir toda a programação. Ainda durante
o evento, o Tanzgrüppe Regenwalde, da Associa

ção Recreativa Armalwee, apresentará quatro ca-

. tegorias dos grupos de danças folclóricas: infantil,
infanto-juvenil, adulto e master, os quais se apre
sentarão em horários alternativos. Também haverá

apresentação especial dos grupos de dança folcló
rica sêniores da Terceira Idade, da Igreja Evangélica
Luterana da Barra do Rio Cerro e Rio Cerro 2.

Desde o início da programação de palco, o pú
blico poderá interagir com os músicos e os instru
mentos musicais, na pista do Salão do Botaíogo, ao
som de bandas musicais. "O público é convidado
vir ao evento a caráter, com traje típico alemão,
para manifestar o seu encanto e admiração pela
cultura germânica, em 184 anos de história em San
ta Catarina", convida Ademir Pfiffer, diretor do De

partamento de Cultura. Neste ano, também haverá
sorteio de brindes ao final do evento e quem chegar
até as 8h30 não pagará ingresso.

DIVULGAÇÃO

FOLCLORE Músicos dos foles, harmônicas, metais e cordas fazem tributo à tradição alemã

MÚSicogaúcho é destaque
O músico e vocalista de música alemã e contemporâ

nea Pedro Dahmer, de Porto Alegre, é o destaque do Sesc
de Iaraguá do Sul, no 7° Encontro de Músicos da Cultu
ra Alemã, no Botafogo. A presença do músico gaúcho e

intérprete de canções folclóricas é fruto da parceria do
Sesc e do Botafogo, os quais têm compromisso com a

difusão do patrimônio da cultura germânica na região .

O 7° Encontro de Músicos da Cultura Alemã será perme
ado de muito folclore e tradição, elementos que estão
ainda presentes na sociedade jaraguaense e que consti
tuem a base de identidade desta cidade.

Festa de Rei
A Sociedade Recreativa Alvorada, de Jaraguá
do Sul, promove hoje tradicional Festa de Rei
com Baile: Os festejos começam às 14h com a

.

concentração na sede social e busca da Majestade,
. Iilvan Hornburg, sob o comando de Romeu Nitzke.
O baile terá início às 22h30 e será animado pela
banda Danúbio Azul, do Rio Grande do Sul.

Ingressos,antecipados nos Posto Mime (matriz
e Barra e Rio Cerro) e Flash Vídeo Locadora. A
sociedade fica situada na rua Gustavo Gumz, 289,
Rio Cerro 2. Informações: 9101-5659.

Almoço no Salão Barg
Domingo, aAssociação Recreativa e Cultural Rio
da Luz - Salão Barg, promoverá um Almoço, com o

tradicional marreco, costela fogo de chão e muito
mais. O almoço será servido a partir das 11h3, após

. terá Tarde Dançante animada pela dupla Sandro e

Wilson, de Pomerode. Valor por pessoa R$ 15. Os

ingressos poderão ser adquiridos na secretaria da
Associação dos Clubes de Tiro, no Parque Municipal
de Eventos, Pavilhão A. Informações através do 3370-
97950u 3376-1429. Sociedade fica na rua Eurico

Duwe, 2.600, bairro Rio da Luz 1.
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Previsão do TeDlpo

SãO Miguel
do Oeste
......
20° 33°

Chapecá
......
170 3� °

Sol.e calor
no Estado
Sábado e domingo tempo
seco com predomínio de sol
e poucas nuvens em Santa
Catarina. Temperaturamais
amena ao amanhecer e em

rápida elevação no decorrer
do dia.Vento de nordeste,
fraco amoderado. No dia 14,
a passagem de uma frente fria

provoca chuva e na sequência
uma pequena diminuição da

temperatura. Depois dessa
frente fria retorna a condição
de tempo mais seco.

Humor
Assalto
Numa livraria, 'entra um ladrão:
- A bolsa ou a vida!

.

- De que autor?

Sudoku

CanoinhaS
......
13° 29°

Ensolarado
J J'
Instável

,

Parcialmente
Nublado

Nublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
o 9h Vento favorável Nordeste 9km/h Vento favorável

o 12h Vento favorável Nordeste 8km/h em dois horários

80%o 15h Vento não favorável Leste 11km/h /(
de possibilidade

o 18h Vento não favorável Leste 15km/h de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

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.

_,;., l' • �,t.t: l

Joinville:
......
19° 32°

Jaraguá do Sul
......

:()
18° 33°

Blumenau
... ...
180 31 °

Rio do Sul
......
18° 32°

�
Florianópolis

......
22° 31°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 17°C
MÁX: 32°C

SEGUNDA
MíN: 18°C
MÁX:31°C

Vai para
a praia?

Filtro solar
e chapéu são

indispensáveis!

TERÇA
MíN: 18°C
MÁX: 32°C

São Joaquim
......
14° 27°

rioiúma
......
20° 28° CHEIA 8/3

São Francisco do Sul
• Preamar
o 6h15:1,4
o 18h11: 1,5
• Baixamar
o 3h02: 0,5
o 10h04: 0,2

ltajaí
• Preamar
o 3h46: 1,1
o 15h44: 1,2
• Baixamar
o 9h06: 0,3
o 10h16: 0,3

Florianópolis
• Preamar
o 3h56: 1,2
o 15h56: 1,3
• Baixamar
o 8h23: 0,3
o 19h58: 0,4

Imbituba
• Preamar
o 3h06: 0,5
o 14h54: 0,7
• Baixamar
o 10hOO: 0,2
o 22h53: 0,1

15/3
Tábua

das marés

NOVA 22/3

CRESCENTE 30/3

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. A 23a letra do alfabeto grego / Língua de fogo
2. Muito curto / Sufixo que se junta aos temas dos

verbos e indica possibilidade, necessidade ou

dever
3. Com o movimento impedido ou dificultado
4. O santo que, junto com Damião, é o padroeiro

dos cirurgiões
5. O fim de ... abril/Formar par
6. Espécie de sorvete feito de água e xarope ou sumo

de fruta, que se congela dentro de um saquinho
plástico / Sigla do Maranhão

7. Traçar
8. (Fig.) Reler, para certificar-se de que aprendeu
9. Tensão ou pressão da corrente elétrica
10. Lesão por Esforço Repetitivo / Tremor (de terra)
11. Medicamento de uso externo à base de gordura
/ Encolerizar

•

12. Dar testemunho de
13. Pequena ave, símbolo de paz e de pureza / Tam

pa perfurada que se coloca ao nível do piso para
permitir o escoamento de águas.

VERTICAIS
1. Carecer / A claridade do satélite natural da Terra
2. Fécula alimentícia feita de farinha de arroz e que

serve para caldos e sopas / Tudo o que pode
acontecer ou já aconteceu

3. Instituto Nacional da Previdência Social / Municí
pio do Pará, na ilha de Marajá

4. Tempestade, estado de violenta agitação atmosfé-
rica / um pouco de ... babosa

5. Comerciante de trigo, arroz etc.
6. Desgostar, ficar desconfiado
.7. Entre os indígenas brasileiros, missionário ou pa

dre cristão, especialmente os jesuítas / Ilha do
litoral do municío do Rio de Janeiro "

8. Abreviatura de medicina / Uma das raças huma
nas

9. Clarear (o cabelo) / Pequena elevação em uma

planície.
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Plural
contato@beatrizsasse.�om.br I 4784330306

Bazar beneficente no London
Hoje tem BazarBeneficente dasAmigas do Bem no London Rub.
O evento começa às 9h oferecendo diversas roupas e acessórios com
valores entre R$ 2 e R$ 20. A entrada éfranca e o barficará aberto
durante todo o bazar, que vai até as 17h. Chegue cedo e garanta
ótimas peças. Toda a renda arrecadada será convertida em Cestas
de Páscoa para crianças carentes, não percam!

Samuel Piazera Taranto, vice-coordenador do Núcleo de Jovens

Empreendedores Acijs/ ApeVi, Pabiana Pausei Kooh, especialista
em Coaching, e Graziela Bordin, coordenadora do Núcleo de
Jovens Empreendedores Acijs/Apevi, durante a palestra

"Ser .Feliz ou Ter Sucesso'�'l, que aconteceu dia 7, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul, em reunião plenária do Núcleo
,

DIVJ1LGAÇÃO

MoniqueWachholz, Luís Fernando Almeida e Pedra Santana Alves
durante a homenagem que o Diretório Central dos Estudantes

prestou no dia 6, no auditório da Católica/SC, para a professoftl
Pedra Santana Alves (ex-reitora da Católica/SC), pelos seus

12 anos de dedicação e esforços prestados em nome do Centro

Universitário, favorecendo não somente os alunos, e sim nossa

região, atuando sempre com competência e postura exemplar

FOTOS DE ARQUIVO PESSOAL

Colou grau no Joinville

Square Garden, dia 3, Keli
Cristina Vieira Maffezzolli.
Keli já era graduada em

Pedagogia e pós-graduada
em Administração de RII.

Agora, concluiu o C1U'S0 de

Psicologia pela Faculdade
Guilllerme Guimbala.

Parabéns!

A seção de Comunicação
Social do 14° BPM

parabeniza a aluna.
soldado, Jennifer
Vanessa Lembeck, pela
primeira colocação
na primeira fase do
ClU'SO de ForlllaÇão de
Soldados em Ja.ra&-uá do
Sul. Na foto ao lado do

Sargento Abel Seroiska,
monitor do C1U'SO

Movimento
• Lico Bar recebe hoje o pop e

rock da banda Demo Via. Ótima
pedida para curtir o sábado ao

som de boa música e ambiente

agradável.

• Fuel Eventos comemora três anos

apresentando o projeto de música
eletrônica Hands Up, neste sábado,
na The Way. Mulheres pagam 15

e homens 20.lngressos na Upper
Man e Posto Mime (matriz

e Reinoldo Rau).

• Hoje, a partir das 23h, tem mega
baile com o grupo Chiquito
& Bordoneio, no Pavilhão da

Fecarroz, em Massaranduba.

Ingresso antecipado em

Massaranduba no Tonho Lanches
e Souza Promoções; em Jaraguá
no Posto Mime (matriz); em

Schroeder no Posto Mime; e em
Guaramirim no Posto 28, a R$ 15.

• O Curupira Rock recebe hoje as

bandas Empire of Metal (Região
Rock), Khrophus (São José),

Impiedoso (Jaraguá), Goatpenis,
War Black (Blumenau) e Fortress

(Floripa). Entrada até as 23h
só R$10,apósH$15.

• O show de humor "De tudo
um pouco': com Rafael Cortez,
integrante do programa de TV

CQC, é a dica para domingo. O
espetáculo ocorre às 19h30 e

promete muitas risadas na Scar.
A realização é da Fuel Eventos
e Amira Hijaz. Os ingressos, no

valor de R$ 60 e R$ 30 (estudantes
e idosos) podem ser adquiridos
na secretaria do Centro Cultural.

Informações pelos telefones
9604-8777 e 9973-0805.

• Uma das duplas mais
carismáticas retorna ao palco
do London Pub neste domingo.
Alex &Willian fazem show em

noite que tem também DJ Felipe
Adriano. Ingressos somente na

hora: feminino free até 22h30
e masculino R$15.

Via Twitter
Vocês já observaram o

refinamento, o cuidado, extremo
acabamento - claro, a bom custo
- com que neste país, se exerce
a incompetência?
@millorfernandes
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friends
language l n s t l t u t e

one 473022.1422

Pensando bem ....

"Encontre alguém que não tenha medo de admitir que sen
tiu a sua falta. Alguém que saiba que você não é perfeito, mas,
mesmo assim, te amará do jeito que você é. Alguém que tenha
um imenso medo de te perder. Alguém que te diga eu te amo
verdadeiramente. E, por último, encontre alguém que não se

importaria em acordar com você demanhã e ver suas rugas ou
seu cabelo grisalho, e que se apaixonaria ainda mais... "

Costela
No próximo dia 25 vai rolar
no Pavilhão da Fecarroz, em
Massaranduba, a 1 a Costela

Fogo de Chão. A promoção
é do amigo Junior Bogo, da
Metalúrgica Bogo. Ingressos
à venda no Posto Mime

Matriz, em Iaraguá e em

Massaranduba na Lanchonete
do posto Barricão, Mercado
Bogo e Lanchonete do Pipos.

eja & Ingrid
É tanto atropelo, tanta
correria, tanta informação e

tanta coisa esquisita, tudo ao

mesmo tempo, que ou pifo
ou tentomudar de sintonia
- pelo menos por um dia.
Nesta quarta-feira esqueci
de registrar os 32 anos de
casaniento dos amigosAdejair
Balsanelli, o Deja, e sua Ingrid.
Tim tim para vocês.

,

Pérolas
Estou cada vez mais convencido que há um complô para acabar

comigo. Um colega me disse dias desses a seguinte pérola: "Onde
você estiver, é lá que você se encontra." E onde mais eu poderia
estar, cara-pálida? Mas, a frase campeã é esta: "Formaremos um
casal perfeito."Para eles, meu sorriso de desprezo.

,

I
'

,

Almoc;o cpe lor leva para casa.

lerá. dire�lo CI 400g ele carae

�\\1+ acompcmhameDlO. l\\··Se1l· gres50 co_corre
êmio s1ll1'resa!"
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INGRESSOS NA METALÚRGICA 80GO

LOUNGE Gabriel e Joice Sens conferindo
as delícias do restaw-ante Kantan

Dica de hoje
Se ficar em casa de pernas
para ar, nada melhor de

'

pedir um filé parmegiana,
da Domini Pizza. O
melhor da região.

Bela Catarina
Hoje, a partir das 16h, a
Confeitaria Bela Catarina, uma
dasmais pontuadas da cidade,
abre as portas para a nova

temporada de Café Colonial:
Enéas Raasch apresenta em voz

e violão o melhor da MPB.

Fofocódromo
O amigo Adrianinho Iunkes,
um dos grandes promoters
de Santa Catarina, que
comanda a Green Beats, uma
das maiores festas jovens de
Jaraguá, foi atacado ferozmente
ontem, em sua casa, por um

gambá que pesava uns 15

quilos. Mas ele, como rato de
academia e de escola de artes

marciais, com um golpe ninja,
conseguiu se livrar do animal.
Coitado do bicho!.

"-

A Brasileira
Hoje, a partir das llh, o meu
camarada Moisa, comanda no
Bar e Choperia Scondidinho,
'mais uma rodada da deliciosa

Feijoada à Brasileira.

Leitor fiel
de hoje
o leitor fiel de hoje é o

empresário Dorival Conti,
Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos
os dias. Valeu mesmo!

•

DISTRIBUIDORA DE METAl

Conheça o
nosso novo site.

;:doo.('m:;:d'tlrio
..

(Z;' ri Z I

ISO 9001

moagoncalves@netuno.com.br

Dica de compras
Na ObjetivaModas, comandada pela simpática Maria,

uma das concorridas lojas da barra do Rio Cerro.

Todos estamos
matriculados
na escola da

vida, onde o

mestre é o

tempo.
CORA

CORALINA

COQUETEL
Michele

Camacho
e Ariana
Raboch
em noite

movimentada
na loja

Composée

MAURICIO HERMANN
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MAuruçm HERMANN

• O meu abraço de
hoje cheio de energias
positivas vai para o

amigo GiouaneIanssen,
do Restaurante Costela'
& Cia. Que, aliás, no
sábado, tem a costela
c�mo carro chefe da casa.

www.kia.com.br

,

AUTOGRAFOS Paula Barbano, Lu�iana Belmke e

LiIianWerninghaus no lançamento do livro "Dois
mwulos & outras crônicas", do escritor�BeImke

Brejeiros
o médido Ricardo Puffmovimenta na próxima quinta-feira
uma galera boa de bola para uma pelada em Rio do Sul, contra
a famosa equipe Brejeiros da Madrugada, daquela cidade. Dr.
Amaro Ximenes será o grande arqueiro do time jaraguaense.

Cena da urbe sorriso
Ontem, uma senhora vestida de Griselda, personagem de Lília
Cabral na novela Fina Estampa, gritava assim ao vender uma

ferramenta, na GetúlioVargas:
- Olha Chave de grifo para estraçalhar o Pereirinha da sua vida!
Vendeumuito. Hilário.
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Sente-se bem
. Moa Gonçalves

KIASORENTO
É MAISQue você ESPERAVA

jaraguã do Sul: 47 3275-0808
Av. PreTeitoWaldemar Grubba, 1346 - Baependi

Fonte: Fenabrave.
Kia Sorento. líder em vendas na
categoria SUV médio:
(comprimento entre 4.601 e 4.779 mm).

Bal. Camboriú: 47 3360-9777
Blumenau (Loja Centro): 47 3236-8000

Blumenau (Loja BR): 47 3323-7171

Joinville (Show Room): 47 3435-0885
joinville: 47 3435-3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Preços válidos até 31/03/12 ou término do estoque. o que. ocorrer primeiro, para Cerato cód.: E,221. para pagamento à vista.
Estoque de 1 unidade para Cerato. Frete não incluso de R$ 2,000,00 para Cerato. Garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro,
para cobertura básica. Fotos ilustrativas. (j
----------------_._--_._-_.__._---------_._-----------._---_ .._-------_._._-------_._---,-

Power Imporls
WWW.pOwlrlmpOrt5.COm.br•"h-.
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/\ vida deum escritor n;tnca é fácil, em
Ilnenhuma instância. E sempre uma
luta constante, contra as palavras, contra
o tempo, e também contra a penúria,
a escassez financeira. Se você acha

glamouroso ver um livro exposto numa
livraria, mal sabe as dificuldades que
este autor pode ter passado. O grandioso
Máximo Gorki, por exemplo, foi pescador,
padeiro e catador de lenha, e também
trabalhou na colheita de uvas. O tcheco
Franz Kafka, um dos maiores escritores de
todos os tempos, foi durante toda a sua

vida um agente de seguros. Aindamais

surpreendente foi a existência de Blaise
Cendrars: vendedor de jóias na Rússia,
bombeiro em Pequim, apicultor da França,
caçador de baleias na Noruega e carregador
em ummatadouro em NovaYork.
É pouco? Que tal George Orwell como
policial na Birmânia e depois lavando
pratos em Londres enquanto sofria de
tuberculose? Ou Roberto Bolafio vendendo

bijuterias na barraquinha de camelô e

vigiando campings na Catalunha? E o

Cinema
JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• John Carter - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30

• Cine Breithaupt 2
• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. -14h, 15h50, 17h40,
19h30,21h20

• Cine Breithaupt 3
• Anjos da Noite 4 - Leg. -17h20, 19h10, 21h
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. - 13h40, 15h30

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO

Tobias explica para Pedro o que sabe sobre Carlos. Va
léria fala para Carmem que não obrigará Carlos a se casar

com ela. Pedro vai com Tobias para Vila dos Milagres. Clara
fala para Verbena sobre Lexor. Gabriel não consegue se con

vencer de que Clara possui um dom especial. Tobias avisa a .

Pedro que Carlos não pode saber do motivo de sua ida à Vila
dos Milagres. Valéria tira satisfações com Carlos depois de en

contrar o desenho que ele fez de Elisa.

AQUELE BEIJO - GLOBO
Maruschka vai ao Covil do Bagre falar com Ana Girafa.

Vicente pede a Juliana e Raul que investiguem Henrique.
Olavo ataca Hélio. Claudia fica enciumada ao sabe da visita
de Juliana a Vicente. Brigitte avisa Agenor que tem um amigo
interessado em investir na confecção. Raíssa recebe uma foto
de Damiana dando dinheiro para Raimundinha e mostra para
o pai. íntima vai à casa de Eveva falar com Orlandinho e é

expulsa por Bob. Damiaila mente para Felizardo e consegue
o apoio do irmão que se volta contra Locanda e Raíssa. Iara
se desespera com a perseguição dos seus parentes mortos.

nNA ESTAMPA - GLOBO
René luta com Tereza Cristina e acaba se ferindo. Grisel

da vê René baleado e o leva para sua casa. Crô dispensa o

convite de Celeste para jantar e Baltazar o critica. Danielle não
aceita que Enzo lhe dê dinheiro. Esther pensa em Paulo. Tere
za Cristina tenta explicar para Álvaro como baleou René. íris e

Alice se escondem no quarto de Patrícia. Álvaro orienta Tereza
Cristina a se afastar de sua casa por uns tempos. Guaracy
chega no momento em que Griselda afirma que René não quer
acusar a ex-mulher por ainda se preocupar com ela. Fábio
fica arrasado ao saber da doença de sua mãe. Tereza Cristina
descobre que René está na casa de Griselda. íris e Alice con

seguem esvaziar o cofre da vilã. Álvaro leva Tereza Cristina

para a pousada. Teodora decide viajar de novo. Beatriz, Celi
na, Glória e Esther seguem para a -audiência contra Danielle.

CORAÇÕESFERmOOS-SBT
E VIDAS EM JOGO - RECORD

As novelas não são exibidas aos sábados.I

[J
I * O resumo dos capítulos é de

responsabilidade das emissoras.

.Crônica

Trabalhos forçados
Charles Bukowski entregando cartas

completamente bêbado? E o Jacques
Prévert vendendo bugigangas e

utensílios numa loja de departamentos
durante a Primeira Guerra? Ou Raymond
Chandler como contador de companhia
petroleira e por aí vai. ..

Para algumas pessoas, escrever
não é trabalhar. Para alguma
pessoas, literatura é só um

. almofadinha discursando numa

universidade, ou uma pose ou
um estilo de vida.

Eu mesmo já passei poucas e boas por
alguns vinténs! Trabalhei numa empresa
que produzia e instalava placas luminosas,
também como vendedor de carros (sem
saber dirigir), recepcionista de hotel,
vendedor de ternos, contato publicitário,
DJ, promoter, jornalista, diretor de redação

de um jornal diário etc. Hoje atuo no
mercado editorial, assim como fizeram

I

Italo Calvino, Cesare Pavese e T.S. Eliot,
mas a luta é sempre constante, pois é difícil
viver de letras num país com o hábito da
leitura pouco enraizado. E isso me lembra
de um diálogo que tive com uma senhora,
há alguns anos:
- O que você faz, meu jovem?
- Sou escritor.
- Sim, mas no que você trabalha?
- Sim, já disse, sou escritor.
- Ah, sei. Sim, mas no que você trabalha?
Para algumas pessoas, escrever não é
trabalhar. Para alguma pessoas, literatura
é só um almofadinha discursando numa

universidade, ou uma pose ou um estilo de
vida. Não, meus caros, o ato da escritura
não tem nada a ver com discursos, pompas,
títulos ou fama. Se escreve com o corpo, com
o desejo, com a raiva, a verdadeira literatura
está em outro lugar, e todos os escritores que
citei acima sabiam disso, pois para eles não

importava o que faziam para ganhar a vida,
mas sim a companhia dos livros.

Clique animal Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br
ou encontre um companheiro de estimação nas páginas do Facebook

daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

KiIIer não !!e importou com o chão de pedras e resolveu tirar uma
soneca depois do almoço, enquanto isso, o dono Rogerio Kiatkowski,

aproveitou para fazer um clique e enviar para o jornal.

Aniversariantes
10/3 Francisco Schmitz

Gilson Manske
Giovana D. Bihr
Guilherme Sporrer
Ingo J. Benkendorf
luri F. Rosa
Leila Deretti
Maiara Caroline Martins
Marcos R. Argenton
Maria G. Voigt
Marlon Wischral
Matheus Barato
Matheus Vieira
Pio J. Zappeline
Renato E. Lindner
Uwer Gerson Ikert
Vinícius Wfcker�hagrr1: I

Wanderlei Pawest •

Ademar Lipinski
Adilson Koslowski
Adolar Sell
Aline Rassweiler
Alona K. Dumke
Andre V. Delloni
Andressa O. Vaz
Bruna E. Ruysam
Brunilde B. Nichelatti
Brunilde S. Boss
Cacilda Schunke
Carlos R. Souza Jr.
Daniel de Medeiros
Décio Stinghen
Elvis G. Padilha
Erlina S. Klein

11/3 Leticia Pereira
Luci R. P. Voigt
Luis Carlos Riezer
Marcos E. de Oliveira
Maria C. Cave
Mariane Hubner
Nadia M. Schvirkowski
Neide-B. P. Godoy
Orival Lindenr

Rangel Afonso Baade
Renelson de Araújo
Simone Azevedo
Sonia M. Piske

Tiago Bottaro
Urbano Machado
Vanderlei Zapela

III � J I j Yjqtpr franzoi, .

Vinicius Taschber

Alvaro Lopes
Andréia S. Wolinger
Antonio C. da Silva
Brenda Luiza Meier
Brian R. Calisto
Bruna J. Bottaro
Clarice M. dos santos
Daniela C.Hes
Ellen Kita
Gabrielli C. de Oliveira
Gilberto J. Henn
Helidio Meier
Jean Cario
Laurindo A. Horn
Leonardo D. Povoas
Leonidas Nora

'

/
. "

oroscopo
ÁRIES
Esforce-se para ficar perto da
famma. Essa proximidade vai
trazer sensação de paz. Hannonia
e senso de responsabilidade
deverão marcar o romance. Mostre
maturidade na conquista.

TOURO
Dia perfei1D para se dedicar a um

hobby que tenha a ver com beleza
ou habilidade manual. Remá
com as energias renovadas se
programar um passeio agradável.
O clima será de segurança a dois.

II _GÊMEOS
Ótimo período para descansar e
garantirmomeírtos de bem-estar:
Só não se esqueça de seus

compromissos com os familiares.
Evite guardar segredos da
pessoa amada A sinceridade é
fundamental para o relacionamento.

eJ5
CÂNCER
Reserve horas para os amigos,
isso lhe fará bem! Procure
dividir também seu tempo entre

responsabilidades e descanso.
Demonstre seriedade quando
estiver com seu amor para não
deixar dúvidas.

LEÃo
Precisará cumprir os
compromissos assumidos com
seus familiares. Se não for possível
sair para se divertir, que tal chamar
os amigos para um programa mais
caseiro? Na paixão, espere por um
clima de cumplicidade.

Carlos Henrique
Schroeder, escritor

VIRGEM
Terá a oportunidade de mediar
conflitos entre innãos e vizinhos.

Aproveite para restabelecer a paz.
Se está começando um namoro,
deixe a timidez de lado e ouse mais.
Nas relações mais estáveis, é um
dia de troca de carinho.

..n
UBRA
Deixe de lado as preocupações com

.

as atividades Que não conseguiu
concluir. Será importante dar
atenção aos seus familiares. Na
companhia do seu amor, expresse
maturidade em suas atitudes.

ESCORPIÃO
Não esconda nada das pessoas
queridas. Quanto maior for a clareza
das ações e dos seus sentimentos,
maior será a qualidade dos seus
relacionamentos. No campo afetivo,
reveja seus propósitos e seja
sincero(a) com o par.

SAGITÁRIO
Excelente dia para ampliar seus
contatos e conhecer gente nova.

Você vai preferir papos inteligentes
e poderá ter boas surpresas. No
campo afetivo, valorize a rotina ao
lado do seu amor. Isso darámais
estímulo para as suas emoções.

V\_ CAPRiCÓRNIO

'p Poderá se divertir bastante,
sobretudo com os mais jovens
da família mas cuidado com seu

jei1D impaCiente. Há tendência a se
distanciar um pouco deles neste
dia Procure participarmais da
rotina da pessoa amada

� AQUÁRIO
AAA Procure fazer programas reservados

na companhia de parentes e do
seu amor. A dois, o clima será de
companheirismo. Aproveitem para
fazer planos em comum.

PEIXES

Aproveite para descansar o quanto
puder. Deixe as responsabilidades
e os encargos para outra hora. Na

companhia do seu par, agende
programas gostosos e relaxantes.
A convivência será mui1D prazerosa.
Conquista cheia de channe.
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Quer publicar sua foto'!
E só mandar para eontato@beatrizsasse.eom.br.

Filipe de Souza
comemorou

aniversário de
22 anos dia

8 e recebe os

parabéns super
especiais da

namorada Ana

Claudia, que
o ama muito.
Felicidades!

"CemAnos de
Solidão" em

formato digital\
\
\

Quarenta e cinco anos de

pois de sua primeira publica-
� ção, o romance emblemático
"CemAnos de Solidão" de Ga-

p�����m!�;!�w�i_�(W!!iw,!pljm�i�tmjjIÜ�,��,,;�'/i,�//i��W'�IJf�riel García Márquez .sai pela��� primeira vez à venda em edi-

ção digital, coincidindo com

os 85 anos do escritor colom
biano comemorados dia 6 de

março. Considerada uma das
obras mais importantes da li
teratura hispano-americana,
o romance já pode ser lido
em espanhol em diferentes

plataformas e livrarias digi-

tais da Espanha, da América
Latina, Estados Unidos e Eu

ropa. O livro já foi traduzido

para 35 idiomas, vendendo
milhões de exemplares.

Misturando fantasia e rea

lidade, IICem Anos de Solidão"
conta a história de sete gera
ções da famíliaBuendíano po
voado fictício de Macondo, si
tuado em algum lugar da costa
colombiana entre os séculos
19 e 20. Espera-se que a versão

digital em língua portuguesa,
também esteja disponível logo.

.Rose Spredemann, que
fez aniversário dia 8,
recebe a homenagem:
"Rose desejo toda
felicidade do mW1do

para você. Parabéns pelo
seu dia! Com carinho

da sua amiga Mara
Sclmeider

MACONDO
"Choveu durante

quatro anos onze

meses e dois
dias." Dustração
feita pelo artista
argentino Carybé,
contida em algwnas
edições do livro

Câmera de 41 megapixels noWindows Phone
Durante o Mobile World Congress 2012

(em Barcelona), a Nokia apresentou um

smartphone com uma câmera de 41 mega
pixels. O modelo chegou ao mundo com o

nome de 11808 PureView", e foi apresentado
oficialmente com o sistema operacional da
fabricante finlandesa, Nokia Belle. Entretan
to, cientes de que a antiga plataforma não

seria mais interessante para o consumidor,
aNokia resolveu que, em breve, uma varian
te deste modelo será lançada, desta vez in-

tegrada com o sistema móvel da Microsoft,
o Windows Phone. É dito que o PureView

estreóu com o sistema operacional Belle
porque a Nokia se sentiu mais confiante em

lançar o telefone com sua poderosa câme

ra na plataforma em que a tecnologia foi
desenvolvida originalmente. Os consumi

dores que quiserem esses 41 megapixels de
câmera no bolso terão que esperar, já que a

Microsoft ainda precisa atualizar o sistema

para a versãoApollo.

A linda Julia

Longui Baier apaga a
primeira velinha hoje
para a felicidade dos

pais Greyci K Longui
Baier e Wesley Baier

o marido Dário
Lohse e a :tiIha
Manuella

Raíssa

parabenizam
Sueli

Langerpelo
. ".

anIversarIO

comemorado

dia 8. Eles

também

desejam
felicidades!

Nova loja de mídias e aplicativos
e vídeos. Com o crescimento da marca, os
executivos do Google começaram a achar

que o nome "Android Market" restringia
suas pretensões e

expectativas sobre o

futuro do produto,
"estragando" a oferta
que eles realmente

desejam entregar aos
seus usuários. Por

isso, agora todos os serviços de mídias di

gitais e aplicativos do Google foram agre
gados em uma única marca: "Google Play.

O Google inaugurou esta semana o Google
Play, sua nova loja de aplicativos e mídias. A
medida dará fim à antigamarcaAndroidMa
rket, trazendo, além do

reposicionamento sobre
os produtos vendidos na
loja, algumas mudan

ças visuais. O Android
Market até pouco tem-

po atrás vendia apenas
aplicativos para o sistema operacional móvel
Android. Após o lançamento doAndroid 3,0,
começou também a ofertar e-books, música

I :! \'11

O empresário Luiz
Carlos Rieger,
de Schroeder,

comemora

/p' Coogle play
. ".

anIversarIO no

dia 11. Quem

deseja muitas
felicidades são os
:filhos Hebrithan e

Nicole, e a esposa
Rose. "Beijos! Te
amamosmuito!"
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Comunicado de 27 de

setembro de 1919 .

Muitos são os profissionais de saúde que passavam por Iaraguá, ou aqui
permaneciam por pouco tempo, realizando atendimentos aos habitantes.
Abaixo, um comunicado sobre atendimento dentário:

"Comunico ao respeitávelpúblico deIaraguâ eHansa que, ten
do reaberto meu gabinete dentário, estarei à disposição dosmeus
estimados clientes, todas as segundas, terças e quartas-feiras na

minha residência no Jaraguá (casa do Sr. G.Walter) e nos três últi
mos dias da semana naHansa, noHotel Gelbeke".

R.Milbradt

Anunciando ...

_, .

emvanos

estabelecimentos
em 1931,.entre
eles o Comércio
de Reinoldo Rau.
Jornal Correio do
Povo 14/3/1931

Doce época
a da Páscoa.
Chocolates são

_

as guloseimas
principais,
vendidas

:{
l

I'
I

Publicamos em 10 demarço
• 1928 - Leonel Costa e Fritz

Vogel alugam sala de Alais
Stuber na ruaAbdon Batista

para instalar escritório de
advocacia. No local; antes
funcionava o cine Jaraguá.

transferida para Jaraguá.
O terreno deve ter pastagens
e plantações necessárias
para o gado.

·1928 - Entre mercadorias

apreendidas no Rio de
Janeiro, temos na lista um
fornecedor de banha de

Jaraguá. O produto continha

·1928 - Sugerido pelo governo
do Estado para que a Estação

, i I -de Monta de Joinville fosse

1
I'

i'

AGO·RA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
o

-

Grupo Luna/II

Acordo entre barbeiros
Cada profissão ou atividade tem seu ho

rário de funcionamento, ou é estabelecido

por órgãos de classe ou sindicatos. Isto hoje,
mas nem sempre foi assim. Em 1928, os bar
beiros em Jaraguá atendiam todos os dias
e até aos domingos de manhã, tendo por
clientes neste dia, principalmente, os que
trabalhavam durante a semana. Mas estes

profissionais também queriam descansar,
freqüentar a missa, fazer um piquenique.
Assim se reuniram e resolveram fechar as

barbearias aos domingos. Quem descum

prisse o acordo deveria pagar uma multa, e
este valor era repassado para a construção
do hospital local.

Nem todos cumpriram o acordo, embora
as barbearias não estivessem abertas, o tra
balho era realizado nas residências, ou outra
forma.que encontraram para burlar o acordo.

Mais tarde, a municipalidade iria regula
mentar estes horários, sendo exigido o cum -

-

primento da lei por todos.

Boletim Oficial é criado
Apublicação dos atos oficiais da administra

ção pública geralmente é realizada em jornais
de circulação diária. Nem sempre foi assim. Nos

primeiros anos da administração do município, .

nem todas as leis, decretos e portarias eram pu
blicadas. Aos poucos a situação se regularizou e

o jornal Correio do Povo passou a ser o jornal
que publicava os atos legais. Em 1956 o prefei-

. toWaldemar Grubba, constatando a distância

_e dificuldade em publicar os atos legais no Di
ária Oficial do Estado, resolve criar o Boletim
Oficial da Prefeitura de Iaraguá do Sul. Assim,
em 16 de dezembro de 1956 surge o número
1 deste boletim, inclusive com o Decreto 21,
que o instituiu. A população tinha acesso aos

exemplares, podendo consultar a legislação
municipal sempre que necessitasse. Esta pu
blicação permaneceu até 1967, pois em f968
novamente os atos oficiais passam a ser publí-

. cados no jornal Correio do Povo.

Após alguns anos, outros jornais locais e es

taduais passam a fazer esta publicação, ocasio
nando dificuldades para a população, que nem
sempre estava informada em que jornal estava
sendo publicados os decretos e leis municipais.

substâncias nocivas e foi
inutilizado. Não se sabe como
ocorreu a contaminação,
se na fabricação ou na

comercialização.
GompeténciG

Na década de 1980 surge o jornal "0 Munici

palista", que além de publicar os atos oficiais,
também noticiava os fatos administrativos e

feitos dos prefeitos. Em 1994 este jornal passa
a denominar-se Jornal do Município, publican
do somente a legislação (leis, decretos, portarias,
resoluções), os convênios, processos licitatórios
e infrações. E assim permanece até hoje. Mes
mo assim, muitos atos da administração públi
camunicipal, por força de lei federal, devem ser

publicados em jornais decirculação diária, como
por exemplo as concorrências públicas.

1955

f)OLETIM OfICIf\L

Boletbn Oficial da Prefeitura,
número 1· 1956

C\ontabilidade
.

Consultoria Empresarial
CH&JSC, 006269/9 OuaHdade

9IJmZ@gumz,�om.{;! .

D�5de i9'7fil
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CO�HEÇA A LINHA
CITROEN SOLARIS.

-

EDIÇAO LIMITADA
"

COM TETO SOLAR DE SERIE.

OI oÊnCRÊAllVt rt:CHNOlOGtE

,

C3 Série Especial Solaris, equipada com teto solar, é uma edição limitada para o modelo Citroên C3 Solaris, versão Exclusive 1.6 automático 11/12. A linha C3 tem versões a partir de R$ 37.990,00 à vista. C4 Série Especial Solaris, equipada com
teto solar, é uma edição limitada para o modelo Citroên C4 Solaris, nas versões Exclusive Sport2.0 11/12 e Exclusive BVA2.0 11/12. A linha C4 tem versões a partir de R$ 54.990,00 à vista. Citroên AirCross GLX 1.6 �Iex 11/12 com valor à vista
de ��54.990,00. Citroên C� Pi�ssoGLX 1.? _Flex 11:12 com valor à vista de R$49.990,00. Sem troca, não incl�em pi�tura (::"'';.1Ir�a'''''' r"'';'lvic.O''''�1 t:;:;lhS'�' t�'JJ.�'''·'n c'e·"'��L� V'��:�\;C·� ��(''''l liI"'t:::!I!(gl ��'��,;!�'t'"r"'�l"lti1:;:�1!.It,""�,,m·l;).metáhca, frete, seguro e opcionais. Ofertasvahdasate31/03/2012·ouenquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. �. �.,41""'" �J � ......,) 1Ii,""",,,,..., Wi.�.J1,m ..,") '" � , I"-,,,� II,Ld .� � 1,,,.,;11'. "��"';)II,� � 'II,",",,� d.'n;,�IfI'�
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Direitos iguais-agora no casamento
Juntos há 24 anos, artista plástico e maquiador
protagonizam o primeiro casamento

homoafetivo do Norte catarinense

JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

Neste fim de semana, o artista plás
tico e cabeleireiro Alencar Giova

nella, 47 'anos, mais conhecido como

Cali, e o maquiador e também cabelei
reiro Mauri da Silva, 48 anos, realizam
um sonho muito tempo negado: o ca

samento homoafetivo, oficializando um
relacionamento que já dura há 24 anos.

Essa é a quarta união no Estado,
desde que o Superior Tribunal de Jus
tiça (STJ) reconheceu o direito em ou

tubro do ano passado. "Ternos osmes
mos direitos de qualquer outro casal,
as mesmas proteções e as mesmas fa
cilidades", comemora Cali.

Porém, na realidade o processo
não foi tão simples assim. Sem uma

lei específica que garanta o direito à
união civil, Cali e Mauri tiveram que
superar uma barreira não encontra

da por casais heterossexuais. Além
da documentação normal para o ca

samento, tiveram de obter um alvará

, judicial. "lsso porque ainda não foi
criado jurisprudência para isto aqui
em Iaraguá, mas creio que logo deve
haver uma lei federal autorizando o

casamento homoafetivo", explica o

registrador substituto do Cartório Civil
de Jaraguá do Sul, Felipe Lehmann.

Até que haja uma lei específica, ca
sais precisam entrar com uma ação na
Vara da Família, para obter a autoriza-

ção judicial. Mas, segundo a advo

gadaDaniela Fausel, essa exigência
pode cair em breve. "Agora que já
começamos a criar jurisprudên
cia nesta Comarca, é possível que
o cartório passe a tratar como um

, casamento qualquer, e não precise
mais do alvará", explica.

A complicação existe por falta de
Uma lei que trate do caso. 110'Código
Civil diz que casamento é entre ho
mem e mulher, mas a constituição
diz que todos têm direitos iguais, e

com base nisso o supremo autorizou
aunião homoàfetiva", afirmaDaniela.

Enquanto não há uma lei espe
cifica, a decisão do STJ, em outubro
do ano passado, serve para norte

ar as decisões das varas da família
em todo o país. Porém, ainda ocor

re de juízes rejeitarem a posição do
STJ. '2lj o caso acaba sendo levado
a julgamento, em outras instâncias,
como já ocorreu no Rio' Grande do
Sul", esclarece Daniela.

Mas, dada a autorização judi
cial, o resto do processo é como

qualquer outro casamento. IIOS
documentos são os mesmos, o

prazo é o mesmo, só precisa do

alvará judicial", explica Lehmann.
Cali e Mauri são o primeiro casal
homoafetivo do município a fir
mar o casamento civil, mas outros
quatro já pediram informações
para oficializar a relação.

m

Embora não esteja regulamentado por ne

nhuma lei, o STF reconheceu o direito à união
civil de pessoas domesmo sexo no dia 5 maio do
ano passado, quando os ministros do Supremo
aprovaram por unanimidade a união homoafeti
va como "entidade familiar".

Na visão doministro Luiz Fux, 110 homossexual, em
regra, não pode constituir família por força de duas

questões que são abominadas por nossa Consti

tuição: a intolerância e o preconceito". A primeira
união, em Goiânia, ocorreu no dia 9 do mesmo mês.

Mas, o direito teve de ser levado a julgamento
no SuperiorTribunal de Justiça em outubro do ano

passado, quando o pedido de união de duas mu
lheres do Rio Grande do Sul, que moravam juntas
havia cinco anos, foi negado pela Justiça estadual·
na primeira e na segunda instância. Em 25 de ou

tubro'. o órgão da Justiça autorizou a união. Como
a decisão do STF não tem peso de lei, os órgãos es-

I
I
r

t \

(

I I

I

EVELYNPH

Temos os
mesmos direitos
de qualquer
outro casal,'
as mesmas

proteções e

as mesmas

facilidades.

Alencar
Giovanella

(Cali)

taduais ainda têm autonomia para negar o direito,
. embora já haja jurisprudência a nível federal.

Nasduas decisões, reconhecendo o direito, em
maio, e a que autorizava de fato a união, em outu

bro, a decisão da Justiça se pautou na igualdade
de direitos. Embora nenhum dos parecer�s jurí
dicos tivesse caráter vinculante, e não obrigasse
os juízes e tribunais estaduais a seguir a mesma
linha, as decisões criaram jurisprudência dando
mais um passo para o reconhecimento legal da
união civil dos homossexuais.

Como a decisão do STF não tem

peso de lei, os órgãos estaduais
ainda têm autonomia para

negar o direito, embora já haja
jurisprudência a nível federal.

, .

· uri dizem estar
CASAMENTO. Cali eMa união civil
realizando UDl sonho com a

... �

'Iue e p·reclso paI1f!& es

�casaprnent() h()DI.Oafeti·vo'1
• Alvará judicial, emitido mediante ação
naVara da Família

• Certidão de Nascimento
• Carteira de identidade (RG)
• Duas testemunhas, parentes ou não,
maiores de 18 anos e que conheçam os

noivos e estejam dispostos a atestar que
não há impedimentos ao casamento

• Comprovante de residência
• Salvo o alvará judicial, as exigências são as

mesmas de um casamento "convencional"

'Primeira união do
Estado foi em Itajaí

Em Santa Catarina, a pri
meira união homoafetiva

. aconteceu no dia 16 de julho
do ano passado, em Itajaí. A
juíza Sônia Maria Mazetto

Moroso, da laVara Criminal
de Itajaí, oficializou a relação
com 'a servidora públicamu-

.nicipal Lilian Regina 'ferres.
Além de ser a primeira união
homoafetiva do Estado, o

casamento de Sônia e Lilian
também foi a primeira vez

em que um membro da ma

gistratura brasileira assumia
uma relação homoafetiva.I'
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Transporte oletivo

Prefeitura recebe

pesquisa. E agora?
Questionário foi respondido por 2.894
pessoas de 38 bairros e 23linhas de ônibus

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

Setenta e cinco mil reais. Foi
esse o valor desembolsado

pela Prefeitura de Jaraguá do

Sul, para encomendar uma

pesquisa de mobilidade urba
na para a Diretoria de Trânsi
to e Transportes. Iniciada em

setembro de 2011 pelo Insti
tuto de Pesquisa Catarinense

(IPC), de Criciúma, empresa
vencedora da licitação, a pes
quisa foi entregue à Prefeitura
na terça-feira, dia 6, com três
meses de atraso.

Segundo a supervisora de
Controle do Transporte Urba
no da Diretoria de Trânsito e

Transportes, Maria Christina

Quintaes, o principal objetivo
da análise, desenvolvida por
técnicos da Diretoria de Trân
sito e Transportes, foi detectar
questões relacionadas à mobi
lidade urbana, com ênfase no

transporte coletivo, para pro
mover melhorias no setor.

Entretanto, o questionário
respondido por 2.894 entrevis

tados, de 38 bairros e 23 linhas
de ônibus, contava apenas com
as seguintes questões: renda
mensal familiar; sexo; idade;
grau de instrução; média de au
tomóvel, bicicleta e motocicle
ta por residência; grau de satis

fação em relação ao transporte
coletivo (em seis níveis, varian
do de péssimo a ótimo); frequ
ência de utilização do serviço;
qual deveria ser a principal me
lhoria no sistema; se o usuário

gostaria de utilizar a opção de

transporte sobre o trilho; e qual
o transporte preferido do usu

ário. Segundo o diretor do ICp,

o diretor de Trânsito
José Antônio

Schmitt, ressaltou
. , .

que o mumesps«
nunca teve um

levantamento tão

eompleto nesta área.

Renato Rampinelli, as questões
abordadas no questionário fo
ram recebidas da Prefeitura, e o
instituto ficou encarregado de

aplicar a pesquisa.
Em relação às melhorias no

transporte coletivo, os, itens
mais citados pela população
dizem respeito ao aumento de
horários de ônibus, diminuição
do valor da tarifa, aumento do
númêro de linhas de ônibus e

diminuição da lotação - antigas
e constantes reivindicações da

população, já de conhecimento

administração pública e da Ca

narinho, empresa concessioná
ria do serviço.

A supervísora afirma que
o levantamento visava tomar

conhecimento da opinião dos

usuários, e alguns resultados
foram relevantes. "Entre as me

lhorias do serviço, a mudança
do Terminal Urbano represen
tou menos de 1%. Ou seja, a

população está pouco se im

portando com essa questão",
afirma.

Banco de dados

Os dados serão repassados
ao IPPLAN (Instituto de Pesqui
sa e Planejamento Físico-Terri
torial de Jaraguá do Sul), criado
no final de fevereiro deste ano.

SegundoMaria Christina, o ins
tituto é que ficará responsável
por analisar os resultados da

pesquisa e formular um proje
to visando melhorias, que .será

entregue pela prefeita Cecília
Konell à Canarinho. "Até en

tão, o que existia eram apenas
reclamações de usuários, mas

nenhum banco de dados for
malizado sobre o assunto", co
menta Maria. O IPPLAN ainda
não possui membros, e o pre
sidente ainda não foi nomeado

pela prefeita.
A supervisora disse que, por

lei, a concessionária do servi

ço não é obrigada a fazer pes
quisas visando melhorias no

atendimento à população e que
.

, I II. .

a Prefeitura realizou o levanta

mento, já que a questão é de in
teresse do município.

Em entrevistapublicadapelo
OCP no dia 30 de novembro de !

2011, o diretor de Trânsito, José
Antônio Schmitt, ressaltou que
o município nunca teve um le.::,
vantamento tão completo nesta

área. ''A pesquisa inclui até o le
vantamento do tempo passado
pelos usuários dentro dos ôni

bus e nos pontos", informou.
A reportagem do OCP fez o

pedido para ter acesso à pes

quisa completa, mas aDiretoria
de Trânsito e Transportes disse

que os volumes técnicos não

serão divulgados.
PREÇO Usuários consideram valor das passagens

alto e também reclamam da falta de linhas

Estudo também foi
desenvolvido emGuaramirim

Em abril de 2011, a Prefeitura de Guarami
rim recebeu um projeto demobilidade urbana,
realizado pela empresa de Curitiba Tectrans

Tecnologia e Transportes. Segundo a assesso

ria da Prefeitura, a análise, que durou dois me
ses, incluiu questões referentes às deficiências

do transporte coletivo do município, definição
de demanda de itinerários, linhas, possibilida
de de integração com outros municípios, além
de melhorias no trânsito. O projeto custou R$
56 mil e os resultados foram apresentados à

população em uma audiência pública.

Resultados parciais da pesquisa
Qual seu grau de satisfação com
relação ao sistema de transporte
coletivo de Jaraguá do Sul?
e Ótimo: 5,03%
e Bom: 45,38%
e Regular: 30,90%
e Ruim: 7,29%
e Péssimo: 11,29%
e Não sabe: 0,10%

Frequência com que utiliza o

transporte coletivo?
e Quatro, cinco, seis ou sete dias por
semana: 44,97%
e Um, dois ou três dias por semana:
16,12%
e Quinzenalmente: 2,36%
e Mensalmente: 25,36%
e Raramente: 11,19%

o que precisa sermelhorado no
sistema de transporte coletivo
de Jaraguá do Sul? (Entre 16

itens mencionados, os cinco
apresentados abaixo são os que
representammaior percentual)
e Precisamelhorar: Embarcada
e Mais horários de ônibus: 27,10%

e Diminuir o valor da tarifa: 19,47%
e Mais linhas de ônibus: 11,92%
e Diminuir a lotação: 10,12%
e Acabar com o atraso: 7,76%

e Diminuir a lotação: 13,44%
e Mais linhas de ônibus:7,22%
e Acabar com o atraso: 7,17%

O que precisa sermelhorado no
sistema de transporte coletivo
de Jaraguá do Sul? (Entre 17

itens mencionados, os cinco
apresentados abaixo são os que
representammaior percentual)
e Opinião. de Melhoria: Pontos de
FIlDCo

-

e Mais horários de ônibus: 24,28%
e Diminuir o valor da tarifa: 19,77%
e Está bom: 11,23%
e Mais linhas de ônibus: 8,25% \

e Diminuir a lotação: 7,49%

Sevocê tivesse opção de transporte
sobre o trilho,você gostaria de utilizar?
(pesquisa feitaempontos de fluxo)
e Sim: 83,28%
e Não: 16,72%

Se você pudesse escolher, qual seria
seumeio de transporte preferido?
(pesquisa feita em pontos de fluxo)
e Automóvel: 56,31%
e Bicicleta: 9,02%
e Motocicleta: 8,03%
e Ônibus: 14,10%
e Trem: 11,56%
e Avião: 0,41%

-Apé: 0,57%O que precisa sermelhorado no
sistema de transporte coletivo
de Jaraguá do Sul? (Entre 19

itensmencionados, os cinco
apresentados abaixo são os que
representammaior percentual)
e Opinião de Melhoria: Domiciliar
e Diminuir o valor da tarifa: 29,06%
e Mais horários de ônibus: 16,57%

Dados adicionais:
e Média de automóvel por

_/
-

residência: 1,00.
e Média de bicicleta por
residência: 1,13
e Média de motocicleta por
residência: 0,36

(Confira os dados completos da pesquisa no site: www.ocorreiodopovo.com.br)
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Copa Tricolo

Hoje tem decisão
noGaribaldi

Barrabaxo e Nova Geração jogam pelo título
da competição preparatória ao Varzeano

com uma vitória, dois empates e

uma derrota, cinco gols marca
dos e sete sofridos.

Na preliminar, às 14h, Ga

lácticos/Estopack Embalagens
e Sociedade Barra/NeiAutomó
veis jogam pelo terceiro lugar.
Denis, do Barrabaxo, e Jean, da
Sociedade Barra, dividem a ar

tilharia com 3 gols cada. Após a

decisão, haverá uma confrater

nização entre as equipes com

uma costela fogo de chão no

próprio Grêmio Garibaldi, ao

custo de R$ 15,00 por pessoa.

JARAGUÁ DO SUL sofreu seis. "A nossa expectativa
inicial era se classificar. Agora,
vamos atrás do titulo", comen
ta o técnico Antonio Barrabax,
lembrando que seu elenco para
o Varzeano está fechado desde o

início da CopaTricolor.
No Nova Geração, apesar da

sensação do dever cumprido, o
grupo sabe que pode conquistar
mais. "Evidente que entramos

em campo pensando em ven

cer, mas nosso foco principal
foi formar um grupo competi
tivo para o Varzeano", analisa o

técnico Donizeti Gonçalves. Sua
equipe disputou quatro jogos,

Henrique Porto

te: Tricolor da Barra

(Taça Global Pisos) conhe
ce hoje seu campeão. Barraba
xo e Nova Geração/Mime/CSM
entram em campo às 16h, no
Grêmio Garibaldi, para a gran
de final. A competição é pre
paratória ao Campeonato Var
zeano - que inicia no dia 17 - e

contou com oito equipes.
Para chegar à decisão, o Bar

rabaxo disputou quatro jogos,
dos quais venceu três e perdeu
apenas um. Marcou dez gols e

o Campeonato
Varzeano terá 36

equipes e micia no dia
17, no João Marcatto.

HENRIQUE PORTO lAVANTE!

SURPRESA Nova Geração desbancou Roma, Operário e Sociedade Barra

� Alberto G. Marquardt.

rg
..

Corretor de Imóveis
CRECI12152

(47) 9904-2076/3376-1804
. www.marquardtimoveis.com.br

ReI 085 - Barra do Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/153m2 - 3 qtos, bwc social, j
sala estar / jantar, COZ., gar. + EdículaJ
com área de serviço, çispensa, bwc
social, área de festa com churrasq. -

.

Terreno c/334m2. Valor: R$162.000,0

Travess·as
ARQUIVO PESSOAL

TRAVESSIA A paratletaMaria Helena Eggert,
patrocinado por O Correio do Povo, disputa na
manhã de hoje a Travessia de Porto Belo. Na sua

categoria, a PPNE, são oito competidoras. "Treinei
muito para obter um bom desempenho", comenta.

Juventus

Amistosos
Em preparação para o Cam

peonato Catarinense daDivisão
Especial, as equipes de base-do
Grêmio Esportivo Iuventus jo
gam amistosamente na tarde
de hoje. No Estádio João Mar

carta, recebem a Seleção de Pi

çarras. A categoria Juvenil entra
primeiro em campo, às 14h. Na

sequência é a vez dos Juniores
(l6h). As equipes são treinadas

porAlfredo da Silva, o Biro.

Futebol

Rodada
o Campeonato Massa

randubense de Futebol tem
a sua segunda rodada'hoje,
com quatro jogos no Estádio
Erich Rode. Às 13h30, União
e Cruzeiro abrem a rodada.
Amizade e Benjamin entram

em campo às 15h30. Nasequ
ência, às 17h30, jogam Santa
Luzia e 10 Braço. Fechando a

rodada, às 19h30, Morangos
e Glória se enfrentam.

C aDa

Semifinais noGaribaldi
As semifinais da 2a Copa

Flamengo de Futebol Suíço
acontecem hoje, no Estádio
Luís Carlos Ersching. No pri
meiro jogo, às 15h, se enfren
tam Carila e Néki. A segun-

Rodada
Os 310 Jogos Regionais do

Sesi prosseguem na manhã
deste sábado, com duas mo

dalidades em disputa. Em sua

segunda rodada, o futebol sete
masculino conta com 31 em

presas inscritas e terá jogos
nos campos do Sesi e da Ar
malwee. Com treze empresas
inscritas, o futsal máster mas
culino faz sua estréia, com jo-

I I gos no Ginásio,Qq Sesi,

da semifinal, às 16h, envolve

Mega Tranze o Pé IAmizade
- atual campeão - e Texfiol

Mercearia Dida. Mico, do eli
minado Batavo, é o artilheiro
da competição com 8 gols .

Cic Ismc

BMXJam
A pista do Ginásio Arthur

Müller recebe hoje um 'BMX
Iam, ou seja, uma competi
ção sem premiação. O even

to contará com a apresenta
ção dos principais atletas da
modalidade na região, além
de convidados. Na ocasião
serão coletadas adesões para
um abaixo assinado, cobran
do reformas e melhorias na

1 estrutura da pista.
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2 Dorms. {1 s.), Cozinha, 1 WC Social,
Sacada, Churrasqueira, SI de Jantar, SI de

:Estar, Área de Serviço, 2 Garagens.

838-02 - Centro
Com 3 Dormitórios, 1 Bwc com Banheira,
2 Salas de Estar, Cozinha + Sala de Jantar

Integrada, Área de Serviço,
Garagem Para 2 Carros e Edículà..-

Residência
com 2 Dormitórios + 1 Suite, Sala de Estar, �Sala de Jantar; C,ozinha, Bwc, lavanderia, i',Varanda, Depósito, Churrasqueira, '

Jardim e Garagem ,',
••v,.a.lor �$�30.000,OO i

Residência
Casa 01 Suite,D2 Dormitórios,

Sala de Estar/Jantar, Churrasqueira
Garagem P/ 03 Vagas, Piscina

! 855-02 • Jaraguá 99 ,

Casa Geminada I,� Com 2 Dormitórios, Sala de Estar, Cozínha,�
I BWC, Área de Serviço, Varanda, Garagem JIndividual, Jardim e Quintal. ,

Imóvel com Piso Ceramico.
í

Valor R$ 150.000,00

853-02 • Estrada Nova
Residência

com 4 Dormitórios, Sala de Estar e jantar,
Cozinha, 2 BWC, Área de Serviço, Jardim,

Portão Eletrônico e Garagem

Residência
Com 2 Dormitórios, Sala de Estar IJantar;
Cozinha, Copa, Bwc, Área de Serviço,
Depósito, Varanda, Jardim, Garagem

e Portão Eletrônico
Valor R$ 325.000,00

Sobrado Geminado
2 Dorm., Sala de Estar/Jantar, Cozinha,
Bwc, Churrasqueira Privativa, Garagem

'Individual e Imóvel com Portão Eletrônico e,

l Interfone.
,,-

-

,y�"or 1�l-13S:!!.��.O�" c' '" "

Residência
4 Dormitórios, Sala de Estar e Jantar,

Cozinha, Copa, 2 Bwc, lavanderia, Edícula,
Jardim e Quinta,I, Garagem

Casa com 3 Dormitórios, 1 Bwc,
Sala de Estar e Jantar, Cozinha,
Área de Serviço e Churrasqueira. _

Casa de Alvenaria
com 2 Dormitórios + 1 Suíte com C/oset,

2 Salas, Cozinha Sob Medida
e 2 Vagas de Garagem

•

Casa com 2 Dorrn, + 1 Suíte, Sala de Estar e

Jantar, Escritório, Cozinha, Copa, 2
Banheiros, Área de Serviço, Churrasqueira.]
Varanda, Jardim e 1 Vaga de Garagem,

Piso Ceramico
Valor R$ 240.000,00

1'1/1"1' PI'I J ····1'1/ "1'11'11 ") II n ( I ", ,- 'II I 11

�

767-02 - Três Rios do Norte
Área Privativa: 73m2

D2 Dormitórios;
Salas Estar/Jantar; Jardim;
Garagem; Ponto de Ônibus

Área f'rivativa, 73m2
02 dormitórios; Salas Estar/jantar;

Jardim; Garagem

Residência - Áreâ Construída 233.28mz
2 Dorm., 1 Suíte, 2 Banh-eiros Sociais,

Sacada, Churrasqueira,
Salas de Estar/jantar; Salão de Jogos,

Edicula, Canil, Piscina, Portão Eletrônico.

Valor R$ 325.000,00
-

�""1III!i ... ·lIIt'ifl II -ff!/tl IIff!ffl 'I j

Sobrado com 3 Dorm. + 1 Suíte com Closet, Sala IEstar/Jantar, Cozinha" Copa,,2 Bwc, Área Serviço.
USacada, Varanda, Churrasq., Piscina, Portão IEletrônico e rnterione, Alarme, jardim,

Garagem P/2 Carros, Imóvel Com Sala Comerelal

R�idência
Área Construída: 244-,36 • Área Terreno: 364,56

2 Oorm. + 1 Suíte, Safa de Estar/Jantar
Escritório., Cozinha, 3 bwc + 1 Lavabo, Área de
Serviço + Quarto. de: Serviço., Churrasqueira,
Varanda, Jardim e 2 Vagas de Garagem.

856-02 - Vila Nova
H

Térreo: 1 Darm., 1 Bwc Social, 2 Salas, Copa, �
W1Ãrea de F�stas, Cozinha c/Mobília. lavanderia,
� Depósito. 22 Piso: 2 Dorm. + 1 Suite c/Hidra, �

Bwc Social, Sala de Jantar/Estar, Lavabo, m
Escritório. Garagem piS Carros

Valor R$ 742.000,00
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812-02 • Baependi
Cobertura Duplex com Elevador. 12 Piso: 1 Suíte + 2

'

Dormitórios, Sala De Estar E Jantar, Banheiro Social,
Área De Serviço, Sacada. 22 Piso: Cozinha, Salão de
Festas com Churrasqueira, Terraço e + 2 Vagas de

Garagem. Piso Cerâmico.

756-02 - Centro
Edfifícío Schiochet

Área Privativa 121,78m2
01 Suite ,02 Dormitórios, Salas de Estar/jantar;
Piscína Coletiva, Churrasqueira, Salão de Festas,

Monitoramento pI Câmera,
Interfone, Garagem.

L480 - Centro
Apartamento Ed. Picolli,
Área Privativa 110m2

3 Dormitórios, Salas de Estar/jantar,
2 Bwc, Garagem Individual.

749-02 - Centro
Apartamento-no Edifício Novo Milênio

Área Privativa 171,SOm2
01 Suíte c/ctoset, 02 Dormitórios, i

I
Salas de Estar/Jantar, Cozinha e Banheiros Mobilia�os, ','ti Churrasqueira na Sacada, Elevador, '

Monitoramento por Câmera, Portão Eletronico.'
\

825-02 - Centro f.

. Apartamento San Raphael i
com 3 Dormitórios. �

I
Sala de Estar e Jantar, sa,

nheiro e Cozinha Mobiliados, %

�
Área de Serviço e Sacada. Estuda Proposta i

02 Garagens. i
1

I"

807-02 - Nova Brasilia 795-02 - Vila Nova
Residencial Alberto Marangoni

,

Área Privativa 77m2
2 Dorm., Banheiro, Sala, Cozinha com móveis, Área de '

Serviço, Sacada com Churrasqueira, Rua Asfaltada,
Próximo Posto Mime Matriz, aceita troca por casa.

752-02 - Vila Nova
Residencial Copenhagen
Área Privativa 8S,60m2

01 Suíte + 02 Dormitarias,
Salas de Estar/Jantar, 01 Garagem.

Porcelanato, Massa Corrida e 311 Andar

Apartamento ReSidencial Gran Rama
Área Privativa 94m2 �

i 1 Dormitório + 1 Suíte Com Closet, Cozinha Planejada, I

Bwc, Sala de Estar e Jantar, Churrasqueira com Sacada, :
Terraço, 1 Vaga de Garagem I

808-02 - Santa tUl!ia.� 360m2, s., ••••••••••••••• , •••••R$ 60.000,00
814-02 - Três Rios do Norte - 739m2 11$ 67.000,00
866-02 - Tres Rios do Norte - 312m2•••••.•• " , R$ 68.000,00
862·02 - Rio da Luz - 498,90m2 .. , ; R$ 75.000,00
860-02 - Amiz�de - 505m2 H R$ 79.350,00
826-02 - João Pess()a- ·325m2.'. , .. , : .. , .. , , �$ 85.000,00
8Q4-02 � " 324m2 ,., •• , •• ;. • .."" R$ 85.0DO,OQ'..

'� 'lí'"'' �9�'Q
.

.!'., ..•. tt, 105,UO ,

L417 .. João "" 1.126,80m2••. , , R$110.00Q,OO
658-02 .. 8arra do Rio Cerro � 476m2 ,., R$ 119.000,00
863·62 - Amizade - 37Sm2 \ ;.: : R$ 125.000,00
829-02 .. Jaraguá Esquerdo .. 52Sm2 , R$ 128.000,00
728-02 - Jaraguá Esquerdo· 405m2 , R$135.000,OO
834-02 .. Nereu Ramos .. 325m2 R$ 135.006,08
8�1·�2 .. Amiza4e - 360m2 , " h ,: " 1l$145.QOO,OO

L515 - ('·lova Brasília - Lote com 442m2 , " , ••R$150,OOO,OO
l518 - Nova Brasília - 442m2 , , , R$ 150.000,00
l511 .. Nova Brasnla - 442m2 R$ 150.000,00
L513· Vila Lalau - 527,68m2 R$155.000,OO
803-02 Vila Lenzi - 374m2 , R$ 165.000,00
i44-(t2 Amizade - 1.2QOm2, � 1,., , 8$ 215.000,00
fi 9-02.- \lUa Moa - 4m2 .M: " �I ,., ,',' .QOQ.OP

,2,
. .. ,... .

2,,'
',' , ., ": '

�40tt· Wa Lenzl .. 686,80 0.000,00
, 120-02 .. Vieiras· 700m2 " R$'350.000,OO
820-02 Vieiras - 812m2 R$ 350.000,00
785 - Czerniewicz - 1.000m2 ft$ 350.000,00
l421� Corupá • Área 1300m2 , R$ 390.000,00
721-02 - Vieiras � 1.000m2 " R$ 420.000,00
LA19 - nha da figueira • 869�a ,,, O" RS 430.000,00

1 ' '.

l42 - Centro - 1.300m2 - Comercial : ,., R$ 430.000,00
797 ..02 • Vieiras - 784m2 : , R$ 640,000,00
828-02 - Jau-Açu II Guaramirim • 90.000m2 _ R$ 670.000,00
813-02 • Vila Nova - 3.402m2 ,.R$ 990.000,00
830-02 - Barra do Rio Cerro - 5.620m2 ,.� R$ 1.400.000,00
857·02 - João Pessoa • 6.25:6m� �.,.• ,.,� ft$ 3.000.000,00
l529 • Ca· o Qtupá r 2.QOom0 - TI , ... 80b Consulta
t4�� 1,í:i6M�m� �

,

4\,
660- ;. 4;151m)!. • T�treflml- II
l411 • R Cerro lí - 854.000m2: ., , ,."� .; � Sob CbnslJlta
722-02 .. Viefras - 598m2 , ..•" �� SOb Gonsulta
837-02 - Barra do Rio Cerro • 15.000m2 Sob Consulta
854-02 - Jaraguá Esquerdo· 788tn2 Sob Consulta
l465 • Guaramirim ·(BR 280) 79.000m2 ,.,.Área para Galpões
l410 � Nova Brasilia • 2.970m� - Comercial. ,., Acelta Pellnuta.
l441 ·lihapa Figueira· 60.391mí1 ,; , Óti,mo para Loteamento.
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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IMOBILIARIA

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.
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Ed. Quatro Ilhas

.Ref. 4894 - Czerniewicz
·Suíte + 02 dorrnitórlos
·02 vagas de garagem

·Edifício contém elevador e salão de festas
=Secada com churrasqueira
.Area privativa: 99,85m2
·A partir de R$ 269.000,00

-Ref. 5001 - Piçarras
=Sufte + 02 demi suítes
-Área privativa: 124,67m2
.Apartirde R$418,017,OO
.Entrega Maio/2013

-Ref. 5035 - Centro
.�ptos com 03 suítes
.Area privativa: 129,02m2
·A partir de R$ 471 _631,03
.Entrega Agosto/2014

-Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte + 01 dormitório e suíte + 02
-Área privativa: 77,31 m2 e 79,82m2
·A partir de R$ 184.500,00
-Entrega Julho/2012

.Ref. 4658 - Vila Nova
-Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 114,20m2
·A partir de R$ 250.000,00
P
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Dolce Vitta Residence
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·Ref. 4964 - Amizade
-Suíte master +01 suíte+ 02 dorm
.Área privativa: 224,0Qm2
·A partir de R$ 730.000,00
-Entrega Março/2012

.Ref. 4876 - Amizade
·-i'ptos com 02 dormitórios
.Area privativa: 60 36m2
-A partir de R$ 139.500,00
.Entrega Março/2012

-Ref. 5039 - Vila Lenzi
-Aptos com 02 dormitórios
.Áfea privativa de 63,91 m2
.Apartirde R$142.877,27
·Entrega Março/2012

·Ref. 4783 - Centro ·Ref. 5004 - Centro/Guaramirim . .Ref. 5002 - Centro
-�ptos com 02 dormitórios .Aptos com 02 dormitórios .Aptos com 03 suítes
.Area privativa: 72,1 Om2 ·Área privativa: 61,22m2 .Área privativa: 120,s3m2·A partir de R$ 190.000,00 ·A partir de R$ 133.813,00 .A partir de R$ 374.100,37
-Entrega Maio/2013 ·Entrega Maio/2014 .Entrega Julho/2012

Fa'é--�-R-e;:=er:�wJl ... ..

i .Suíte: + 02 dormjtórios:ji'i ·Area privativa: �! 112, 13m2 �:
=Sacada com 8-
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·Ref. 5003 - Estrada Nova
·Aptos com 02 dormitórios
.Área privativa: s9,OOm2
-A partir de R$ 115.000,00
-Entrega Outubro/2013

.Ref. 4987 - Vila Baependi
=Sulte + 02 dormitórios
.Area privativa: 11s,74m2
·A partir de R$ 314.500,00
.Entrega Novembro/2014

§ Res. Gamaliel
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-Ref. 5005 - Centro
.Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 68,237m2
·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$ 380.664,56
.Entrega Março/2012
Ed. Tom Jobim
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churrasqueira
·A partir de R$
229.000,00

·Entrega Julho/2013

-
� - -�" - - - - - - - -- -- - - -- - - - - -- - - -- � ---- -
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,

.Ref. 4843 - Vila Lalau
-Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 93,1sm2
.A partir de R$ 215.670,66
·Prlmeira torre pronta para morar!

Res. Elegans !
:J
o

=Ref 5025 - Centro
·Suíte + 01 dorm e suíte + 02 dorm
·Área privativa: 79,30m2 e 107m2
.A partir de R$ 227.500,00
.Entrega Setembro/2013

.- .

Ed. Manhattan ,'�'
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IMOVEIS
PRONTOS

.Ref. 5082 - Amizade.

.Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 87,95m2
·R$175.000,00

Res. Cizeski

•
·�

. .,.."",,.,,t·
.Ref. 5103 - Três Rios do Sul
.Aptos com 02 dormitórios
.Área privativa: 48,22m2
.R$ 110.000,00

.Ref. 5112 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 81 ,50m2
·R$ 230.000,00

Ed. MontVermont

.Ref. 5045 - Amizade

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 97m2

.R$ 265.000,00

Res. Jardim das Mercedes

·Ref. 5104 - Czemiewicz
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 83,40m2
·R$145.ooo,00

·Ref. 5088 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 78,08m2
.R$ 245.000,00

·Ref. 5107 - Vila Lalau
.Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 70,OOm2
·R$180.ooo,OO

·Ref. 5100 - Barra do Rio Molha
·Suíte cf sacada+ 02 dormitórios
.Área privativa: 95,53m2
.R$ 238.000,00

.Ref. 4885 -Vila Nova
I

I
!
I
!

.Apto com 02

dormitórios

=Garaqern
.Área privativa:

51,42m2
.Área total: 71,05m2
.R$ 115.000,00

·Ref. 5117 - Czemiewicz
=Suite + 02 dormitórios
.Área privativa: 110,00m2
.R$ 220.000,00

·Ref. 4962 - Centro
=Sulte master + 02 dormitórios
.Área privativa: 306,59m2
.R$ 840.000,00

Res. Prímula

·Res. 5102 - Vila Nova
.Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 71 ,58m2
·R$170.000,00

Res. Algarve

·Ref. 5098 - Amizade
.0pto com 02 dormitórios
·Area privativa: 55,07m2
·R$ 128.000,00
Res. Ana Cristina

.Ref. 5108 - Vila Nova
=Suite + 02 dormitórios
.Área privativa: 81 ,40m2
.R$ 250.000,00

·Ref. 4862 - Centro

.Apto com 03 suítes

.Área privativa: 382,80m2
·R$ 2.700.000,00

·Ref. 5008 - Três Rios do Sul
.Apto com 02 dormitórios
.Área privativa: 50,00m2
·R$ 125.000,00

Res. Verticalli

.Ref. 5101 - Vila Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 100,76m2
·R$ 192.000,00

.Ref. 5115 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 77,00m2
·R 245.00000

·Ref. 4949 - Barra do Rio Cerro
.Apto com 03 dormitórios
.Área privativa: 65,82m2
.R$ 120.000,00

.Ref. 5110-Centro
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 98,60m3
.R$ 330.000,00

·Ref. 4920 - Centro
·Suítemaster+ 03 dormitórios
.Área privativa: 200,00m2
.R$ 720.000,00 .

.,
aeM

...IM

.Ref. 4871 - Centro
·04 suítes sendo 01 cf closet
.Área privativa: 244,00m2
·R$ 1.100.000,00

.Ref. 5116 - Centro

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 82,92m2
·R$ 230.000,00
Ed, Dom Peclro

.Ref. 5078 - Vila Lenzi
·Suíte c/ sacada + 02 dormitórios
.Área privativa: 84,65m2
.R$ 190.000,00

·Ref. 5087 - Vila Nova
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 73,98m2
·R$ 175.000,00

'Res. Filadelphia

·Ref. 5084 - Vila Lalau
.�pto com 02 dormitórios
.Area privativa: 58,94m2
.R$ 130.000,00

.Ref. 4992 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 126,08m2
·R$ 399.000,00

Ed. Santa Luzia
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.Ref. 5077 - Vila Lenzi
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 88,64m2
.R$ 215.000,00
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·Ref. 7315 -Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 145,00m2
·R$ 190.000,00

• Ref. 7311 - Tifa Martins
• Suíte + 03 dormitórios
• Area imóvel: 140,00m2
• R$ 248.000,00

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

·Ref. 7313 - Barra do Rio Cerro
·02 suítes c/ closet + 02 dorm
.Area imóvel: 299,79m2
·A partir de R$ 610.000,00

·Suíte c/ closet + 02
demi suítes

·Garagem para
02 carros

=Preparação para
Split

·Área imóvel:
213,75m2

·R$ 540.000,00

.Lot._s.:hamps Elysee

·Ref. 7316 - Barra do Ric Molha
·Suíte + 03 dormitórios
.Area imóvel: 200,00m2
.R$ 450.000,00

.Ref. 7293 - Vila Rau

.03 dormitórios
·Area imóvel: 240,00m2
·R$ 400.000,00

·Ref. 7303 - João Pessoa
=Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 109,00m2
·R$ 290.000,00

·Ref. 7310 - Jaraguá 99
·04 dormitórios
.Area imóvel: 196,00m2
·R$ 250.000,00

- �,,�......,-
·Ref. 7288 - Vila Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 230,00m2
.R$ 420.000,00

·Ref. 7314 - Vila Lenzi
.06 dormitórios
·Area imóvel: 325,00m2
·R$ 430.000,00

-""..---"""_",_.....�-_.........----..""._--"-� ...,-�.""--

.Ref. 7164 - Centro

.03 dormitórios

.Area imóvel: 120,00m2

.R$ 385.000,00

.Ref. 6655 - Três Rios do Norte

.Geminado: 03 dormitórios

.Area imóvel: 86,00m2

.R$ 149.000,00
=Lot. Paineiras

·Ref. 7283 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte master d closet + 03
dormitórios
.Area imóvel: 294,24m2
·R$ 1.300.000,00

·Ref. 7290 - Jaraguá Esquerdo
·02 dormitórios
.Area imóvel: 120,00m2
·R$ 318.000,00

.Ref. 7291 - Barra do Rio Cerro
·02 dormitórios
.Area imóvel: 54,00m2
·R$ 138.000,00

• Ref. 7248 - Vila Lenzi
• Suíte master +02 suítes
• Area imóvel: 333m2
• R$ 870.000,00

•Ref. 7162 - Centro
.03 dormitórios

·Garagem para 02
carros IRua: Marina Frutuosd

.Área imóvel:

143,30m2
.R$ 280.000,00

.Ref. 6550 - Guaramirim

.Geminado: 03 dormitórios

.Area imóvel: 89,33m2

.R$ 155.000,00

.Lot. Malibú

·Ref. 7321 - Chico de Paulo
·02 casas - 01 d 03 dorm e 1 com

02 dorm
.Area imóvel: 462,00m2
·R$ 742,.000,09"

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

.

.Ref. 7295 - Amizade
=Suíte + 02 dormitórios
·Area imóvel: 318,50m2
.R$ 298.000,00

·Ref. 7192 - Nereu Ramos
·03 dormitórios
.Area imóvel: 58,42m2
.R$ 155.000,00
=Lot. Demathê

·Ref. 6714 - Nereu Ramos
·03 dormitórios
.Area imóvel: 58,42m2
·R$180.000,00
• Lot. Demathê

.Ref. 7307 - Três Rios do Sul
=Sufte + 02 dormitórios
·Area imóvel: 160,00m2
.R$ 390.000,00

·Ref. 7232 - Jaraguá
Esquerdo

-Suíte + 02 dormitórios
·Garagem para 02

carros

·Ficam móveis dos
bwc's

Área imóvel: 161,OOm2
·R$ 380.000,00
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IMÓVEIS
LOTEAMENTOS

·Ref. 2430 - Três Rios do Sul
•Terrenos residencia is
·Área terreno a partir: 332,45m2
·A artir de R$ 78.000,00
Lot. Demathê

.Ref. 2103 - Nereu Ramos
·Terreno residencial
.Área terreno: 438,54m2
·R$ 81.000 00
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·Ref. 2383 - Três Rios do Sul
·Terreno residencial de esquina
.Área terreno: 376,90m2
.R$ 99.000,00

·Ref. 2318 - Vila Lalau
.Terreno comercial
.Área terreno: 1511 ,30m2
.R$ 950.000,00

Lot. Duwe

·Ref. 2149 - Rio da Luz
·Terrenos residenciais
.Á(ea terreno: 370,26m2
·A partir de R$ 75.000,00

·Ref. 2438 - Centro
=Terrenos comercial e residencial
.Área terreno: 611 ,28m2
.R$ 400.000 00

·Ref. 2356 - Amizade
·Terrenos residenciais - vários lotes
.Área terreno: 338,00m2
·A partir de R$ 79.000,00
Lot. Munique

·Ref. 2110 - Amizade
•Terreno residencial
.Área terreno: 350,00m2
·A partir de R$ 105.000,00

·Ref. 2435 - Vila Lenzi
•Terreno residencial
.Área terreno: 429,00m2
·R$ 140.000,00

·Ref. 2263 - Centro
•Terreno comercial
·Área terreno: 358,13m2
·R$ 110.000,00

·Ref. 2437 - Barra do Rio Cerro
•Terreno residencial
.Área terreno: 3.551 ,40m2
·R$ 900.000,00

·Ref. 2431 - Nova Brasília
·Terref'lo comercial e residencial
.Área terreno: 1.530,90m2
.R$ 800.000,00

.Ref. 2283 - Nova Brasília

.Terreno d projeto aprovado para
09 apartamentos!
·Área terreno: 450,00m2
.R$ 180.000,00
Lot. Munique

.Ref. 2313 - Amizade
·Terreno residencial
·Área terreno: 451,02
.R$ 268.000,00

-

.Ref. 2432 - Vila Rau

.Terreno residencial

.Área t�rreno: 351 ,60m2

.R$ 175.000,00

·Ref. 2436 - Três Rios do Sul
•Terreno residencia I
.Área terreno: 385,00m2
·R$ 85.000,00

·Ref. 2368 - Amizade
.Terreno residencial
·Área terreno: 348,75m2

.

·R$ 168.000,00
Lot. Novo Horizonte

·Ref. 2284 - Três Rios do Norte
·Terreno residencial
.Área terreno: 330,55m2
.A partir de R$ 73.000,00

'Lot. Beira Rio

·Ref. 2343 - Três Rios do Sul
•Terrenos residenciais
.Área terreno: 393,54m2
·A partir de R$ 70.000,00
Lot. Paim Springs

.Ref. 2400 - Jaraguá Esquerdo
•Terreno residencia I
·Área terreno: 405,00m2
.A partir de R$ 160:000,00

loto Marajoara

·Ref. 2358 - João Pessoa
·Terreno residencial
.Área terreno: 324,00m2
·R$ 80.000,0o"

.Ref. 2423 - Amizade
•Terrenos residencia is
.Área terreno: 956,87m2
·R$193.000,00

.Ref. 2422 - Amizade
·Terreno residencial
=Área terreno: 375,00m2
.R$ 129.000,00

.Ref. 2375 - Nova Brasília
·Terreno comercial
·Área terreno: 500,00m2
.R$ 230.000,00
Lot. Camposampiero II

·Ref. 2429 - Jaraguá Esquerdo
.Terreno residencial 20x45
.Área terreno: 900,00m2
.R$ 350.000,00

Lot. Paineiras

.Ref. 2150 - Três Rios do Norte

.Terrenos residenciais

.Área terreno: 357,52m2

.A artir de R$ 55.000 00

·Ref. 2424 - Nereu Ramos
•Terreno residencia I
.Área terreno: 418,51m2
·R$ 90.000,00

·Ref. 2427 - Amizade
·Terreno residencial
.Área terreno: 450,00m2
.R$198.000,00
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·Ref. 2386 - João Pessoa
•Terreno residencial
.Área terreno: 784,50m2
·A partir de R$ 75.000,00
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.Ref. B-727 - Amizade

.Suíte + 02 dormitórios
•R$ 1.080,00

·Ref. B-732 - Vila Lenzi
.Casa de madeira
.03 dormiótios
·R$450,00

. II
'

aIvan
IMOBILIÁRIA

·Ref. B-723 - Centro
.Casa comercial com aprox .

450,00m2
·R$ 7.500,00

.Ref. A-696 - Amizade
·Res. Belo Arvoredo
·02 dormitórios
·R$ 550,00 + cond.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
,.

IMOVEIS

LOCAÇÃO

·Ref. A-727 - Baependi
.Ed ..Gabrielli
·Suíte + 02 dormitórios
.R$ 800,00 + cond.

�
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I

I

f
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1
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1

.Ref. A-732 - Vila Lenzi
·Ed. Floresta
.02 dormitórios
.R$ 660,00 + cond.

.Ref. C-171 - Amizade
=Sala comercial com 110,00m2
com 02 bwc's
·R$ 1.100,00

·Ref. A-703 - Baependi
·Res. Waldemiro Bartel
·Suíte + 02 dormitórios
.R$ 850,00 + cond.

·Ref. A-721 - Vila Lalau
·Res. Filadhelfia
.02 dormitórios
·R$ 660,00 + cond.

·Ref. (:-174 - Nova Brasília
·Sala comercial com 97,00m2 com
01 bwc
·R$ 1.500,00

�fJI
,

·Ref. A-685 - Amizade
.Ed. Quatro Ilhas
·Suíte + 02 dormitórios
·R$ 945,00 + cond.

·Ref. A-715 - Centro
·Ed. São Sebastião Kammer
·Suíte + 02 dormitórios
·R$ 1.320,00 + cond.

·Ref. A-739 - Jaraguá Esquerdo
=Sobrado partesuperior
·03 dormitórios + 02 bwc's
·R$.900,00

• Ref. C-172 - Nova Brasília
• Sala com 70,00m2 com 01 bwc
• R$ 880,00

• A-720 - Czerniewiczl• Apartamento !

• Suíte + 02 dorm
·Sacada com

churrasqueira
·R$770,OO + cond.

o
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·Ref. A-651 - Chico de Paulo
.02 dormitórios
.R$ 420,00 - cond. incluso!

·8-72'6 - Amizade I
=Sobrado Residencial I=Suite + 03 dorm �

i'

·Piscina I! • R$ 2.200 00 in.""".",_",.,••,"",,,"",,"",,."",••,.,",,","",,,,,,,,,,�"",,,,"",,.,.""."�,""",.""�""�"".,",."""",,.,,",".�._.,,,,,:.J�.. ".,,,",..•,,.,",_.,""","",",,,",,.",",.",,".,,_,,,"",..",,,.",,,,",,,,.",,"�,,J
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·Ref. A-734 - Centro
·Ed. Saint Sebastian
·Suíte + O dormitório
·R$ 800,00 + cond.
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Creci/SC 2.807·j imóveis Rua Angelo Rubini, 1046 I Jaraguá do Sul I se
,

www.entrelar.com.br Jaraguá 99

r'
�.

I
I
!

Casa com 201,00 m2 , sendo i Suite + 2 liDormitórios, Sala de Estar, Sala de Jantar, Sala de
Vídeo , Cozinha Mobiliada , Lavandería • 2 I

i Banheiros, 2 Vagas Garagens . Area de Festa e I

L�:�_��� ._��.�������,_��_ . . _. J
)·-·-·--·--·-·-·-·-·--·-·--·-,·----·--·---·--·-·--l
I I

I I

I
""'""" ,'I �..il"'.'i"i'.�."."J''''J"'"m..'IJ''..�'''il','''i.", I

I II
I � I
I

I
I

I �
I

I ' I
I I

I I

I
I IDI
I . I
I Terreno c/301,42m2, Area construída 50.00m2• I

,._ 'I Casa ctOi Dorm .. Sala de Estar/Jantar ,Oi I�...j I Banheiro, Area de Serviço e 01 Vaga de Garagem.

li Próximoao Mercado Pradi I
- -,_ -- -'r - -.- -,- - -'-'__ '__'_'__ " -,- - ,1

l-'''_-''.-'''-'''-'.�
. ..,''_.. -'''"'''-.''--'�".-.,.- .. -; .. "'"''"''..�..:..�"''"'""'�_".,

Of;�f/!!i.;I;d1E1(jlJml.. !r!jfjfll; '7mil!{IIIifl/lJlllJ1IJli1fflIt!JI!IlIifIfI1li!1fil/ilimlf!l1!ilil1JlIillmiJiillmlJi,w!ilmJlfIif!J;j,1ff�I!!_II!J!I/I1iiill!lT'J!1�uil1Jlii.;�I t
f . I:, I

Residência

Amizade
"

3 Residências
Casa com área de 79, 18m2, sendo 02 Dormitórios,
Banheiro, Cozinha, Sala de Estar / Sala de Jantar,
Lavanderia e Rua Asfaltada. Loteamento Firenzi

Casa com 107,75 m2 , sendo
Dormitórios, 02 Banheiros , Cozinha , Área de.
Serviço, Sala de Estar e Área de Festas.

.

Residênci,a ; Residência
02 casas mistas + 01 de alvenaria, c/aprox. 54m2
cada. Com 02 Dorm., 01 Banheiro, Cozinha, Sala
de Estar/Jantar, Lavanderia e 02 vacas de garagem.
Aceita imóvel na praia como forma de pagamento.

Próximo a Mixus (Bordados Jaraguá)
R$159.000,00

Rua Principal do Ouro Verde
Casa com área Construída de 88,00m2 , sendo 03
Dormitórios, Banheiro ,Cozinha, Sala de Estar e

Área de Serviço.

I

Residên'cia
Terreno de Ótima localização

Terreno com área de 358,00m2 e casa com

70,00m2 r sendo 03 Dormitórios, 1 Banheiro •

Cozinha, Área de Serviço, Sala de Estar e 01 Vaga
de Garagem

R$149.000,00

R:esidência
Casa com 20Q,00m2 sendo, 05 Dormitórios, 02
Banheiros, Cozinha, Sala de Estar, Sala de Jantar,
Lavanderia e 03 Vagas de Garagem. Próximo ao

Posto Mime Matriz.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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l
i-
I
l�
!; ,Y Espaço goumet mobiliado, área de laiêrcom piscina,

!rç:-��"fexelente acabamento, ambientes amplos, localização privilegiada.
I , Apartamento com 2 vagas

1 suite + 2 qtos • sacada com churrasqueira
1 suite + 2 qtos - 2 sacadas

COBERTURA DUPLEX - 2 suítes + 1 qto • 4 sacadas

• Salas de estar e jantar iirtegradas
• Sacada 00II1 churrasqueira

- Area de serviço
·01 suite + 01 quarto

• 04 pavimentos
·02 apartamenlos por andar

-PrevisãO de TV a cabo
- Portão e l)Orteiro eletrônicos

• Medidorindlwduaf de água e gás
- SensoIes de presença !l3S áreas comuns

• Hal de entrada e espaço goormet decorados

-II Apartamento III !

; I Barra do Rio Cerro II
II 1 suíte + 1 quarto II
II A partir de !II) I ,

II R$125.000,OO III i _jl

Terrenos
pI investimento

a partir de
60.000,00

-------llr
---�-------------

'I
!

II -

II

Ref.:00356.001 Bakro: Vila Lenzi
1 suíte+2 qts A partir R$1_90.000,OO

,-----
I

"
Locação

_

a parti de
III R$ 480,00

Ref.:00369.001 Bairro: Vila Nova II em Jaragua do Sul
_____"'->ü I A!)artamento 2 qtos - R$139.000,OO .--- 1.1

I' l
Espaço goumet mobiliado, exelente acabamento,
localização privilegiada No Centro da cidade.

Apartamentos com
1 suite + 1 qto • 2 sacadas • 1 suite + 2 qtos • 2 sacadas

2 suítes + 1 qto • 2 sacadas
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RS.2140- opIO Bairro V"Jeiros-Res. MontreoI-ron1endo: 02
I dormitórios, bwc soàol, sola esIor, sooxIo com d}urrosqueira,mzinho,la

vonderia, Dl vogo garagem. Semi-mobiliodo. Arno privotivo: 54,43m2.
Valar: RS147.1Dl,lXl.

. 1t
e. T39 - Bairro Jaraguá squer o - arre Di Soli

Residendal- Aptos contendo 02 dormitórios, bwc sodal, sala
estar, sacadq com churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga
garagem. Area privativa a partir de 60,07m2.lncorporação

sob matrícula 5.340. Valor a partir de: RS 130.000,00.

Ref. 1149 - Sobrado - Bairro Jaraguá Esquerdo - contendo: 02 suítes,
01 suíte master, 02 dormitórios com sacada, 02 bwc, esaitório, sala

Rãf. 11 2 - Casa aIv. - Bairro Vila Novo - contendo: 01 suíte,02 estarnantar, sala Iv, lavabo, despensa, cozinha, lavanderia, garagem
dormitórios, bwcsocial, sala esIorrjOntar, lavanderia, garagem, qrea p/� corros, área festas com churrosq.ueira, fomo a lenha, pisdna.
de festas cam churrosql!8ira, 01 bwc, despensa,mzinha, �isdna. Arno Area aprox. da coso: 370,OOm2. Area terreno: 920,OOm2.

'); aprox. coso: 196,oom2. Area terrena: 4ll,lXlm2. Valor: R$400.IDl,lXl. Valor: RS 950.000,00.
"NNilifIfl///ilfii/liHl1ill/lJiHfiiiffDi/ifAIJ1IiI/IiM,!; ,E ji1!1iiiJ_fi!iII!W","iún!il!fflIiiIiiliiiM#.MIéMMii»i.iif/iJii,iliMll;&J.J4WiliAhAiii#i/!iiiiiIi41WAW�i)JjIJ,'ljilli!lil_l!IPfIihfillii_Mif/I!lIlP, ,.

RUA FELICIANO BQRTO
L1NI. SALAS COMERCIAIS
NOVAS - DE 84M A

129M (COM MEZANINO).
ESTACIONAM6NTO

.

FACIL. QONStJL1:I;�NOSI!
COO 955

Rei. 1134 - Coso Alv.- Bairro Joroguó Esquerdo - contendo: 01 suíte,02
dormitórios, 02 bwc's, lavabo, solo estor,solo jantar, cozinho, lavanderia,
garagem p/ 02 corras, área lestos com churrasqueira, piscina. Área oprox.

do coso: 220,OOm2. Área terreno: 850,OOm2. Valor: RS 350.000,00.

• w .i anaimoveis.com.br
contato@ívanaimoveis.com.br

•I
I
J

I RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC Ofemsâálé:17deflaçode2012
l'�·----------�----���--------------------------------�--.---�------�
I

Rei. 2074 - opto Bairro Centro - Res. Novo York - contendo: 01 suíte,
02 dormitórios, bwc social, sola estor, socodo com churrasqueira, cozinho,

lavanderia, Dl vogo garagem. Área privativo: 82,81m2.
Valor: RS 189.000,00.

RS. 1145 - caso alv. - Bairro Centenário - contendo: 01 suíte, 03 dor
mitórios, sala esIorrjOntar, bwc social, cozinha com móveis, lavanll�ria,
despensa, área de� com churrasqueira, garagem 02 corros. Area
aprox. coso: 170,00m2. Area terreno: 350,00m2. Valor: RS 279.101,00.

Plantão de Vendas:
9187 -2075

Ref. 2110 -Apto no (entro - Res.ltalia - Contendo: suíte
com dosei, 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,OOm2 mais 01 ou 02 vagas de garagem. Valor: a

consultar. incorporação sob matricula n.o 26.047

.�

Rei. 1143 - Bairro Centro - Coso alvenaria - contendo: 04

dormitórios, bwc social, solo estar, copo/cozinho, lavanderia, 01 vogo
garagem. Área oprox. do coso: 90,00m2. Área terreno: 441,82m2.

Valor: RS 365.000,00.

.1
ii
II
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,
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RESIDENCIAL .
Minha Casa
Minha Vida

SULBRASIL
�

OIGENHA�lA

Fone: (47) 3275-000'5
www.alfablu.com.br

*Valorreferente a entrada do apto 118 do bloco Felicidade. Simulação de entrada para pessoa com

renda bruta de RS 2.000.00 e idade até 40 anos e com 3 anos de trabalho sob regime do FGTS

(Entrada + financiamento bancário).

INFORMAÇÕES--------

ulação
Iss

di
ALFABLUi
EMPREENDIMENTOS 'MOBILiARIOS I

DESDE 1979

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 51 - sala 04 - Centro
Início do Calçadão, próximo à Caixa.

tJ!
ii
tIi
5

�

•

PLANTÃO
Vendas 9934.806919923.97391 Lo ação 9923.7090

. .

I �\ Ó'V'E 15'

(

L1042 . casa- Barra do Rio Molha - Com 02 quartos, sala, bwc, L2132 - Apartamento - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
cozinha mobiliada, aréa de serviço, garagem,R$ 700,00 área de serviço, sacada cf churrasqueira, garagem, R$ 580,00
L1044 - Casa - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc,

e cone. Aprox,R$1 00,00
lavabo, dependência de empregada, área de serviço, garagem pf4 L2134 - Apartamento - Vila Nova - Com 01 suíte, 01 quarto,
carros, R$1 ,800,00 sala, cozinha, bwc, área de serviço, sacada, semi mobiliada,
L1046 - Casa - Schroeder - Com 02 quartos, 02 salas, 02 bwc, R$ 680,00 e Cond,Aprox,R$ 120,00

cozinha, sacada, garagem, R$ 500,00 L2135 - Apartamenlo - Centro - Com 01 suíte c/ closet, 01

L2080 - Cobertura - Com 01 suíte master, 01 suite, 02 quartos, quarto, bwc, sala, cozinha, área de serviço, sacada c/ churras-

dependência de empregada, 03 bwc, área de festas, cozinha, sala, queira, garagem, elevador, TODO MOBILlADO,R$ 1,800,00 e

sala de jogos, piscina, 03 vagas de garagem, R$ 2,100,00 e Cond, Cond.Aprox.Hâ 180,00 .

Agrox,R$ 600,00 L3001 - Sala Comercial - Centro - Com 40m2, bwc,R$ 500,00
L2085 - Apartamento - Baependl - Com 01 suite, 02 quartos, L3007 - Sala Comercial - Centro - Com 813m2, 09 vagas de

sala, cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, bwc, garagem,R$ 11,000,00
garagem, R$ 750,00 L3011 - Sala Comercial- Centro - Com 41 m2, bwc,R$ 500,00
L2101 - Apartamento - Centro - Com 01 suíte, 02 quartos, sala, e Cond.Aprox,R$ 60,00
cozinha, área de serviço, sacada com churrasq, jardim, terraço.Hâ L3016 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc, R$ 550,00
1,000,00 e Conc.Aprox. R$ 100,00 L3018 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2, bwc,R$ 670,00
L21 03 - Apartamento - Czerniewicz - Com 01 suíte, 02 quartos, L3019 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2, bwc. R$ 850,00
sala, cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, L3020 - Sala Comercial - Centro - Com 70m2, bwc,
garagem,R$ 750,00 e Cond.Aprox, R$100,00 estacionamento.Rã 800,00
L2113 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, L3021 - Sala Comercial - Centro - Com 42m2,R$ 460,00
bwc, sacada cf churrasqueira,garagem, R$ 630,00 L3024 - Sala Comercial - Vila Lalau - Com 120m2, 02 bwc.
L2116 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, bwc, R$1,550,00
cozinha, sala, área de serviço, garagem,R$ 550,00 e Cond.Aprox. L3027 - Sala Comercial - Corupá - Com 50m2,R$ 250,00
R$ 100,00 L3034 _ Sala Comercial - Centro - Com 50m2, bwc,R$ 450,00
L2117 - Apartamento - Baependi - Com 03 quartos, sala, cozinha, L3036 _ Sala Comercial- Centro - Com 40m2, bwc,R$ 550,00
área de serviço, bwc, sacada, garagem,R$ 880,00
L2118 - Apartamento - Baependi - Com 03 quartos, sala, cozinha,

L3037 - Sala Comercial - Centro - Com 750m2 ,R$ 8,500,00

área de serviço, bwc, ga!agem.R$ 880,00 L3038 - Sala Comercla' - Centro - Com 110m: .R$ 3,000,00
L2119 - Apartamento - Agua Verde - Com 02 quartos, sala, cozi-

L3039 - Sala Comerciai - Centro - Com 120m .R$ 1.850,00
nha bwc área de serviço sacada com churrasqueira garagem.R$ L3040 - Sala Comerctal - Centro - Com 42m2 .R$ 540,00
550',00 e'Cond.Aprox,R$ i 00,00

'

L3041 - Sala Comercial- Nova Brasilia - Com 170m2, 02 bwc,
L2120 - Apartamento - Água Verde - Com 02 quartos, sala, cozi- estaciono R$ 2.200,00
nha, bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira, garagem.R$ L3042 - Sala Cornercíal - Centro - Com 60m2, bwc.R$ 900,00
550,00 e Cond,Aprox.R$100,00 ; L3043 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc.R$ 850,00
L2122 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cbzinha, L3044 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2, bwc.R$ 850,00
área de serviço, sacada cf churrasqueira, garagem. R$ 710,00 e L3045 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2, bwc.R$ 550,00
Cond. Aprox.R$ 100,00 L3046 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2, bwc.R$ 550,00
L21,23 - Apartamento - Czerniewicz - Com 02 quartos, sala, L3047 - Sala Comercial - Centro - Com 3-2m2, bwc,R$ 550,00
cozinha, area de serviço, bwc, garagem. R$ 600,00 e Cono.Aprox. L3048 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2, bwc,R$ 850,00
R$ 100,00

, . L3049 - Sala Comercial - Ilha da Figueira - Com 44m2, bwc.
L21,24 - Apartamento - Czerníewicz - Com 02 qurtos, sala, R$650,00 e Cond.Aprox R$ 35,00
cozinha, area de serviço, bwc, sacada cf churrasqueira, garagem, L3051 _ Sala Comercial- Centro - Com 70m2 02 bwc
R$ 650,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00

.
. R$2.500,00

' .

L21,26 - Apartarnento - Centro - Com 01 suíte, 01 quarto, sala, L3052 _ Sala Comercial - Centro - Com 154m2 02bwc,
cozinha, area de serviço, bwc, sacada cf churrasqueira, garagem. R$3,500,00

'

R$ 740,00 e Cond.Aprox,R$ 100,00
. L3054 _ Sala Comercial _ Centro - Com 32m2 bwc.R$ 550 00

L2127 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, L3055 SI' I C tr C 100m2 02 b R$3 500 00
bwc, área de serviço, sacada o/churrasqueira, garagem. R$

- a a c9mercla - en. o - om , wc. . ,

600,00 e Cond.Aprox.R$100,00. L4006 - Galp�o - Guara,mlrlm - Com 500m22.R$ 3,800,00
L2130 - Apartamento - Centro - Com 01 suite cozinha garagem

L4007 - Galpao - Czerruewícz - Com 300m ,R$ 2.500,00
R$ 450,00 e Cond.Aprox,R$ 60,00

' , .

L4008 - Galp_ão - Vila Lalau - Com 3.500m2.Valor sob consulta.

L2131 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área L4009 - Galpa_o - Guarammm - Com 1.125m2 - Valor Sob consulta

de serviço, sacada cf churrasqueira, R$ 620,00 e Cond.Aprox.R$100,00 L4010 - Galpao - RIO Cerro I - Com 200m2, bwc.R$ 1,600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRECI 12556.

(47) 3371-6310 - (47) 8406 4447
www.proma.com.br"-comercial@proma.com.br
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COMPRA

VEN,DE
ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
Plantão de Vendas

Osmari 9981·1122 I �ne 9927-6088
Roberlo9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às lih

CHAMPAGNAT

REF 1377 - RES. NOVO HORIZONTE apto el
93,40m2 de área privativa, 1 Suíte, 02 dorrn.,
SEMI - MOBILIADO, sacada oi ehurrasq. e 02
!��!!E��,:�,��!���.."�._."__",.,.__,_.,_,_,_

IIsÃo Luís

REF 1332 - RES. MONT VERMONT apto
el 80m2 de área privativa, 1 Suite, 01
dorrn., sacada el churrasqueira e 01 vaga.
R$220.000,OO

I1UU/llIflll/lll�I1l/IIIIUIIIIII/JIlItIiImff1IlffltJ/l1ll!f1lllllIiil1lllJl9U!llfll1I/111l111l11JJJ1tmi/11llIl!lR

REF 1296 - RES. JULIANA CHRISTINA apto
el 84m2 de área privativa, 1 Suite, 01 dorrn.,
sacada el churrasqueira e 01 vaga.
R$197.135,OO
1I11im1t1lmi1lllll1llll1lJllllJJ#/IW!IIUlfIII!l/JIIIIHIttfIllIIIIlIIfItIIIUtlIl1llJJIUl!1r/llUlllUIlIllfllll!IIfIIJIIIII/IIIIlUI#UIIJIPI1lIIJHIIIll/JlIIh

REF 1465 - RES, VILLANDRY apto NOVO el
98,70m2 de área privativa, 1 Suíte, 02 dorm., ampla
sacada c/ churrasqueira e 02 vagas. R$190.000,OO

REF 1402 - RES. ILHA DOS AÇORES apto'e/
70m2 de área privativa, 1 Suíte, 01 corrn., cozinha
e banheiros mobiliados, sacada c/ churrasqueira e

,J!.���[�;��!.!���"q!!:��.�._.. """".._�..."_,"""<m_,"

REF 1269 - RES. NIEMEYER apto c/66m2 de
área privativa, 1 Suite, 01 dorm., ampla sacada

,�Ls!J"���9..��2.�J!.2!�'��'<m�12!�:EE9.!�.!!�,_,,,..,,"".

REF 1453 - RES. JACO EMMENDOERFER apto
c/ 70,00m2 de área privativa, 02 dorm., coz.,
sala de estar/jantar e 01 vaga. R$ 170,000,00

r.'III!fI""IfIJnIIlI'lIlrmllt/m'<III"'''�'''lIlImtl!llO<tIllI''llm'''U"";m''''''IIIIJjffl'lIlllllmf!W''!II,,,urmlt!II'''UI"''''IPlllllmhl�mIII!IlIIlImUlI!OliVILA LENZII B. DO RIO MOLHA

REF 5020 - Casa alv. com 160m2, 1 Suíte,02
dorm., COZo mobiliada linha Brastemp, churrasq. com
área de invemo e gar. p/ 02 carros. R$420.000,OO
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30. às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h
,

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

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

•
Ófíma localização, na Rua 25 de Julho
(ao lado do Posto Mime Matriz;)

.8Andares;

• 10 pavimento: garagem, acesso social,
depósito e instalações de serviços;

.20 povímento: garagem, salão de festas
e playground;

.24 apartamentos (4 por andar);

Entrega para março/2013;

• 106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto Tipo 1

106,73 m2 - Privativo

.86m2 Privativo Suíte + 1 dorm.

.Ampla sacada com churrasqueira;

• Sala de Estar e Jantar conjugadas:

.Cozinha;

• Lavanderia:

Acabamento em Porcelanato, Gesso e Massa Corrida;

Espera para SpUt;

Hall de entrada, Área de festas e Playground decorados

EstágIO da Obro Fev'/2012
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- 112, 18m2 de área total

- Suíte + 1 quarto

- Sala de estar e jantar

- Cozinha

- Área de serviço

- Sacada com churrasqueira

- Banheiro

- O 1 vaga de garagem

- Excelente padrão de acabamento
,

- Ótima Localização, Bairro São Luis.
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1002: CENTRO - 230m2 - 1013:.CENTRO - 180m2 cf 1103: BARRA DO RIO CER
Suíte master + 2qtos, área Suíte + 2 qtos. Ideal para RO - Sobrado cf 235m2,
de festas. R$ 360 mil comercio. R$ 500 mil suíte + 2 qtos. R$ 510 mil

1226: JARAGUÁ ESQUER- 1160: CZERNIEWICZ - 1260: RAU - 120m2 cf 6 qtos,
DO - 458,27m2 cf suíte master 302,94m2 cf suíte + 2 qtos, 3 bwc's. Dividida em 3 mora
+ 2 suítes + 2 qtos, piscina. nos fundos tem um apto. de dias. R$ 220 mil
R$950 mil 1 qto. R$ 300 mil

..

3000: MUNIQUE Ótimo 3149:VILLAGE-Apto. novos 3003: SAINTTROPEZ-Loft, 1
negócio!! Suíte + 3 qtos, 2 cf suíte + 1 qto. R$ 143 mil qto, 2 qtos ou 3 qtos. Á partir de
garagens. R$ 265 mil R$ 140 mil

3027: NOVO MILENIO - 3418: NORMANDIA - Mobili- 3427: AMARYLLlS - Suíte +

Suíte cf closet + 1 qto, amplo ado. Suíte + 2 qtos, 2 gara- 2 qtos, sacada cf churrasq.
terraço. R$ 315 mil gens. R$ 223 mil R$ 185 mil

2001 - CENTRO - 1.933,66M2 - R$2.500.000,00
2004 - CENTRO - CONDOMíNIO FECHADO. R$ 171.000,00
2011 - CENTRO - 326,71M2 - R$ 230.000,00.
2014 - CENTRO - 588,75M2 - R$ 380.000,00
2045 - CHICO DE PAULO - 504M2 - R$ 120.000,00

\

2069 - AMIZADE - 636,61M2 - R$ 75.000,00
2081 - AMIZADE - 340,35M2 - R$ 73.000,00
2083 .:: AMIZADE - 1.800M2 - R$ 800.000,00
2101- BARRA DO RIO CERRO - 450M2 - R$ 139.000,00
2108 - BARRA DO RIO CERRO - 2.112M2 - R$ 350.000,00
2111 - BARRA DO RIO CERRO - 3.300,82M2 - R$ 1.300.000,00
.2194 - FIGUEIRINHA - 7.500M2 - R$ 1.190.000,00
2229 - JARAGUÁ ESQUERDO - CONDOMíNIO FECHADO - R$175.000,00
2230 - JARÁGUÁ ESQUERDO - 300,60M2 - R$ 94.000,00
2242 - NEREU RAMOS - 300,71M2 - R$ 79.500,00
2244 - NOVA BRASíLIA - 2.465,89M2 - R$ 800.000,00
2367 - TIFA MARTINS - 350M2 - R$ 128.000,00
2417 - VILA NOVA - 851,53M2 - R$ 225.000,00
2418 - VILA NOVA - 425,25M2 - R$ 330.000,00
2447 - SCHROEDER - 450,90M2 - R$ 67.000,00

1058: ÁGUA VERDE - 245m2
cf 4 qtos, sacadas, área de
festas. R$ 480 mil

1435: GUARAMIRIM -118m2 c!
ótimo acabamento, 3 qtos, bwc,
varanda e jardim. R$ 198 mil

3419: CAPRI I - amplo apto cf
194m2 cf 2 suítes + 2 qtos, 2
garagens. R$ 440 mil

3033: CARVALHO - Todo
mobiliado. Suíte + 2 qtos,'
dep. de empregada cf bwc.
R$ 280 mil

3252: LEUPRECHT - 2 qtos,
área de serviço cf sacada, 2
vagas de garagens. R$ 175 mil

3449: SCHROEDER - BERLIM
- Novo c:! Zqtos e excelente con

dições. A partir de R$103.500,00

1142: CHICO DE PAULO - 220m2
c! suíte master + 2 qtos, COZo mo
biliada, piscina. R$ 400 mil

1393: VIEIRAS - 244m2 cf
suíte + 2 qtos, COZo mob., área
de festas cf piscina. R$ 340 mil

3053: IMPERIAL - Suíte cf
hidra + 1 suíte + 1 qto. 3 ga
ragens. R$ 439 mil

3111: ARNO REICHOW -

100m2 cf suíte + 2 qtos, 2
sacadas. R$ 184 mil

�

3005: RODRIGO - Suíte'+ 2
qtos, COZo mob.; R$ 185 mil

3389: NOVO HORIZONTES
- 93,38m2, semi mobiliado.
Suíte + 2 qtos. R$373 mil

1113: BARRA DO RIO CER
RG - 120m2 cf amplo terreno.
Suíte + 2 qtos. R$ 270 mil

,

1461: BARRA VELHA - Ex
celente sobrado de frente pf
o mar, cf 6 qtos. R$ 450 mil

3023: EXCELENTE COBERTU
RA MOBILIADA - suíte master +
2 suítes, piscina privativa c! linda
vista pf cidade. Consulte-nos

. "

3172: VERTICALLI - NOVO
cf suíte + 2 'qtos, sacada
fechada. R$ 190 mil

. -----

3371: VENEZA - 87,07m2 cf
suíte + 2 qtos. R$ 213.550,00

.

3176: LEBLON - Suíte "+ 2
qtos, COZo mobiliada. R$ 180
mil
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• VENDA • LOCAÇÃO •

3044: EDUARDO PAMPLONA -

Excelente padrão! Apenas 2 aptos
por andar. RI 11-56.344

3019: CENTRO - JARAGUÁ TOW
ER - Duas opções de planta, forma
de pgto facilitada. Aceita imóvel no

negócio. Consulte-nos. RI. 1-61.952

3076: ED. CÂNDIDO PORTI
NARI - Excelente localização.
Suíte + 1 qto. Consulte-nos

3107: JGUÁ ESQUERDO - GRA
CILlS - Visite o apto. decorado.
RI. 3-60.�27

DM

3011: VILLENEUVE - Alto pa
drão, suíte máster + 3 suíte. Ven
ha conhecer o apto. decorado!
RI. 3-60.927

3004: CENTRO - IBIZA - DU9s op
ções de plantas, 2 garagens e apenas
2 aptos. por andar. Á partir de R$ 350
mil R.I. 1-65.839

3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto,
Suíte + 2 qtos ou 1 qto. Consulte
nos.

3062: BAEPENDI - GPJ...AXY - Se a vida
imita a arte, que tal viver aqui? Apartamen
tos que são legítimas obras-primas' oom
localização privilegiada no' Baependi, área
nobre da ddade. R.I. 1-66.542

3060: AMIZADE - JULIANA CHRISTINA - 02 ou 03 qtos
(sendo 1 suíte), 2 vagas de garagens (opcionais). Entrada +

parcelamento. RI. 62.167

I

"J!J/Ii,'itJlWiffiliiJj�l!I!ll!hmii!!iiPfllnílljfjfi5:i!"li;,!iIUmplrr,m/iiWffflf!ii!!!iI\�""litj,RfilA bJ:i,À.a " ,Ao,,1 9 9" Z �" :"Z Z·§ "*,5:;;i;,":,,,;;;,:,
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3093: BARRA DO RIO CERRO - IMPERIALlS. Venha con

hecer o apto decorado com nossos corretores e apaixone
se! Condições de pgto. facilitadas.

'.

3021: NOVA BRASíLIA - ELEGANS -. O empreendimento
oferece 3 tipos de plantas. Conheça o apto. decorado. R.I.
4-56.833

3025: CENTRO - MANHATIAN - 3
.

suítes, 2 gar. e a vantagem da planta
poder sermodificada para atender às
suas necessidades. RI. 4-31.988

3064: BAEPENDI - PÁSSA- 3075: AMIZADE - VALE DA LUA

ROS E FLORES - Suíte + 2' - Dois tipos de plantas, 2 qtos,
qtos. R$ 280 mil. RI. 7-2.597 sacada cf churrasq.; Á partir de

R$ 139.500,00 mil. R.I. 2-63.476

3051: CENTRO - BELLE VIE - 2

aptos. por andar. Suíte master +

2 demi-suítes, 2 garagens.
R$ 358 mil

3110: 'JGUÁ ESQUERDO -

ANA LÚCIA (Torre B) - Suíte
+ 1 qto, sacada cf churrasq.
RI. 1-62.185

3334: ESTRADA NOVA -

ESTAÇÕES - 2 qtos, saca
da, por apenas R$ 110
mil. RI. 2.43.785

3094: CZERNIEWICZ -FLOR DE LlS - 02 ou 03 qtos (sendo 1
suíte), e 1 qto, garagens extra. Entrada + parcelamento. RI. 10-
7.297

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM
diferentes opções de plantas, para
aproveitar bem cada rrf dos ambi
entes. Valores e oondições especiais.
R.I. 7-20.ü73

3368: VILA LALAU - AN
GELO MENEL - Suíte + 2
qtos, 1 ou 2 garagens. Visite
o apto. decorado.

3056: CENTRO - GAMALlEL - suíte + 1 qto ou 2 qtos.
Entrada e parcelas facilitadas. R.I. 1-60.083
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TAEKWONDO
• Taekwondo a noite para

crianças das 19:00 as 20:00

seg,Quar,sex, na HT academia

sport center LMTD. Fone

(47)3370-7830 prof Israel faixa
preta primeiro Dam venha fazer

uma aula experimental End. Rua:
Oreste Bortojinl. Bairro São Luis.

PROCURA·SE
• Procuro doação para a

associação de moradores do

Jaraguá 84 de 2 violões para
aula de canto. Tratar com Adilson
Tr: 3371-1305/9962-7720.

• Compro cisne preto. Tr: 3273-

2347.

• CONTRATA-SE VENDEDOR
EXTERNO-Interessados deixar

VENDE-SE
• Vende -se monitor LCD LG

Flatron 115 50S. R$ 150,00. Tr

9113-2661

• Gravador dvd externo da

Samsung para note ou. pc usa

02 portas usb semi novo R$
100,00. Tratar 9917-3771

• Modem tp-link para adsl2

modelo 8816 acompanha caixa,
cabo rede R$ 70,00. Tratar

9917-3771

• Vende-se TV de 29 LG com av e

controle. R$ 300,00.

• Vende - se TV 20 Panasonic

com av e controle. R$ 150,00.
Tr: 3275-2264 ou 9953-5524

IMÓVEIS
curriculun na Extinsul. APARTAMENTO

• Precisa - se de casa pra alugar
que tenha a Bitz. Tr: 8833-4787
ou 3372-1205 após as 18:00.

• Moça para dividir aluguel, boa

localização, apartamento em

ótimo estado, todo mobiliado
Local: Condomínio Bartel

Baependi. Valor do aluguel:
350,00. Telefone para contato:

47-9912-4067

VENDE-S.E
• Procura-se Empreendedores.
WWW.HLOM.NETjVENCI

• Som automotivo, DVD retrátil
Pioneer modelo 5950, 1 tela de

9 polegadas, 1 kit bravox 6, 1 par
69, 1 sub 12, 1 modulo 2000w,
caixa dutada, toda fiação. Valor
R$ 1.700,00 (tudo). Tratar com
Daniel. Fone 47 9962 3584

• Vende-se 2 ar-condicionado

split 18 btus, marca Cônsul, ,

novos na caixa com nota fiscal

classificação (A) no valor de

R$1.500,00 cada um. Tr: 8447-
9099 OU 8447-9101 GLORIA

• Vendo· triliche semi-novo. Tr:

3370-1176

• Vendo marrequinha exótica,
coelhos e Pincher. Tr: 3273-2347

• Vende -se portas de canela,
caixilhos, janelas de correr com

4 asas cl vidros e vistas, mesas,
bancos, cadeiras, banquetas
e cavaletes. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885.

• Vende-se equipamentos para
.

banho & tosa estão em ótimo
estado valor a combinar tratar
no (9244 - 6304 ) com Fabio ou

Marley.
• Vende-se moto elétrica da
Bandeirantes infantil. R$ 350,00
cada uma. Tr: 3370-1176

• Vende-se maquina nova de corte
de aço' a plasma-oxipira. Tr:

9653-0717

• APARTAMENTO cl suíte + 1

quarto, sacada cl churrasqueira,
,

cozinha mobiliada. R$
149.000,00 (liberado para
financi. E FGTS). Tr: 9104-8600.
Creci 14482.

·APARTAMENTOS cl 2 quartos
+sacada cl churrasqueira, área
de festa, áreas de 53 á 65 m2•

R$ entrada + parcelamento
+ financ.Tr: 9159-9733. Creci

14482.

• Apt.76m2 privativo na Vila

Lenzi 3 quartos mobiliado

R$145.000,00.Tel 9918-9996
8443-3633

• APARTAMENTO PRÓXIMO DA

WEG E MARISOL - você vai

adorar ter essa facilidade.
Dois quartos, churrasqueira.
Financiável, pode FGTS. Visite.

(47) 3371-4008. CREC115022.

• Apartamento novo com 2

quartos, cozinha mobiliada,
vaga de garagem aceita

financiamento e FGTS. R$
125.000,00.Tr:9159-97 33.
Creci 14482.

• Apartamento em construção,
valor promocional para

investidores, 2 quartos, R$
80.000,00. Tr: 9159-9733. Creci
14482

CASA

• VENDO casa no Jaraguá 99;
130 m2, alvenaria, garagem
pi dois carros. R$ 100.000,00
(negociar). Tr: 3371-8885 I
8400-2172

• VENDE-SE Casa Nova 100m2 no

Firenze terreno 370m2 murado

R$135.000,00. Tel: 9918-9996
ou 8443-3633

·CASA CONFORTÁVEL NO

AMIZADE - Amplo quintal para

aproveitar o lazer e ótimos
. cômodos bem distribuídos.

CASA
Suíte, 02 qtos. Terreno: 364 m2.
Casa: 125 rn-, Financiável. (47)
337�4008.CRECI15022

• Casa Nova 135 m2 porcelanato,
água quente, laje inclinada,
moderna próxima da Unerj/Rau.
R$275 mil. 9918-9996

CHÁCARA
• Vende-se uma chácara no

perímetro urbano com 21.300
mt a 300 mts do asfalto com

casa 2 lagoas e 2 córregos com

nascente mais cachoeira.Tr:

9118-5474. 9662-0895

• Sítio Rancho Bom Schroeder,
casa alvenaria 170 m2, lagoas,
ranchos plano 8 mil.m2 total

35 mil.m2 R$310 mil aceita

SALA COMERCIAL
• Vende-se empresa em

Guaramirim no ramo de corte

de chapas de aço plasma com

ótimo faturamento mensal. Tr:

9653-0717

• Passo o ponto, salão de"
cabeleleiros todo equipado,
com clientela formada e ótima

localização, R$ 30.000,00.
Aluguel da sala R$ 650,00. Tr:

9978-3368.

• Vende - se loja de presentes,
utilidades e acessórios

femininos, Bairro Vila Lenzi. Tr:

9175-1200 ou 9663-5682

TERRENOS
• Vendo terreno na Barra - r

Benjamino Pradi, 405 rr

plano, livre de enchente

deslizamentos, 400 m

Malwee. R$ 120.000,00 - Trat:

Volnei - 9107-3759 ou 337

0977

• Vendo terreno cl 600 mts e ca

mista, toda documentada
rua Oscar Schneider 1 Barra I

Rie Cerro 1800 mts da Malwe

R$: 110.000,00. Tr 9114-8m

13273-1546 cl Arcino.

• VENDO Reflorestamento

eucalipto com 11 anos, já poss
madeira quadrada, área tal

plana de 50.000 m2, próxin
• Vendo loja Donna Anna Boutique,
ótima oportunidade. Contatar:

" de Rio do Sul, valor a cornbiru
47 3275-1290 I 47 8436-9585

fone 47 3328-3560.

casa ou terreno até R$150 mil. ALUGUEL
3054-1696 Ivan

• Vende-se chácara no período
Urbano Jaragua do Sul,
nascente, Cachoeira, lagoa de

peixe, a 300 mts do asfalto. R$
140.000,00. Tr: 9128-2984.

• CHÁCARA 50.000 m2 com

cachoeira, nascente e á 800 m

do asfalto. No Rio Cerro II. R$
110.000,00. Tr: 3376-0726

• Chácara 2500.00 m2 toda

plana com pastagem no Rio
Cerro II. R$ 200.000,00. Tr:

3376-0726.

SALA COMERCIAL
• ALUGO Sala Comercial 60 m2 no

• ALUGO apartamentos com 1 na

Rua .Max Wilhelm 837, prédio
azul. Tr: 3371-6021

• ALUGO sala comercial no centro

de Guaramirim com 60 m2• Valor
a combinar, Tr: 3373-2847

• ALUGO quarto p/ pensionista no

centro. Tr: 8826-2565

• Aluga-se quarto/ kitinete na R:

PrefeitoWaldemar Grubba,1532.
Tr: 3275-1185/9912-6200

• Aluga-se quitinetes no Centro,
Vila Lenzi e Vila Nova com V2, 3
quartos e Casa na Vila nova. Tr:

3371-9311/8809-8185(vivo)
Com Evonete/Alberto,

centro de Guaramirim (Antiga
• Alugo Apt com 2 quartos e

Biblioteca Municipal). Valor a.
garagem no Rau prox. ao postonegociar. Tr: 9136-0256.
cidade. R$ 530,00. Tr: 9993-

• VENDO uma lanchonete no alto 2131
da Serra em Pomerode. Valor
a combinar. Tr: 9662-0895 1
9118-5474

• Vendo quiosque em pleno
funcionamento retorno garantido
e imediato. Excelente investimento
clientela formada, ambiente

agradável e seguro.Tratar fone:
8445-0435

• Vende-se uma locadora com

ótima clientela, ponto de

funcionamento a 13 anos,
mais de 3000 DVDs entre

lançamentos e catálogos. Preço
imperdível/aceito carro no

negócio Tr: 9631-2588

• Aluga-se sala comercial no

centro de Càru pá 120 mt-' cl
estacionamento. Tratar no

horário comercial. 3375- 1004

• Vende-se loja papelaria e

presentes em Guaramirim no

bairro Avaí.Ótima localização.
Contatos: 3373-4766 ou

99489798

• Vende-se uma Padaria e

Mercearia. Tratar no tel. 3275-
0697.

• Aluga -se sala comercial no centro
de Guaramirim.Tr: 3373-1900

• Alugo Kitinete - com 30 m2 na

Rua Ernesto Lessmann 615 - Vila

Lalau, Jgua do Sul próx. a Weg.
R$ 300,00 Tr 9976-56301 9608-
44841 3635-4443

• Alugo quarto pensionista no

centro livre de água, luz e

internet. Garagem disponível
após as 22:00. Tr: 8826-2565.

• Salas comerciais para aluguel na
Rua José Picolli, bairro estrada

nova. (56 e 72 rn-), Excelente

localização. Salas estarão prontas
em +1- 20 dias. Interessados

entrar em contato com Gileno no

fone (47) 9172-9175

TERRENOS
• TERRENO 1.500 m-, área plana,
pronto pi construir 4 casas. Valor
a combinar. Tr: 3376�0726

• TERRENO no Jaraguá 84, com

1063 m2 com residência de

madeira. R$ 75.000,00(negociar).
Tr: 3376-16831 8439-9541

• TERRENO ALTO PADRÃO
CONDOMíNIO FLAMBOYAf\
600 m2, excelente vista. Acei

apartamento de menor vali

(47)3371-4008. CRECI 15022

• Vendo terreno 7522 mP R

Cerro II, ótimo para construçi
de galpão. Tr: 9654-2206

• Terreno de esquina com, 4€

metros + 1 terreno com 2 casa

Bairro Estrada Nova Tr: 337

20281 9152-4268

• Vende-se terreno no bair

amizade 15 x 30 com escritur

próximo a escola Max Schubei

valor a combinar TR: 3276-11C
de manha

MOTOCICLETAS
·SUZUKI BANDIT 650S, verrnelr

segundo dono, ano 2007, 14(

km. R$ 21.000,00. Tr: 8846-91�
com Cesar

• CB 500, ano 1998, ótimo estad

R$ 12.000,00. Tr: 9226-5009

• CG Titan 125, 2000, azul, 630C
km, toda revisada. R$ 2.600,00

.

8804-3482

• HONDA CB 300R, 2011, cor rox

R$ 10.500,00. Tr: 3371-8208
9176-4929

• FACTOR ED 2009, aZI

documentada. Valor a combinar.'
9151-2805

• Vendo MotoYBR t25, 2004, bord
único dono, apenas 9.800kr

original. R$ 3.900,00 apenas
vista ou troco por mat. construçã
Tratar: Nilo - 3375 0977
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RESIDENCIAL
VI'TéRIA, RÉGlA ..

Bairro Vila Lalau

Com 3 quartos,
banheiro, sala e

,copa conlugadas�.
cozinhá, e

lavanderia1
sacada, 01 vaga de

aaragem,
Co%inha é banheiro
mobUiaclos!!
Area interna: 71m2

Valor: R$165.000
FINANCIÁVEL
Tratar: (47) 9997-0048

RESIDENCIAL

TORRE DE LUNA

VILA NOVA

APTO COM 96,12M2,
COM 2 QUARTOS,

SALA, COZINHA
ÁREA DE SERVIÇO,
BWC, SACADA COM

CHURR E GARAGEM.

SEMI MOBILIADO.

R$ 145.000,00. ESTUDA'

PROPOSTAS. ACEITA

FINANCIAMENTO.

FONE: 4796620985

f"''''-- "",.-.". - .. -. _ .. "_. -'" _n' .�'" _M. _Oo.......
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CÓIl 391 • Casa de Alvenaria cl Terreno,
Bairro Amizade. 3 Quartos, 1 Banheiro,

Sala. Cozinha e demais dependências, 1 Vaga
de Gar. Valor de R$130.000,OO

,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J
I
I
I
I
I

J I
I
I
J
J

CÓD 389· Apartamento 201 BLI 4,Bairro Vila I :.

Nova,2 Quartos,1 Banheiro,Sala e demais J

depedências.Saláo de Festas,i Vaga' :
de Garagem, Valor R$118.00U,OO.

"

, J
I
I

CÓO 333 - Casa de Alvenaria.Bairro I

Amizacle,2 Quartos,1 Banheiro,Cozinha,Sala e. :
(jemais deoendêneras.t Vaga de Garagem.

.

Valor R$ 140.000,00.

Cad 213 Vila lalau • Residencial 'Saint
German Apto, tipo t: R$165.000,00

Apto. tipo 2: R$155.000,00

CÓO 392: RESIDENCIÀl FAMILIAR C/2 PISOS
(BAIRRO RAUl

APTO 01 c/1i8,1l7tn2; 2 Otos.,Sala.Cozillha, 1
8anheiro,1 Vaga de Garagem ,Churrasqueira
e.demais dependência. RS 145.000.00

APTO 02 C/72,20m2; 1 Sulte,1
Qto"Sala.Cozinha,Banhelro Social e, demais
dependências, Churrasqueira,1 Vaga de

Garagem. R$ 150,000,00,

APTO 03 C/14,53ml; I SUite,1
Oto"Sala,Cozinha,Banlleiro Social a, uernas

dependências, Sacada ,Churrasqueira,l Vaga de

Garagem, R$ 155.000,00.

APTO 04 Cf 79,63M2: 1 SUite,l
Qto"Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais I

dependências. 2 SacadaS ,CllIlfrasquflira,l Vaga :
de Garagem. R$165.00C,OO. J

I
"

I
CÔO 372 - Apartamento 2" Andar.Bairro

, Baepenoi.l Suite,2 Ouartos.t Banbeiro Social e
demais depBndênnlas c/i Vaga de Garagem.

Valor RS 275,000,00

COD 378 > Casa de Alvenaria + EdíGu!a +
Terreno 640,OOm2.Bairro Ilha da figueira3

Quartos,2 Banheiros e demais dependências.
C/2 Vagas dt: Garagem. Valor R$ 190,000,00

CÔO 296 - Casa de AIvenaria,Bairro Três Rios
do Su!.1 Suite,1 Quarto,i Baoheiro S()cial, e
demais Ilependências,1 Vaga de Garagem.

Valor R$185.000,00.
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Você escolhe sua conquista
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'[3, HAUSGARTEN: Rua: 702 João Ropelatto, esquina BR 280.

� Nereu Ramos / jaraquá do Sul SC
Cl.

8 Apartamentos com 02 quartos, sala/estar, banheiro, cozinha,
E área de serviço, sacada e"01 vaga de garagem.

VISITE O APARTAMENTO DECORADO NO G2 DO SHOPPING
BREITHAUPT; Apartamentos a partir de R$ 95.000,00.
Crédito sujeito a aprcveçac

EMMENDOERFER HOME (LUa - Rua Fred.!!rico Alberto Curt
Vasel, 575 - Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul

More em um ponto estratégico de jaraquádo 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.

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.

RESIDENCIAL ESTAÇÕES: Localizado na Rua Ingo Blunk
Próximo a Unerj - jaraquá do Sul

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

Esplanada GI tz

Na Vila nova, sua vida nova!

Apartamentos de 98 a 115m2
02 Dormitórios;

Sacada com churrasqueira;
Área de convívio integrada;
01 vaga de garagem privativa;

Entrada de

R$ 2.000,00
e parcelas a partir de

R$ 1.000,00.
Vendas:

Éng�.,�
H ""�frb*Crédito sujeito a aprovação /Quitação via financiamento após

término da obra I Saldo corrigido pelo CUBo
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E VlllA CATÂNIA: Localizado em Balneário de Piçarras, 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 sustentabi!idade, 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, gerandc

;
energia para a iluminação das áreas sociais.

Edifício Candido Portinari: Rua Presidente jucelino, centro de
Jaraguá do Sul - se.

Apartamentos com 01 suíte, 01 quarto, banheiro, sala de
estar/jantar, cozinha, sacada com churrasqueira
Area de serviço, 01 vaga de garagem, preparação para ar

condicionado.
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Rua Vinte E Oito De Agosto) 728

Centro - Guaramirim - se - CEP: 89270-9'70
Corretora de Imóveis

CRECI011420 Fone/Fax: (47) 3373-1905

Ref. 101.1·_ Centro, Guaramirim - Sobrado cl2
quartos, sala/coz, lavand, ára de festa, garagem.

NEGOCIAVEl, Aceita financiamento.
R$ 235.000,00

Ref. 2.12 - Banana! do Sul, Guaramirim -

Terreno (14,00x27,40). NEGOCIAVEl.
RS 52.000,00

Ref. 53.1 - Centro, Guaramirim - Apto c/2
Quartos, sala/coz, bwc, lavand, sacada
com Churrasqueira e salão de festa.

R$ 150.000,00

Raf. 95.1 - Nova Esperança, Guaramirim - Casa
em Alvenaria, cf 2 quartos, saía/Coz, bwc,

lavanderia e ger. Terreno de esquina c/450m2 e

área construída aprox. 70m2. R$ 120.000,00

Ref. 120.2 - Estrada Tibagi, Guaramirim -

Belo Sitio, Terreno com área de 8.250,00m2•
Valor Sob Consulta.

Ref. 151.1 - Barra Vetha - Terreno de
150,OOm2, Edificado com uma casa de

alvenaria. Aceita troca por casa ou terreno
_ ��9�2ramirim_:.B$ 60.000jOO

_

Ref. 120.1- Ilha da Figueira, Guaramirim - Ref. 124.2 -Aval (Sto Expedito),
Terreno com área de 363,60m2, rua asfaltada, Guaramirim - Casa c/ 3 quartos, sala/coz,

legalizado. Podendo ser usado para tlns lavanderia e dois bwc, garagem.
comerciais. Aceita proposta. R$110._OO_o_,O_O� � R_$_11!!l.OOO,OO _

Ref. 153.1 - Avai, Guaramirim - c/3
quartos, sala, cozinha, banheiros, lavanderia

e garagem. Aceita Financiamento
Habitacional. R$ 160.000,00

Ref. 114.1 _. Centro, Guaramirim - Sobrado, cf 3
quartos, sala de Estar e TV, coz, despensa, 8WC,
área de Serviço e festa e no pav.térreo uma sala
Comercial. Area Construída 385,32m2• Imóvel
Legaljza�o pode ser Financiado. R$ 750.000,00._

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

- ereu amos, erreno·com ,m<. . ,o
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 R$i .200.000,00
006 - Três Rios do Sul, terreno com aproximadamente7 .000,00m2. R$400.000,OO
013 - Irês Rios do Sul, terreno com 392,00m2 R$85.000,00
019 - Schroeder, terreno ele 6.576,68m2 R$280.000,00
020 - Barra Velha, terreno com 306,00m2 : , R$ 30.000,00
024- Nereu Ramos Terreno com 420,OOm2 R$ 58.000,00
026 - Ribeirão Cavalo, terreno com 1.189,50m2 R$ 135.000,00
029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317,70m2 -

, R$ 2.000.000,00
041 - Nereu Ramos, terreno com 20.321 ,80m2 R$1.500.000,00
049 - Nereu Ramos, terreno com 600,00m2 : R$85.000,00
050 - Nereu Ramos, terreno.com 427,75m2, : R$85.oo0,00
051 - Nereu Ramos, terreno com 660,00m2, " R$135.000,oo
058 - Nova Brasília, terreno com 16.843,45m2 :R$1.200.000,00
059 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 R$61.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2 ,

: R$160.ooo,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m2 R$145.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 , R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área ele 11.470,00m2 (ótimo pi indústria) R$400.000,00
130 - Amizaele - terreno com ô1.500,00m2 , R$500.000,00
156 - Chico ele Paula, terreno com 723,60m2 R$i 20.000,00
234 - Amiiade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique) R$105:QOO,00

;,...·"·"
..

'IIlJI/!i,'lt!IIrl'mm"I1!iIf"'"·I�!IJiliW·��· "mrm41·lIrWUWijl"I,��"'H'r'r'·l!IiI!!"·-''"IIII'''rWir"!1JIIIj1···if1iI�wgR'/Ir�i1i�.r:w'[IiI!IJiI.·�ml·�m�I!'I�··�,.'I7ffwJUW·�·
..
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..
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004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,00m2 e terreno com 450,OOm2 valor R$180.000,00
020 - Nereu Ramos, casa de alv. com 87,00m2 e uma diúnadeira com 6O,00m�.Terreno c/ 4-13,35m2 R$135.000,OO
021 - Rioeirão cavalo, casa de alvenaria com 1�2,30m2 e terreno com 364.66ni. : R$ 17�.OOO,OO
025 - Nereu Ramos casa de alvenaria com 58,08m2 e terreno C0m 322.00m2 R$120.000,OO
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/200,00m2 e terreno C/ 32§,OOm2.aceita 'sítio , R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2• Terreno de 443,5Om2 , R$136�OOO,00
040, - Barra do Rio Cerro, casa de alvenaria com i25,63m2 mais edícula com 73,00m2.Terreno com 315,35m2.
(aceita terreno na Barra do Rio Cerro) ' R$ 253.000,0,0
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,00m2 R$130.000,00
062 - Ubatuba, casa mista com 140.00m2 e terr. 307,51 rn2. (aceita imóvel de menor valor em Jguá do Sul) .. R$115.000,00
090 - Barra do Sul, casa com 32,00m2 e terreno com 360,00m2 R$32.oo0,00
i 3i - Nereu Ramos - casa de alvo c/i 02,00m2 e terreno c/ 475,00m2(aceita apto de menos valor) R$220.0oo,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com i 99,00m2 R$250.000,OO
150 - João Pessoa - casa de a1v. cf aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr. cf i .574,1 Om2 (aceita apto de menor valor) R$450.000,OO
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 120,00m2e terreno com 455,OOm2 R$177.000,OO
i 83 - Ne"reu Ramos, casa de alvenaria com i 29,OOm2 mais edícula. Terreno com 660,00m2 R$ 220.000,00

.
.

IlIilJ!wri!i1·'"II�immlllmil·MrI1'U!/,n'�·JJq!·!Urffll"I'IJ·WjllPI!li!d�ldl#'·'JWli�q;Jjl�tgj/;.qH!i'm·I�""Wu''',!/i,I'qJn,llllul�lill!!111''JII'�I'!Uiilll'Wil"�I,'"I/1�"I!�'1'lWI�I�Il!n�!!ilm·IIIFmm.7ffw '"�/IIi""f!IIl'M!W"'IIiI·{Ulffifflli!lmlll"1·['ltll�!UiiIIlk;IIIÜi7DiH!lmW1Jili/,"llnif!I� .. l!llJlmm;d�h!ililh!d .. ,.QlIIJ�.JII",:iUiffillifmilll"al"Wt, !.!iWMIi!líilfalil" ,;iI"."ffihnWlllli,IIII,WIII&qjJl1l .. , I� "i,'/IUi 1"'íí11!�"II,�.,.!I'.....l!. y•.•Will idI!JWI/III;./h.!.. I,.ll,i�;llm.I," .. ,'/!." .W, "illliiiuld�11I1j,JlJwl�.wliiWn!iUI"b�.,,,'ldli
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,OOm2, c/ casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.00Q,QO
061· -João Pessoa, casa cealv. cl327;2.'S:rr-, edícula, cacl'Kleira, 1agJa, em cllOO.600,OOrríZAceiIa tE!TmJc/ par1e 00 JllQID R$7Zl.000,OO

!i'·I·"ilfii'i:f!iifiti!irz:R�í'-ln'-w��I·l"mlmll.!'!ffIg�I'I"�m�' ,·I'I'IIMjl,yl�!!hli�Wllllllffihílm/,�'f#/P,llm'! JJlHI/,1ff1WI"'I�&··�!JJíI'm'lif m�lrl'iWml!ilil!.1I!&,�llilíi!iJ'�iiff'W"I·"rtUIIIIlhnIJIIPI!/,"!liI"lq'/'11"'.'11" Illftll!l,m"j�'j "lt!1lllllijf'1I!m1! '"�111���j,1i�à�����f����e:�b������:�:�'���t�!ê��it;�2':�,'�'���ã;::ifot:m�!�I,����:�I!(����rM�I��,��:i:�I��:!��tJ�§�:��ô:�(jjl.,
036-;:'guaVerde com área total de 52,71m2 - R$100.000,00
039 -Agua Verde com área total de 52,711112 - R$ t 00.000,00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2: : " R$ 275.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 R$175.000,OO
106 - Centro - apartamento com área total de 120,86m2 R$230.000,00

068 - Centro - apartamento com área

privativa de 76,04m2 e área total com
113,44m2. R$185.000,OO

030 - Santo Antonio - cl casa de aI1t., ran-
073 - Três Rios do Sul, apartamento cho, lagoa, cj área de 175.000,00m2. aceita naria com 140,00m2 e terreno com

com 63,70m2• R$ 130.000,00 imóvel de menor valor. R$450.000,00 .

421,61 m2. R$220.000,OO'
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Apartanlentos a partir de R$ 110.000;00
INV'ES'TIMENTOS

•
MinhaC8sa
MinlmYkla

Lote - Três Rios do Norte a paa1ir de R:$ 65.000�O()

Brazão.

• A,l�ea d(� S;8:000,1'1,�,2 '" f:t$, 't60.000,O() 1/1; Área de 't81,sm,i - R$ 230.000,0'0
• A�'ea de 62.000m7í! .. R$ '1,45.000,00

Apartamento na
ilha da figueira
com 91,051n2, 3

quartos, sala,

cozinha,

lavanderia,
banheiro e

garagem, em frente

ao Supermercado
�.

.rt. 3 dotm, salal sala de esttlf�anmfl de$pên� Pà�emp.'l
eol�nM, 02 banheiros, ã...� serviçQ Stm gt\tagem,

I
A"#, Mtutehi9!�oro da FOn$6C\\, tdlflctCl ",nll0ttl .. R$ G$Q�OO

Apart, 2 Oofrnlt. sala., GGllnhi1 btmhtito, âl'tá de setVIÇU.�cadtl
gtftQgM'l.

,E.
.

... R·.

1111
... I

�U� Jo�õ Planiflchetlt 1.71$ .. Edifloo Kleh, ..AltlgUit R$ 550,00

. , Apafl2 dormlt, (sendO 01 ault�)! sala. cozinha, 13val\dêl\l, b�\

. Plantão Vendas: (47) 8404-8498/9183-23331 ==::.a���I .......�I\$m.oo

�1�_M_· Ó
__

V
__

E
__

I
__S_.__. �_�a����m1M.��ro.��â������J�3��M�_��_

.

�tada tOm ehurM$quelm ê glmgem,
_-...............�-_.........._----- �UQMariM Frutuoso, 717 ..Re,'donclllM'riM· Alugu@1 RS _,00

f'

CENTRO
Apart. (novo) i -dormlt, �31il&, COI,� 'reG serv" bwc, $O®® eJ
chUl'f, ,garegem, Rtsldtnolal di' TUUpa ,".ú9uel: R$ $6�OO

(47) 3371·2117

CZERN1EWtCZ
Apmt, � donnitl sala wê*l'i�rl totmh�.16�nd�rIQ\� sooI�l�
�OO tom chumlsquwe e 01 \I�:a dê g�lf�&m
Rija�CMml�wlcl\ � Aluguêl R$ 665,00
VILA LAl.AU�
.�rt, tõnt�l,dõ O� dOftrutM()�. Mlã, cOllnoo. �,,� de$�,
�ood� � garég�,
�â làã 8UI'9�f, • etllfftiõ Dón A1'M�o �A�ue! R$ SfSO.�

ILHA DA fiGUEIRA ,

Aípart, :l dormlt.. MIa. e.í)l" I�wntl,� bwc, �� � 9iA�,
Rt� Oom�\9� da R()$3, Id. 8êll va,tQ, Atu�: 1\$ .�Of)

VENpE SANTO ANTONIO

Excelente oportunidade
de Investimento

Terreno Indústrial com área lotaI
de 185�OOOm�.
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v
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30

Sábados e feriados plantão.
rejane@atlantaimoveis.com
keli@atlantaimoveis.comRua Barão do Rio Branco, 373

Rol: 4.284

Rei. 2453 Resid.

Las Vegas no Nova
Brasnia cf cf 01 suíte
+ 02 dormitórios,
sala de jantar e
estar; sacada cem
churrasqueira, bwc
social, cozinha,
área de serviço. 02
vagas de garagem.
Hidromelro

Individual, Piso
Laminadoem
madeira nos

dormitórios, Massa
Corrida, lJeparação
para Ar-Split
R$179.000,OO

Rei. 2384 Resid. Dom

Michael na Vila Nova c/01

su�e mais 02 dormitórios

, sala de jantar/ estar, bwc

social, cozinha, área de

serviço, e garagem.A
Partir de R$165.000,OO

Soberano na Vila Nova.

Tipo 01 : 01 Suíte + 01

DonnITório,sruadee�
e jantar; sacada com
churrasqueira, cozinha,
área se serviço, bwc
social, garagem. Apto
Tipo 02:01 Suíte + 02

e jantar, sacada com
churrasqueira, cozinha,
área se serviço, bwc
social, garagem. A Partir

de R$ 200.000,00

Ref. 2418 Resid, RMera na Vila Nova C/ 1 suíte com cosa 2 dormITórios,
bwc social, sala de m�antar; cozinha, área de serviço, ampla sacada
gourmel, 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,OO

Rol: 63.507---.._....------,��'!!""!"!� ReI. 2472 Resid.

Torre di Soli, no
Jaraguá Esquerdo
c/ 02 quartos,
bwc social, sala
de estar / jantar,
sacada com

churrasqueira,
cozinha,

lavanderia, 01

vaga de garagem,
A Partir de

R$130.000,00

Ret. 2471 Resid, Que ec no Amizade C/ 02 quartos, sala de jantar/ estar,
sacada com churrasqueira fechada, bwc social, cozinha, área de serviço, 01
vaga de garagem. ACABAMENTOS: Piso laminado nos dormitórios, massa

corrida,e roda teto em gesso. 'R$145.000,00

Ref. 2416 Resid.IBIZA no Centro. TIPO 2: Com 1 suíte cf closet e sacada + 2 cerni

suítes, sala de jantar e estar, sacada com churrasqueira, lavabo, cozinha, área de

serviço, garagem.- 2 COBERTURAS DUPLEX. Apenas 2 apartamentos por andar,
aquecimento de água a gás, ar-split, aproveitamento de água da chuva, medidores

individuais de água e isolamento acústico. Aptos a Partir de R$350.000,OO

Ref.2449
Resid. Hebrom no

Nova Brasilia c/ 02
quartos, sala de jantar
e estar, bwc social,
cozinha, área de
serviço, sacada com
churrasqueira, 01
vaga de garagem.
R$ 160.000,00

Ref. 2339 Resid, Belle Vie no

Centro c/ 3 suítes (1 master
com closet e sacada, 2
demi-suítes), Ampla sala de
jantar e estar com sacada e

.

churrasqueira, cozinha, área
de serviço com estendal,
lavabo, garagem.
(SOMENTE 02 APTOS POR
ANDAR). R$ 400.000,00

ReI. 2469 Resid.

Vicenzi, na Barra do
Rio Molha, 02 dorm,
sala de estar/jantar,
coz, bwc social, área
de serviço,sacada
com churq 01 vaga
de garagem.
R$ 130.000,00

Czerniewicz c/01
suíte + 02 quartos,
sala de estar/ jantar,
bwc social, cozinha,
lavanderia, 01 vaga de

Ref.2459 Resid,
Dom Rochell na Ilha'
da Figueira c/ 01 suíte

(mobiliada) + 02

dormITórios,sala de

estar, jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha (mobiliada) área
de serviço, bwc social

(mobiliado), 02 vagas de

garagem. R$228.000,00

Ref. 2455 Resid, Dom
Anel no Baependi
c/ 01 suíte + 02

dormitórios, sala de

jantar e estar, cozinha
mobiliada, sacada cf
churrasqueira, bwc
social mobiliado02

vagas de garagem.
R$ 220.000,00
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H125D Casa com 90m2 area total 02 quartos,
garagem para 02 carros Totalmente legalizada

Bairro estrada nova - Jardim das Flores.

Valor:148.000,00 - aceita veiculo no negocio de

ate 30 mil.

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

medida. R$ 320.000,00 negociáveis

!

{

!
i

f
I

H218R Residencial Santa Luzia

Residencial DONAWAL
* 01 dormttorio, * Sala para dois ambientes integrada
com cozinha, * Terraço com churrasqueira, * Área de
serviço, * Banheiro, * Garagem privativa, Área Total:

91,83 m2. Entrega em Abri12012. Valor de 130.000,00 -

aberto a Proposta. Bairro: Vila Nova

02 quartos, 01 garagem
Bairro: Vila Lenzi

Valor: 149.000,00

---·-----·-1

!

Residencial Viver Bem área totaI71m�, 02
quartos, 01 vaga de garagem elétrica. Valor1° andar frente

117.000,00. Terreo frente 117.000,00. Terreofundos
122.000,00. Entrada facilitada R$: 10.000,00. Parcelas de

R$: 500,00 até que fique liberado para financiamento

H216D Ed �envivere - Apartamento em ITAPEMA
sutte+ Oiquarto, com 70m2 com 02 vagas de

garagem - Valor 239 mil aceita terreno como parte do

pagamento.

H217D Apartamento 92m2- 01 suite + 02
quartos - Bairro Chico d.e Paula Valor
215.000,00. Finaociavel pela Caixa.

H2120
. Apartamento
com 110m2

01 suite + 02

Quartos, Bairro;
Nova Brasflia

Valor

195.000,00
imovel pronto

para
financiamento. Apartamento com 95 m2 privativo.

01 suite, 02 Quartos com duas sacadas.
Bairro Nova Brasilia. Valor R$210.000,00

Residencial São Luis - Apto 131 de frente terceiro

andar 03 quartos, 01 vaga de garagem descoberta,
Área privativa 63,37 area total 70,42. R$146.000,OO

H326D Terrenos no Residencial Beira Rio
Rua Erik Kochi - Tres Rios do sul
Lote 66 - 393,54 m2 - 70.000,00
Lote 65 - 378,00 m2 - 70.000,00

Lote 64 - esquina com 458m2 - 90.000,00
Lote 68 - 2.437 m2 podendo ser usado somente 394.00m2

-130.000,00
Lote 67 - 2.33440m2 podenso ser usado somente

378,00m2 130.000,00
Lotes Tolamente legalizados, Pronto para financiamento

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

H685 Casa Comercial

01 Suíte + 06 quartos
Bairro; Centro, R$: 5.000,00
H688 Casa de Alvenaria

03 quartos 02 vagas garagem

Bairro: Centenário, Valor 800,00
H690 Casa de Alvenaria

01 suite + 03 quartos
Bairro: Nova Brasília

Valor: 2.000,00
H691 Casa de Alvenaria

02 quartos R$: 550,00
H694 Casa de Alvenaria

03 quartos toda murada (

Bairro: Tifa Martins

Valor: 800,00
H695 Casa Nova de Madeira

03 quartos, R$: 615,00
Ciadade; Corupá

H416 Quitinete-01 quarto - R$450,00+

H594 Residencial Amizade - 02 quartos,
Valor 450+ Cond.

H605 Ed.Saint Tropez
01 suite + 01 quarto
Bairro: Centro, Valor: 800,00
H606 Ed. Tulipa
01 suite + 01 quarto
Bairro: Centro, Valor 1.200,00 + Cond.

H609 Ed. Alessio Berri

01 suite + 02 quartos
R$: 1.700,00. Centro.
H700 Ed. Capri II
01 suite + 02 quartos, 02 vagas de garagem.
Bairro: Vila Nova

Valor: 1.100,00 + Cond.

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 450,00 + Cond.

H122 Casa com 106m2 Czerniewicz, 01
suite 01 Quarto. Valor R$220.000,00
H125D Casa com 90m2 area total
02 quartos,Totalmente legalizada
Bairro estrada nova - Jardim das Flores
Valor:148.000,OO· aceita veiculo no negocio de até
30mil.
H128R Apartamento, 02quartos Vila Lenzi
Vaiar: 149.000,00
H141D Casa de Alvenaria
02 quartos, Bairro Vila Lenzi R$: 267.000,00
H164R Terreno área Total 646m2
Casa com 05 quartos. Valor 160.000,00 Vila Lenzi
H165D Sobrado

� 03 dormitórios, 01 vaga de garagem.
Bairro: Três Rios do Sul.
R$:150 000,00 Negociável
H214DApartamento com 60m2 interno,
01 suite + 01 Quarto, Segundo andar.
Valor: 130 mil - pronto para morar e financiar
Bairro Vilã Nova, otima localizaçao
H220D Apartamento com 80m2
01 suite + 02 quartos
Bairro: Nova Brasilia, R$: 249.000,00
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.) Apartamentos de 2 e 3 quartos, s

.:. Piso Porcelanato

.:. Acabamento em massa corrida

.:. Rodateto em gesso

.) Vidro Temperado e granito

.:. Pontos de Split nos quartos e sala

.) Sacadas com churrasqueira

.:. Salão de festas e playground
<. Medidores individuais de água, luz e gás
� Portão e porteiro eletrônico

VENDAS

ImobUiária Habitat

Rua Felipe Schmidt1 157 .� Centro
Jaraguá do Sul - se
Fone: '(47) 33�1 8009
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�MÓVEIS
47 3370-2900

PlanlãolVendas
(411 9996.8333

CRECI3171-J

o nosso desafio é fazer você feliz

Ilha da Figueira
Casa com 70,OOm
02 dormitórios, sala, cozinha,
bwc, lavanderia e garagem
terreno com 377,OOm 13 x 29

Proximo Material de Construção Figueira
Rua. Tobias Forlim, 675

Ja.raguó Esquerdo: Terreno plano pronto João Pessoa.

para construir. Terreno com 6.528m2

Área de 350 m214 x 25m r' Próximo ao Mercado Zanetti.

Estrada Nova.

Casa de madeiro com 02 dormitórios +

dependencias.

Nereu Ramos:

Terr.enoindustrialcomfrenteparaBR280.
Área doterreno: 4.800,OOm2 (60x80m).

Ribeirão Cavalo:

Casa alvenaria com 02 dormitórios.

Próximo a empresa Schnell
�--"""!'!l'!I'_

Estrado Novo.

Casa afvenaria com 120m2

Terreno com 716m2

Ilha da Figueira:
Terreno com 585,OOm2

Três Rios do Sul. Apto com 64,00 m?

Loteamento Sontorini.

Guaramirim. Bairro Capanema.
Casa alvenaria com 150,OOm2
Terreno com 420,OOm2
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\ 3311-1500 • 9915-1500
••

.

RESIDENCIAL RICHARD STRAUSS

Apartamentos com suíte mais 1 ou 2 dormitórios
-

(reversível), a partir de $ 155.055,23 + CUB (CUSTO

ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamentos).

Apartamentos com suíte mais 1 dormitório ou somente

2 dormitórios (reversível), a partir de $ 122.352,64 +
.

CUB (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem

Acabamentos).

Formode Pagamento: Entrada mais 17 parcelas corrigidas

pelo CUB, sendo a parcela 01/17 em março/2012 e a

parcela 17/17 em julho/2013

Rua Arthur Gumz, esquina com a Rua José Marangoni,
Vila Nova, próximo ao Círculo Italiano.

Administração:

Futur
APARTAMENTOS

3312-0651 /9913-5304
futuroemp@uol.com.br

SUN TOWER RESIDENCE

Somente um Apartamento por andar, unidades

com suíte mais 3 dormitórios, a partir de

$ 306.244,80 + CUS (CUSTO ESTIMADO

pelo condomínio sem acabamentos).

Forma de Pagamento: Entrada mais 34 parcelas

corrigidas pelo CUS, sendo a parcela 01/34 em

março/2012 e a parcela 34/34 em

dezembro/2014.

Rua Emil Burow, Centro, próximo ao Beira Rio Clube

de Campo.
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Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.
,

,
.

,

(Rua em frente a Casas da Agua) I Jaragua do Sul

il4if.
Rei. 094 Resid. Akira, Vila Lenzi,
suíte+2onn, demais deped,

sacada c/ chruu, 1 vaga. 82,67m2
R$'157.000,OO. Ent. saldo c/ finane.
bancaria. ULTIMAS UNIDADES

Ref. 0343 Resid. Angela Três
Rios do Sul apto el 2 dorm,
demais depend., 1 vaga.

55m2,R$ 118.000,00 Aeeità
finane. el FGTS

Ref. 098 Resid. Turin, Nova
Brasília. Apto el 2 dorm,

demais depend; próx. centro
R$ 140.00p,00. ULTIMA

UNIDADE

I ReI. 0341 Resid. Torri Di Soli,
Jaguá Esquerdo, e/2 dorm,
demais depend, saead. el

Churr, 1 vaga, R$ 130.000,00

ReI. 0355 Resid. Ipê Amarelo,
Ilha da Figueira. Apto en

dorm, demais dep, sacada el
ehurr, 54m2 R$ 115.000,00.

.

Ref. 0229 Resid. Village,
Figueira, suíte + 1 dorm,

demais depend, saed el Churr,
1 vaga. 59m2, R$145.000,00

ReI. 0182 Res. Meliáh. Vila
Lalau. Apto 2 dorm, demais

dependo 51 m2 R$ 120.900,00.
Ent. e saldo cl Fine. Bane. FGTS

Ref.. 0261 Resid. S�nta Rita,
Barra do Rio MolhaJ sUlte+1dolm,

ou 2dlIrm, demaís dep�ld, 2
sacadas sendoS1 cl churr 1 vaga.

ap rtir R 139.000, .

Ref. 0297 Res.Don Joãol Rau, el
3 dorm, demais depend, sacada
el churr. R$ 150.000,00. Aceita
financ 79,31m2 cl FGTS. ULTI.

UNIDADE

ReI. 0353 Resid. Vicenzi, Barra
Rio Molha, 2 dorm, demais

depend, 63m2 R$ 130.000,00;
Aceita finane. el FGTS

ReI. 0255 Res.Felieitá. Água
Verde, suíte+ 1 dorm, demais
depend, 2 sacadas (sendo 1 el
ehurr),J. 1 vaga, R$ 159.000,00.

a:difieio c/ elevador.

�

Ref. 0153 Resid. Villa Rica, Vila
Nova. Apto com suíte + 2 dorm,
demais depend, sacada cf churr,
vaga dupla. R$ 159.000,00. Ent.

saldo el finac.

.035'9 I õn, v

Brasília, Apto Novo. Suíte + 1
dorm, demais depend, sacada cf
churr, 76m2 útil. R$ 175.000,00.

Aceita Finac. cl FGTS.

PARCELAS DIRETO Cf
PROPRIETÁRIO

PARCELAS PIRETO Cf
PROPRIETÁRIO

Ref. 0346 Resid. Novo
Horizonte, lindo apto todo
mebllhade, suíte el eloset e
demais dependo 91,15m2 R$
318.000,00 Aceita finane.

Rel.0372 Terreno, Barra Rio
Molha, e/420m2, próximo a

prefeitura, R$ 130.000,00;

Ref. 0373 Terreno, Vira Lalau,
el 357m2, próximo ao DG da

WEG, R$ 120.000,00
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3275.1100

IMÓVEIS
GRECl3326J

Plantão 9921.5515
COMPRA - VENDA .. LOCAÇÃO
www.spacoimoveis.net

Imóveis para venda

Casa mista, 3 dormitórios,
.demals dependências, área
de festa cl churrasqueira,
em terreno de 292,80 m"
Rua Piedras Negras (com fácil
acesso à SR 101 e próximo da praia)
Preço: R$ 120.000,00

Apartamento com linda vista
panorâmica do Centro, possui
2 dormit. (1 suíte), cozinha cf
móveis planejados, bwc social
mobiliado, sacada cl churrasq.
�emais depend., e garagem.�

esid. Caribe R$ 220.000,00

Residência em alvenaria
composta por 3 dormitórios
e demais dependências.

Possui área total construída
�46,00m\ terreno 350,00m2.

Próx. Seara.
Preço: R$ 140.000,0

.....0_"",

Imóveis para locação

Edson Müller (47) 9112-1700
Corretordelmóveis (47)3372-1700
CRECIISC N°. 8530 JaraguádoSul-SC

www.mullercorretor.com.br

, '" - �,-.",
,

, 'W:.� �.'
1 Wt "lS /' + t\i:!:>III�
,I "�",

U",..' _.,! ""-·'a "" Irc/i,. r.; li""

Cód. 3053 Vila Nova • Prox.
ar do Oca - terreno- área +1·
4.147 m2 com galpão de

600,OOm2, com mezanino·

R$2.000.000,OO

Cód. 2020 João Pessoa - Edit.
• Entr. 20 mil +fin.Ap 2 quartos,
salal copa, cozinha, lavanderia,
bwc, churrasqueira sacada

ara em R$115 mil·Oferta

Cód.1048 Centro - R�a: Procópio
Gomes, Casa de esquina- com 4

quàrtos, sala. sala Iv, copa, cozinha,
lavandetia e garagem . terreno 530

m2, Valor do imóvel R$ sob cons

.�

Coo. 2017 - Centro • Apartamento 3

quartos, sala! copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem· Valor

R$165mil

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, sala!
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$125miL.

Coo. 2021·Centro - Edif. Juliana·
Apartamento 1 suite, 1 quarto, sala!

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira, sacada garagem - of.

R$ 175 mil por 175 mil
, I tKKtNU I"'AKA LU I tAiYltN f li NA AKtA INUU� I KiAL

DE PIÇARRAS COM 160 MIL M�·'· FÀZENÔÓ�REN'TE'col
A BY� 101 : PRÓX pósTh�GEÃ6'BRAlJco", f-',,::<.:

�

Cód.11 05 - Vila Lenzi _ Casa Cód.1 049 - Nova Brasília - 2 e1a:s �:�: �;�erreno' �;;:UÇIiO·
mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

uítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, 1066 Praia Barrado Sul

cozinha, despensa, lavanderia ala ív, s estar, churrasq,aq solar, 1075 Chico de Paulo 430m2

varanda, garagem, churrasqueira, garagem 4 carros. 1107 Nereu 375m'

jardim. R$185 mil
Sob consulta Apartamentos Local

_--------....._--_------t 2002 SFS/Ubatuba 1 quadra domar 70m'/Suíte+2q
PROJETOS E CONSTRUÇOES 2017 Amizade Cond, 3quartos

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2020 joão Pessoa �róx. Posto Mime 2 quartos
experiência no mercado de construções. "Deixe todas as preocupações e os Terrenos Alea

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3040 Centro(�rox.Kohlbach)
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.' 3051 GuarammmBR280 2.450 m2

FINANCIAMOS PELO SISTEMA 3054 JoãoPessoajr 918,OOm2

(SFH).minha CASA minha VIDA!
3055 Barrado Sul +1-350m'

- - Chácaras

.ProJeto Estruturais e Arqultet6nlcos 4006 MassJRibGustavo 201.000m'
4007 São Bonifácio' 242.000m'

Aluguel- Centro - ap 3 quartos

aprox.90m'
120m'
100m2madeira

Valor
850mil
100mil
155mil
60mi!

115mil
130mil
115.mil

4.000m'+/·
3aluguéis

510mil
450mil
180mil
25milPróx. Trapiche

185mil
• (Prox.Palhoça) 150mil

R$765,OG

I

Q;.4J&z.Ctl&êtfffUi

])u,ft»n.·
Linda vista da Orla de Balneário

Camboriú.

Com 3 suítes (sendo 1 máster
t

com closet e banheira), sala para
3 ambientes, home-office com

banheiro) lavabo, cozinha, área

de serviço e sacada. 3 vagas de

garagem.

De; 5.500.000,000

f;{if'$ .f/�'f�"f

Apartamento novo!!!

ComVista privilegiada da orla de

Balneário Camboríú, Com 3 suítes

sendo 1 master, sala de estar e

jantar, dep. de empregada, cozinha,
área de serviço) lavabo,

churrasqueira) sacada de frente

para mar. Com 4 vagas de

garagens.
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47 3373-3404
473373-0 6c..:>

LU
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WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo
de financiamento pela

Caixa Econômica Federal.

Construtora �

ürealsec�
�
......

ri:

Edifício Ruth Braun
está localizado no
centro da cidade de
Jaraguá do Sul, tem
12 andares, quatro
apartamentos por
andar, recepção, salão
de festas, churrasquei
ra, garagens privativas
cobertas e lojas. Apto
com sala para dois
ambientes, sacada
com churrasqueira
integrada com cozinha
e sala, área de servi�o,
02 suítes, lavabo e

garagem coberta.
Área Total: 78,05 m2
R$240.000,OO

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 corrida, Portas e

rodapés na cor branca. Apartamentos com: 02
quartos, Suíte + 01 quarto, Sune + 02 quartos,
Sala de estar e jantar, Sacada com churrasqueira,

Cozinha} BWC, Area de serviço,Garagem.

Ref 282 Bananal do SuVGuaramirim Casa em alvenaria
com 02 quartos, sala, cozinha, banheim e lavanderia.
Espera para suíte e estrutura para 20 piso. Cozinha sob
•

medida e balcão de banheiro R$160.000,00

Ref 309 Amizade/ Guaramirim Casa Geminada com
2 quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia,

condominio fechado, com área de festas comum,
estacionamento e playground R$ 110.000,00

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 360,00m2

e de área construída 75,00m2.
R$ 170.000,00

Ref 307 Bracinho/Schroeder Sítio contendo uma
casa com 03 quartos (01 surre), sala, cOZ., dispen
sa e gar., duas lagoas, árvores frutíferas, plantação
de bananeiras, água de nascente e possui um ran
cho de madeira, terreno com área de 58.521 ,90m2

e construção 120,QOm2 R$ 230.000,00

Ref 308 Avaíj Guaramirim Casa em alvenaria com

03 quartos, sala de estar, cozinha, 02 banheiros,
lavanderia e garagem R$ 150.000,00

Ref 297 GuaramirimlRio Branco - CASA EM ALVENARIA
COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, LAVAN
DERIA E GARAGEM. 90,00M2 DE ÁREA CONSTRUíDA E

lERRENO DE 3.585,75. R$ 245.000,00

=

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Terrenos
• Ref 258 Ponta Comprida! Guaramirim Terreno de

arrozeira 20.000m2 R$160.000,00
• Ref 315 Bananal do suV Guaramirim - Lote

360,00m2, rua pavimentada R$ 85.000,00
• Ref 319 Poço Grande / Guaramirim - Area rural

de 62.306,96m2 R$ 150.000,00
• Ref: 199 Guamiranga!Guaramirim Terreno com

189.780,00m2 contendo arroizeira, terras

produtivas. Terreno escriturado, R$800.000,00
• Ref 230 Amizade/ Guaramirim Terreno com área

de 4888,00m2 R$65.000,00
• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2 -

R$58.000,00
• REF: 296 Escolinha!Guaramirim Lote Res. São

Rafael R$ 77.000,00
• Ref 314 Centro/Guaramirim Terreno na área

central próximo da Transmagna R$150.000,00

Ref 287 - Amizade/Guaramirim - Terreno com
405,00m2 contendo 4 apartamentos com
2 Quartos e 3 quilinetes. Terreno com ótima
localização, fazendo frente com Rua asfaltada.
R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais)

Rer287 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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E·RDIVEL_
Chácara no

bairro Amizade.
Ideal para recreativ

de empresas.
Informe-se.Apto 1 suíte + 2 quartos

sacada, churrasqueira, garagem.
Aprox. 120,OOm 2, área privativa.

Czerniewicz
R$ 185.000,00

Terreno 750m2

Baependi
Próx. à SER MARISOL

,

R$ 220.000,00
Financiável.

R.I n° 60.575 R.I n04.576

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos - Amizade
sacada cf churrasqueira, garagem,

A artlr de R$ 155.000 00

Edifício Belo Arvoredo - Amizade
Novo 2 quactos, sacada cl churrasqueira.

R$150.000,00. Aceita terreno

. Edifício Terra Florae - Vila Lalau
2 quartos, 70m2, sacada cl churrasq.,
R$155.000,OO. Entre a: Mar 0/2013

Casa 3 quartos - Barra Rio Cerro
1 suíte + 2 quartos, garagem pI 2 carros

R$ 250.000,0'0. Aceita proposta.

Casa 3 quartos - Rau
3 quartos, área de festa, garagem.
R$ 270.000,00. Aceita terreno.

Rua. Don1ingos Rod.·igues da Nova, 483 Sala 01

Encaminhamos seu financiamento bancário junto à CAIXA / BRADESCO.

Casas em Barra

Velha/ltajuba.
Aceitam imóveis
em Jaraguá.

Informe-se conosco.

Terreno 375m2

12,50m2 x 30,OOm2
Amizade

Com edícula 90m2
R$ 110.000,00

LOCAÇÃO

Res. Vicenzi - Barra Rio Molha

Apto 2 quartos, sacada cl churrasq ..

R$ 125.000,00. Financiável.

Aptoi.guarto, sala, cozinha, bwc, garagem.
Centro - R$ 480,00 + condomínio.

Apto NOVO 1 quarto, sala, cozinha, bwc,
sacada com churrasqueira, garagem.
Amizade· R$ 550,00 + condomínio.

Apto 2 guartos, sacada com churrasqueira,
Czerniewicz - R$ 660,00 + condomínio.

Apto 1 suíte + 2 quartos, sacada cl churrasq.
garagem - Baependi - R$ 800,00 + cond.

Apto 1 suíte + 2 quartos, sacada, garagem.
Czerniewicz - R$ 770,00 + condomínio.

Apto NOVO 1 suíte + 2 quarto�,
sacada com churrasqueira, garagem.
Vila Nova - R$ 830,00 + condomínio.

Res. Grand Ufe - Vila Nova

Aptos NOVOS 1 suíte + 2 quarto§
A partir de R$ 250.000,00

Casa 1 suíte + 2 quartos �-Amizade
147,00m2 de área construída, alto
padrão de acabamento. Informe-se!

Fone: (47) 3370-6370 - Barra do Rio Cerro
Plantão- (47) 8433-0377 / (47) 9919--8425

Rua Angelo Rubini, N°972

Fone: (47) 3273- 1505 - Filial Centro
Plantão: (47) 9620- 1 009 / (47) 8447-0376

Rua João MarcaHo, N° 265 - Sala 05

••
••

Ref. 224 - Casa no bairro Barra Do Rio
Cerro, com 01 suíte, 02 dormitórios, 02 Bwc,
garagem, próximo ao Coteqic Hanneman.

R$280.000,00 Aceita apto de menor valor.

• I" •

ImOVelS

Ref. 357 - Casa no bairro Jaraguá
Esquerdo, com 01 suíte, 02 dormitórios, 01

garagem, Edicula. R$ 300.000,00 Aceita
proposta

Ref. 3464 - Terreno em Schroeder bairro Rio
Hern, com 361 ,25m2• De R$ 75.000,00 por

R$ 68.000,00

Ref. 2704 - Terreno no bairro Nereu Ramos,
com 302,00m2. De R$ 75.000,00 por

R$68.000,00.

Ref. F. 3592 - Apartamento no bairro Jaraguá
Esquerdo, com 01 suíte, 01 dormitório,
01 Bwc, 01 garagem,sacada, próximo ao

Juventus. R$ 183.900,00

Ref. F. 3594 - Apartamento no bairro Barra do
Rio Cerro, com 02 dormitórios, 02 garagens,

01 Bwc, sacada, elevador, próximo ao

Noviciado. R$ 182.900,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3370·9849 I 3275· 4417
Plantão

(47) 8412-8933
. Pr feito a d m r

Vila Lalau Jaragua C

IMÓVEIS JARAGUÁ
CREC/3112·J

TRANSFORMANDOSONHOS EM REALIDADE!

R2117 - Vila Lenzi A partir de R$ 141.892,00 Amizade R$120.000,OO R1295 - Guaramirim - Linda de viver

• Apartamento o Ilha da Figueira: Apartamento
com dois quartos, sala, cozinha, área de serviço,
banheiro e garagem. Valor R$ 540,00
• Res. Saint German; suíte, + 1 quarto, sacada
c churrasqueira, 1 garagem. Bairro Vila Lalau -

valor RS 890,00 + cond.

• Casa Comercial- Rua João Picolli Centro -

valor R$3.000,00
,
• Sala Comercial- 67m2 + 1 garagem Bairro

·

Vila Lalau - valor R$800,00 + R$60,00 cond.

·

o Res. Saint Morilz • Vila Nova: Apartamento
com três dormitórios (sendo uma sene), sala,

· cozinha com mobilia, área de serviço, banheiro,
sacada com churrasqueira, duas vagas na

garagem. Valor RS 1.050,00 + Cond.
o Casa o Rau - Casa Nova com três quartos,
sala, cozinha, área de serviço, banheiro e

I garagem. Casa toda murada. Valor R$ 1.000,00.
.......... I - Galpão - Guaramirim - Galpão com 262m2 em

I Guaramirim. Valor R$ 2.100,00
- Flat - Hotel Sebastian - Flat no Hotel Saint
Sebastian. Valor R$ 800,00 + cond.

- Apartamento o Vila Nova - Apartamento todo
mobiliado na Vila Nova; Com dois quartos, sala,
cozinha, area de serviço, banheiro e garagem.
Valor R$ 630,00 + cond.

R1286

São Luiz

Aceita

imóvel na

negociação R 1281 - Guaramirim - R$135.000,00

-� __1I!'!eIl18

RE$. SAINTMORITZ -RUA 25 OE JULHO, BAlRRQ
VII-A NOVA. suflE. 2 QUAaros, COZINHA.

LAVANDERIA, BWO-, S�LA'jANTARjVISI:rA, SAÇADA
C7 GHURRASQUEIM, 2VAQAS DE GARAGEM.

VALOR. R� 295.000,00.

RES. TORRE DI sou - ELEVADOR - AP'fOSA PARTIR
DE 60M2, �VAhOR A PARTIR DE R$ 130.000,00.
INCORPORI\ÇÃ'O SOB W 5.340. APTOS COM 2.

QUARTOS. CPZINPlA, LAVA'f'iDERIA, BANHEIRO, S�
JANTARjESTAn, SACADA COM CHURRASQUEIRA, �

VAGA GAfMGEM.

Ed, Maguilu • Centro - Bloco A - UltimoAndar> 02
dorm., sala, cozinha, bwc, lavanderJa, garagem �

Valgr: R$ 13q.000,00

CENTRO - Res. Ruth Braun, apto c/74,65m;2 (le
área privativa; suít�. Lquarto, Bwc�ocíal,

cozinh�, lavanc:jeria, sala jantar/estar. sacada c/
churrasqueira E1 uma garagem.

Valor R$ 240.000;00

Res. Maransta - Centro - 100m2 de área privativa;
Prédio SEMI-NOVO; suíte, 2 quartos, Bwc, cozinha,

lavanderia, sala de jantar/estar, sacada cl
churrasqueira, 2 vages de garagem.

Valor R$ 250.000,QO

CASA ALVENARIA, BAIRRO AMIZADE - RES. NOVO MILÊNIO - CENTRO - Apto c/107m2
MASSACORRIDA, PISO CERAMICA E LAMINADO OE área útil + 70m2 de terraço, sendo cl suíte, 2

MADEIRA. SUÍTE, 2 QUARTOS, SALA E "L" quartos, bwo social, cozinha mobiliada, sala
ESTARjVlSITA, BWC, COZINHA, LAVANQERIA, jantar/visita, churrasqueira, lavanderia. 1 garagem.

GARAGEM, ÁREA DE FESTA COM CHURRASqUEIRA.
J

Valof R$ 330.000.00
VALOR R$ 290.000.00

SOBRADO - CHAMPAGNAT· SUíTE C CLOSET E

HIDRO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA COPA,
SALA DE JANTAR, SALA VISITA, LAVANDERIA,
DEP. DE EMPREGADA C BANHEIRO, GARAGEM

PARA 2 CARROS, VALOR R$ 550.000,00

R3046 -

Chácara em

Guaramirim

com 90.000 m2

porteira
fechada.

1 00% cercada.

Preço à

consultar.

i-DEIXE-NOSÃOMINISTRÃItSEU IMÓV�. I
i PROCURAMDS IMóvEIS RESIDENCIAIS E !
! CpMERCfAIS PARA L06AIÃQ, !
f ENmi�M CONTATO CON.OSCO� I

�I I
I I
J
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Bairro Três Rios

do Sul - lotes com

aprox. 350m2, rua

asfaltada, totalmente'

legalizado', pronto pra

construir, financiável

pela Caixa. - Reg.
Imóveis MI mãe

59.1-23
.

,

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS

(47) 3375.0505
9153·1112 /9135·4977 /9964·4959 AQUI

Creci: 3371J

Casa 60m2, 2 quartos, sala, COZ., bw, área
serv., varanda. Terreno 382m2• R.
Seminário. CorupájSC. R$117.000,OO.

Casa 85,76m2, 1 suíte, 2 quartos, saia"
COZ., bw, lavand., e garagem. Terreno
260m2• R. Irineu Pereira, João Costa.

JoirlvillejSC. RS150.000,OO.

Sobrado Novo 60m2, 2 quartos,
sala e cozinha integradas, bw,

lavanderia e varanda.

Corúpá/SC.

Casa Nova 51m2, 2 quartos, sala e
.

cozinha íntegr., bw, lavand. e
varanda. CorupájSC. Finalizando
muro frente e fundos e jardim! ! !

Apto 52,71m2, 2 quartos, sala, coz.,
lavand., bw, salão de festas,
playground e garagem, quadra de

esportes e quiosques. Jguá do

Sul/Se. R$100.000,OO.

Terreno 380m2,
no Ano Bom.

Corupá/ SC.
R$ 40.00�le?p,
Terreno 308m2,
no Ano Bom.

eorupá/ se.
R$ 45.00�i�3iiJ

Terreno 330m2, ...

no Ano Bom.

Corupá/ se.
R$ 55.00"t�Hi,
Terreno de 360m2,

João Tozini.

CorupájSC.
mm

Terreno 4.000m2,
frente BR·280.
Nereu Ramos.

Jguá do sul/se.
mm
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� LEHMANN
Osvandi lehmann Corretor de Imóveis

3273-6691
9902�4249 /9128-1019

www.lehmannimoveis.com.br
João Franzner, 1022 � São Luiz

Imóveis

Procura-se Corretor com creci, ou que esteja cursando

Ref 139Terreno Ilha da Figueira

comU mil metros quadrados

plano fazendo fundos com a

WEG II (rio). Valor R$45O.,OOO,OO

Ref 141 sobrado em construçao no bairro ilha da

figueira com aproximadamenoo 250 metros

quadrados terreno com 450metros quadrados em

fase final de acabamento. R$28O.000.00

Ref 134 terreno tom 87 mil metros1, Rio Cen'O 11

tom duas frente$ para rodo WolgangWe.gge,
ideal pala thâtara. R$210.000 negodãvel

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

Mertado Contelli com 300
metros quadrados valor
R$ 78.000,00. Aceita
financiamento bancário

Ref 142 terreno no bairro ilha da figueira ptoximo
a esquadrias nilmar com S40 metros quadrados

plano pronto pra construir R$9S.Ot.lO,OO

Ref 135 Apartamento Centro de Gualamirlm, 69
andar tom elevador, piscina e churrasqueira na

sacada novo, R 000. Aceita automóvel

Ref 143 casa de alvenaria
próx. Ar weg com 200 metros
quadrados com 9 peças sendo
tres pavimentos R$2S0.000.00

Ref 144 casa en alvenaria
bairro sao luiz( terreno
comercial }casa com 150
metros quadrados terreno
com 390 metros quadrados
com 15 metros de frente para

rua joao franzner valor
R$l60.000,OO

Ref 123- Terreno bairro Rio
Cerro I com dois galpões um
de madeira com 200 metros
quadrados outro de alvenaria
com 100 metros quadrados
tereno com 5800metros

quadrados a 200 metros da
rooóvia R$l30.000,OO

DELL
PIA0I
IMÓVEl

Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.O� - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

CASA GEMINADA
LOTEAMENTO PRADII

Com 2 Dormit6rios Solo de Estar e Jantar &wc-.
Cozinho Integrado. Área de Seniço. 1 90 ti

Garagem Coberto. Todo MUMO.
Área: 83.00m2 oplOli adame e.

olor. 1$130.000.00 (tado).

BAIRRO: RIO DA LUZ PROl. SEARA AUMEIIroS
Apartamentos tofll2 De it6rios Sala de Estare J AtarBIt.

Cozinha Integrado, ÃIea de Seniço. 1 vago de Gomgem
Coberta. Área: 83,OOmz APROl 1$99.900.00 (m a)

� ff '

II:
jRli!f 136 Apartamento rua Jose Ememlll'effur., COI

tTeS quartos e demais dependentlas. 2� piso,
1\$180,000. Aceita automóllel,

Ref l38 Terreno no bairro
jaragua 84 rua bertha weege
com 29mil metros quadrados

fazendo frente para rua
bertha weege e lateral oom o

lotementomiranda.
1$1.650.000,00

Corretores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

Refl01 soblado bairro São luit tom 250ml
1 suite 3 quartos 3 vagas de garagem demals

de ndênda R$ 280.000,00

www.lehmannimoveis.com.br .

'

.

��:.

NOVA BRASíLIA·
"RESIDENCIAL

MATER DEI"
•Apto 203 - 2aandar - 2

quartos, banheiro social,
sala/cozinha,
lavanderia, sacada com

churasqueira, 1 vaga de

garagem. Área de festa.

Matrícula 66.035.

R$ 160.000,00

VILA RAU

RESIDENCIAL ATlANTIS

Apto 201 Com suíte + dois

dormitórios, sala estar/jantar,

cozinha, lavanderia, banheiro

social, sacada com

churrasqueira e 1 vaga de

garagem. R$ 165.000,00.

matricula 6'1.990

.
AMIZADE· Loteamento Munique· Residencial Apollo
R$130.000,00 • cada
Apto 01 - frente - térreo - matrícula 67.720

Apto 02 - fundos - térreo - matrícula 67.721. Possuem 2

quartos, banheiro, sala/cozinha lavanderia, 1 vaga de garagem,
churrasqueira na sacada.

TERRENOS
• LOTEAMENTO AFONSO

EUGÊNIO NICOLUZZI - Atrás

da Igreja São Judas

Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁGUA
VERDE

• LOTEAMENTO VILLE DE

LYON. R$ 105.000,00 -

AMIZADE

• LOTEAMENTO DONA MARTA
- R$ 65,000,00 - NEREU

RAMOS

.. LOTEAMENTO VICENSO -

R$ 85,000,00 - Bairro João

Pessoa

ALUGUEL

===-��----------------------��--�---------l r'
.

'.
.'

.

f
.

. I

I

JARAGuÁ ESQUERDO

Casa com suíte mais 03 dormitórios, bwc social, sala

de jantar e estar, cozinha fechada, lavanderia.

Churrasqueira, lavabo e �aragem nos fundos. Metragem da

casa: 193,OOm2. Metragem do terreno: 409,50m2

Valor: R$400.000,OO.
, ,

• Apto 3 quartos - 3aandar -

R$700,OO + condomínio

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A partir de:

BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

* Entrada + Parcelamento direto com a

construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE, 01 BWC

E UM LAVABO - 102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

2 DO�MITÓRIOS, 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 vefculo com opção de vaga extra;
• Salão de festas com espaço gourmet e terraço;
• Fítness:
• Bnnquedoteca e parquinho;
• 04 Apartamentos por andar.

Em BARRA VELHA,
próximo ao mar e a lagoa!

o Edifício
• tratamento de esgoto
• reaproveitamento de águas
pluviais para uso do condomínio;
• portão e porteiro eletrônico;
-Iuzes da circulação com sensor de
presença.

Apto 02 quartos

• 68A1m2 de área privativa;
• 2 quartos;
.1 BWC'I
• sala de estar e jantar integradas;
• cozinha'I
• lavanderia;
• ampla sacada;
• ar-split pré-instalado.

.

• 9 pavimentos;
• 5 apartamentos por andar;
• 2 elevadores;
• 2 salões de festas;
• sala fitness, sala de jogos;

��,, ""';';'_--J
• box-praia individual;

Apto 03 quartos

• 91/20m2 de área privativa;
• 3 quartos (1 suíte);
·1BWC-I
• sala de estar e jantar integradas;
• cozinha'I
• lavanderia;
• ampla sacada;
• ar-spllt pré-instalado.

orada
rasil

www.moradabrasil.com

47 3372.0555
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1384 - Centro - Jaraguá do Sul/SC

VENDAS: _A
L

rMD.BU.iJ�f1'A

,. ·r.

Endereço: Rua Esp.íríto Santo,
Centro, Barra Velha - SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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764�02 � Vila Nova
Apartamento Edifício Amarills

1 Suíte + 2 Dormitórios, Sala Estar/Jantar,
Churrasqueira na Sacada,
Salão de Festas, Garagem,

Portão Eletrônico

816-02 � Amizade
Apartamento Edifício Juliana

1 Dorm. + 1 Suite, Sala, Cozinha, Bwc., Área de Serviço,
Sacada c/Churrasqueira, 1 Vaga de Garagem. Salão de

Festas, Espaço Gourmet e Terraço, Portão Eletrônico,
Instalação de Gás e Água Quente. �'Incorporação 62,167 �

- 12 Pavimentos
• Excelente Localização
• Ótima VenUiação e Itumlnáção Natura
.. Salão de Festas Decorado
- 02 Elevadores
.. HaU Soçial Decorado Fitnes$
- Brinquedoteca

-1,2 ou 3 dormitórios (com suíte)
.. Sala de Estar, Jantar e Cozinha
• 8WC Social
- Lavanderia
-1 ou 2,Vagas de Garagem

f,� 8acadá com Churrasqueira
.; Possibilidade, de Climatização
em Iodos Ambientes

.. Ótimo Acabamento

794-02 - Centro
; Apartamento Residencial Érica

I
Área Privativa 52m2, 1 Quarto, Sala e Copa Conjugada,

I:t Cozinha Ampla, lavanderia, Banheiro, 1 Vaga de •

II,Garagem, Salão de Festas, Imóvel todo reformado com ;,

1,1 acabamento em gesso, detalhes em grafiato, Deck na

iIIaranda com pedras ao fundo, Próximo Academia sarbi!'1'1, Valor R$135.000,OO"
I ��I I I /I;� "'lIf -!!FI n -!im/" � 'rim""1 "' I' I °I � � '�I .... ,� .. 1" Jt .. 'n· �-"'ml I,

825-02 - Centro

Apartamento Residencial Gran Rama
Área Privativa 94m2

Com 1 Dormitório + 1 Suíte com Closet, Cozinha
I, Planejada, Bwc, Sala de Estar e Jantar, Churrasqueira

com Sacada, Terraço, 1 Vagade Garagem

..

764-02 - Vila Nova Apartamento no Edifício Argos Duplex
Cobertura Duplex - 19 Piso: Sal\com Móveis Sob Medida + Lareira, Suíte
com Closet e Banheira de HidromassagemJ 2 Dormitórios e 1 Bwc Sacia
Decorado - 22 Piso: Cozinha Sob Medida, Salão de Festas com Lavabo,

Churrasqueira e Sacada + Dependendas I 02 Garagens.

Apartamento Residencial São Luis
Área Privativa 63,37

Novo com 3 Quartos, Sala com 2 Ambientes, Cozinha,
Banheiro, Área de Serviço, ISacada com Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem ��

�rln '111/1 ftJrIffi I'n I r N I ' ln � JIII�

Apartamento Edifício Arnarilis
Área Privativa 98,81

'

1 Suíte + 2 Dormitórios, Sala estar/jantar,
Churrasqueira na Sacada, Salão de Festas,

Garagem, Portão Eletrônico

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis.com

Rei 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

looom2 todo murado com cerca de alumínio.próximo
a BR. RS 250.000,00

Rei 1026 - Casa de alvenaria com 92m2 ,03 qua
rtos,sala,cozinha,banheiro,lavanderia garagem.

R$220.ooo,oo

Ref. 2023 - (Amizade) Apartamento com 82m2, 02
dormitório sendo 01 suíte,cozinha,sala,lavanderia,
sacada com churrasqueira. 01 vaga de garagem.

RS 159.000,00

dormitório, sala, cozinha, lavanderia,
portão eletrônico, Condomínio em torno

de 55,00 - 3º andar. R$ 88.000,00

Rei2028 - Baependi - Apartamento com 57,17m2,
02 quartos,sala,coz.,Bwc,lavanderia,sacada com

churrasqueira,Ol vaga de gar. Prédio oferece: Salão
de festa - churrasqueira - academia - piscina - Entrega
prevista para Jan/2012. Entrada de RS 30.000,00 +
parcelas até financiamento bancário. RS 130.000,00

(Amizade) - Sobrados com 125m2,
03 dormitórios sendo 01 suíte, 02

dormitórios,cozinha, sala, 02 banheiros, 01
vaga de garagem.Terreno com 155m2•

Condições de pagamento: 40% de entrada +

parcelas direto com a construtora.

Ref.2033 - Amizade - APARTAMENTO COM
90M2 PRIVADO- 03 DORMITÓRIOS SENDO
01 SUíTE, AMPLA SALA DE ESTAR E JANTAR,

COZINHA E LAVANDERIA, AMPLA SACADA COM

CHURRASQUEIRA! 02 VAGAS DE GARAGEM,
SOL DA MANHÃ!!! ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

R 195.00000

Ref. 2034 - NOVA BRASfuA - APARTAMENTO
NOVO COM 68M2, 2 QUARTOS,l BWC

SOCIAL, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA. AMPLA SACADA COM

CHURRASQUEIRA, 01 VAGA DE GARAGEM.
REBAIXO DE GESSO COM LUZES EMBUTIDAS,

SOL DA MANHÃ!!! - R$160.000,OO

Cad 13002 Galpão no Bairro

Baependi com 913,00 m2 + 02

bwc. Valor: R$ 5.500,00

I II I II
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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e-mail: imoveis@imobiliaria r Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

FRANCISCO TODT, N° 960 - 01

QTO, sr, COZ, BWC, lA\'; SACA
DA CI CHURRASQUEIRA E GAR.
R$620,00 EDIF. GUILHERME
BAIRRO: VILA lENZI, RUA MA
RIA UMBEllNA DA SILVA, N°
500 -lQTO, SL, COZ, BWC; LAVo
R$330,00
BAIRRO:TIFAMARTINS -RUA 766,
ADELAIDE TOFFOl -lOT.CORU
PA -2QTOS, SL, COZ, BWC, lAV E
GAR. R$380,00
BAIRRO: BARRA DO RIO CER
RO -RUA DAS CEREJEIRAS,S/N
-02QTOS, st, COZ, BWC, lAV E
GAR. R$470,00 EDIF.WEDMANN
BAIRRO: JGUÁ 99- R. OSCAR SCH
NEIDER,W 301 -02QTOS, si, COZ,
BWC, lAV E GAR.R$5oo,00
BAIRRO: NOVA BRASílIA -R.
JOSE EMMENDOERFER, N° 851

-02QTOS, si, COZ, BWC, lAV E
GAR. R$580,00 -EDIF. SAN RAFAEL
BAIRRO: NOVA BRASílIA -RUA
DONA ANTONIA, N° 139 - 01QTO,
sr, COZ MOBILIADA, BWC, lAV E
GAR. R$400,00
BAIRRO: VILA NOVA -RUA
OSWALDOGlATZ, N° 40 - 02QTOS,
si, COZ, BWC, lAV E GAR.
R$500,00. EDIF. JARDIM DAS'MER
CEDES
BAIRRO: AMIZADE- RUA AR
THUR ENKE, N° 231 - 02QTOS, si,
COZ, BWC, lAV E GAR. R$460,00
EDIF. PARISI
BAIRRO: AMIZADE - RUA AR
THUR GUINTER, N°225 - 02QTOS,
sr, COZ, BWC, lAV E GAR.
R$550,00- COND. AMIZADE
BAIRRO: CENTENÁRIO -RUA
HENRICH lESSMANN, W 421

-02QTOS, si, COZ, BWC, lAV E
GAR. R$550,00
BAIRRO: VILA lALAU -RUA AL
BERTO SANTOS DUMONT, N° 196
-2QTOS, SL, COz, BWC, lAV E GAR.
R$600,00 EDIF. oLiVIA
BAIRRO: VILA lAlAU -RUA GER
MANO HORST, N° 64 - 01 SUíTE,
1QTO, si, COz, BWC, lAV E GAR.
R$800,00 EDIF. SAINT GERMAN
BAIRRO: BAEPENDI -RUA FRED
ERICO BARG, W 251 -OlQTO, sr,
COZ, BWC, lAV E GAR. R$550,00.
BAIRRO: ILHA DA FIGUEIRA
RUA JOSÉ T. RIBEIRO, N°3695 -02

QTOS, si, COZ, BWC, lA\'; SACA
DA CI CHURRASQUEIRA E GAR.
R$600,00
BAIRRO: ILHA DA FIGUEIRA -

RUA JOSE THEODORO RIBEIRO,
N° 3695 -2QTOS, st, COZ, BWC,
lAV E GAR. R$580,00
BAIRRO: ILHA DA FIGUEIRA -

RUA ANTONIO JOSE GONÇALVES,
N° 343 - 01 SUíTE, 02QTOS, si, COZ,
BWC, lA\'; SACADA CI CHUR
RASQUEIRA E 02 GARS. R$850,00
- EDIF. FIGUEIRA
BAIRRO: VILA RAU -RUA PRE
FEITO JOSE BAUER, N° 653 - 2QTOS,
si, COZ, BWC, lAVEGAR. R$550,00
BAIRRO: JGUÁ ESQUERDO -RUA

JOÃO JANUÁRIO AIROSO, N° 1189
-2QTOS, sr, COZ, BWC, lAV EGAR.
R$600,00

KITINETE
BAIRRO: SÃO lUIS -RUA FRAN
CISCO HRUSCHKA, lOTE 148 -

SÃO LUIZ - 01 QTO E COZ JUNTO,
BWC. R$ 250,00
BAIRRO: SÃO lUIS -RUA FRAN
CISCO HRUSCHKA, N° 916 -lQTO,
si, COZ, BWC, lAV E GAR. R$500,00
BAIRRO: ESTRADA NOVA - RUA
JOSE PICOU, 510 -01 QTO E COZ
JUNTO, BWC. R$280,00
BAIRRO: VILA RAU - RUA CAR
lOS ZENKE,N° 224 - 01QTO, COZ E
BWC. - R$ 300,00
BAIRRO: VILA lENZI -RUA MA
RIA UMBEUNA DA SIlVA,N°
700- 1QTO, si, COZ, BWC, LAVo
R$420,00

TERRENO:
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO -

ILHA DA FIGUEIRA - 30X60 M2 R$
l.000,00
CASA COMERCIAL: RUA MAX
WIlHEIM, N° 258 -03 QTOS, si,
COZ, BWC, lAV E GAR .R$l.800,00-
100M2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO
RUA GUILHERME DANCKER,N°
161 - 34 M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL -AV.MAR. DE
ODORO DA FONSECA, N° 1594 - 32
M2 - R$ 670,00

TRls RIOS DO SUL
6.271- CASADEALVENARIACOM ÁREADE
100,00M2. EoTERRENOCOMÁREADE

312,00M2. SENDO 3 DORMITORIOS, SAlADE

1\1, CqPAICOZlNHA, 2 BWC, LAVANDERIA,
CHURRASQUEIRA. R$120.000,OO

6.310 - DUAS CASAS NO MESMO TERRENO,
UMADEALVENARIA90,OOM2COM 03QUAR
TOS, 02 BANHEIROS, SALA, COPACOZINHAE
LAVANDERIACASADEMADEIRA80,OOM2COM
03 QUARTOS, SALA,COPA, COZINHA, LAVAN-
DREIA, BANHEIRO E GARAGEM. R$110.000,OO

VlLALALAU

6.312 - SOBRADO COM ÁREA DE 140,00
M2 E MAIS UMA EDICULA DE 40,00 M2.

COM 6 DORMITÓRIOS, 6 BWC, COPNCOZ
INHA, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM 02

AUTOMÓVEIS. R$380.000,OO

CENTRO

6.270-ED. SCHIOCHET -APARTAMENTO
COM 1 SUíTE + 2 DORMITÓRIOS + DEPEND

ÊNCIAS DE EMPREGADA, SACADA, AMPLA
SALACONJUGADA, 2 BWC, COZINHA.

R$265.000,00

CENTRO
6.254- EDIFICIO JARDIM DE MONET - APTO

COM 04 SUITES - 01 C/CLOSET - SALA

DE ESTAR INTIMO-SALA ESTAR/JANTAR

ESPAÇO GOUMERT-COPNCOZ-SACADA. 3
VAGAS DE GARAGEM, APTO TODO MOBILI

ADO. R$970.000,OO

CASAS:
BAIRRO: ILHA DA FIGUEIRA -

RUA ANTONIO PEDRI, S/N -03
QTOS, sr, COZ, BWC, lAV E GAR.
R$750,00
BAIRRO: NOVA BRASílIA- RUA

JOÃO PlANINCHECK, N°931
-03 QTOS, sr, COz, BWC E lAV.
R$450,00
BAIRRO: NOVA BRASílIA -RUA
RICARDO NASS,N 95 -02 SUITES, 02
QTOS, 02SlS, COZ, BWC, lAV EGA
RAGEN PI 02 CARROS. R$2.oo0,00
BAIRRO: CHICO DE PAULA - RUA
ARTHUR BREITHAMPT, lOTE 120
-02 QTOS, si, COZ, BWC, lAV E
GAR. R$550,oo.
BAllmo: SÃO lUIS - RUA TEREZA
AIGNER HRUSCHKA, N° 198 -02

QTOS, si, COz, BWC, lAV E GAR.
R$6oo,00
BAIRRO: SÃO lUIS RUA GUIL
HERME IGNÁCIO HRUSCKA, N°
FRENTE -OlQTO, si, COZ, BWC,
lAV E GAR. R$430,00
BAIRRO: VILA lENZI -RUA ONE
lIA HORST, N° 307 -02 QTOS, si,
COZ, BWC, LAVo R$440,00

BAIRRO: JGUÁ ESQUERDO- RUA
FRITZ VOGEl,N° 173- 02 QTOS, si,
COZ, BWC, lAV E GAR. R$750,00
BAIRRO: JGUÁ ESQUERDO -RUA
lUIS GONZAGA, W 255 -02 QTOS,
si, COZ, BWC, lAV EGAR. R$580,00
BAIRRO: JGUÁ ESQUERDO- RUA
JOÃO CARLOS STEIN, N° 80 -03
QTOS, si, COZ, BWC, lAV E GAR.
R$690,00
BAIRRO: BEIRA RIO -GUARA
MIRIM -RUA RAFAELMARANGO
NI, N° 106 -02 QTOS, SL, COz, BWC,
lAV E GAR. R$5oo,00
BAIRRO: AMIZADE -RUA JACOB
GUESSER,W 281 -03 QTOS, SL,
COZ,02 BWC, lAVE 02 GARAGENS.
R$1.l75,00
BAIRRO: VILA lENZI, RUA AFON
SO NAGEl, N° 64 - 01 SUITE, 02

QTOS, 02SLS, COz, �WC, lAV E
GARAGEM.R$l.loo,oo
BAIRRO: VILA RAU - RUA WER
NER STANGE, N° 19 -03 QTOS, sr,
COZ, 02 BWC, lAV E GAR. R$990,00
BAIRRO: ESTRADA NOVA- RUA
CAMILO PICOlU, N° 204 - 03

QTOS, si, COZ,02 BWC, lAV EGAR
PIO 2 CARROS. R$990,00
BAIRRO: ÁGUA VERDE - RUA
ERWINO MENEGOTTI, N 56 - 02
QTOS, sr, COZ, BWC, lAV E GAR.
R$680,00
BAIRRO: RIO CERRO II - RUA
GERHARDT ROEDER - lOTE 48
- 03 QTOS, SL, COZ, BWC, lAV E
GAR. R$590,00
BAIRRO: SCHROEDER - RUA lÉO
SCHUTZ, N° 115 - 01 SUíTE, 01QTO,
sr, COZ, BWC, lAVEGAR. R$600,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO: CENTRO - GOv. JORGE
lACERDA, N° 310 -, 02 QTOS,
si, COZ, BWC, lA\'; SACADA CI
CHURRASQUEIRA GAR. R$770,00
- EDIF. STA.lUZIA
BAIRRO: CENTRO -GOv. JORGE
lACERDA, N° 373 - 02 QTOS,
si, COZ, BWC, lA\'; SACADA CI
CHURRASQUEIRA GAR. R$650,00
- EDIF. FERRETTI II
BAIRRO: CENTRO - RUA GOv.

JORGE lACERDA, N° 169 - 02 QTOS,
sr, COZ, BWC, lA\'; SACADA E
GAR. R$730,00 -EDIF. MARAJÓ
BAIRRO: CENTRO - RUA EXP.
GUMERCINO DA SILVA, W 600
-01 SUITE,02 QTOS, si, COZ, BWC,
lA\'; CHURRASQUEIRA GAR.
R$850,00 - EDIF. JULIANA
BAIRRO: CENTRO -RUA FRITZ
HA�SE, N° 35 - 01 SUITE, 02

QTOS, SL, COZ, BWC, lA\'; CHUR
RASQUEIRA GAR. R$l.lOO,OO -

EDIF. ATLANTA
.

BAIRRO: CENTRO - RUA MARIA
BARDIN lENZI, N° 400 - 01 SUITE,
02 QTOS, si, COZ, BWC, lA\';
CHURRASQUEIRA GAR. R$850,00
-EDIF. GOMES
BAIRRO: CENTRO -RUA CABO
HARRY HADUCH, S/N -01 SUITE
COM ClOSET,02QTOS, si, COZ,
BWC, lA\'; 02 GARS. R$l.200,00
EDIF. VILlE DESOlEIl
BAIRRO: CENTRO - RUA NELSON
NASATO, N° 46 - 02 QTOS, sr, COZ,
BWC, lA\'; SACADA CI CHUR
RASQUEIRA GAR. R$600,00 -EDIF.
FERRETTlI
BAIRRO: CZERNIEWICZ -R.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

��
VILLACATÂN'lA
RE$lDENCIAL

BA,LNEARIO PiÇARRAS

• SUíTE:'" 1 OEMI SUiTE (2 QUARTOS)
• 1.24 M2 DE ÁREA PRIVATIVA

•.ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO
• 2GARAGENS

• COMPLETA ÁREA SOCIAL COM P1SCfNAADUlTO

e INfANTIl, SALÃO DE FESTAS E MUtTO MAIS

www.villacatania.com.br

VENDAS INCO,RPORACÃO

SÉCU US
Empreendimentos Jm.obillàrios 'Uda.

Vendas

4732759500WWVN.:rea�S'ec.com.brwww.seoulus.ne1

Ref. 1038: Nova Brasília - Ed. Mathedi
- 3 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço e garagem: R$ 130.000,00

_.

Ref. 1056 Baependi - Ed.lpanema - apto
cf suíte + 2 quartos, 2 banheiros, 1 ga
ragem. R$185.000,00.

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

rnooéío decorado.

Apartamentos com valores a

partir de R$215.670,66
Aceita financiamento

bancário.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CASAS E TERRENOS"
'

.", \ " .'

�"
Tom Jobim

fd'j;tj�t:lrO

Ref. 034 - Schroeder - Casa cf suíte master + 2
'

quartos, 3 banheiros, área de festas, lareira, piscina,
sauna. Terreno com 8.212m2. R$530.000,00.

.

Ref. 023 - Guaranmrn - casa com 3 quar
tos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia
moveis sob medida no quarto e banheiro'
garagem. R$198.000,00. Aceita financia�
menta bancário. .

.

Ref. 025 - João Pessoa - Casa cf suíte + 2
quartos, 2 ban�eiros,. demais dependências,
acabamento diferenciado, moveis plane
jados no closet e banheiros, 2 garagens.
R$285.000,00. Aceita financiamento bancário.

EDIFíCIO TOM JOBIM

Apartamentos no

centro de Guaramirim,
o edifício possui 3
tipos de apartamentos
com 2 e 3 quartos,
excelente padrão de
acabamento com
massa corrida, portas
e rodapés brancos.
Prédio com elevador,
playground, salão de
festas mobiliado e dec
orado. Preços a partir
de R$133.813,37 com

entrada de 30% +

30 parcelas mensais
em cub direto com a

construtora, consulte
opções de pagamento
em 60 e 90 meses.

,
"

R E S I D E N I A L
RESIDENCIAL

m -

ESTACÕES ESTAÇOES
.>

Apartamento de 2

quartos e demais

dependências, locali
zado na Estrada Nova,
empreendimento com
3 torres com eleva

dor, salão de festas

mobiliado e decorado,
piscina, sala de ginás
tica equipada, brique
doteca, playground.
R$11 0.000,00 'entrada
+ parcelamento +
financiamento bancário

e FGTS.

Ref. 024 - São Luís - CASA NOVA com

suíte + 2 quartos, closet, 3 banheiros,
salas de estar/jantar e cozinha integra
dos, churrasqueira, garagem p/ 2 car-

ros. R$315.000,OO. Aceita financiamento
bancário.

Ref. 022 - São Luís - CASA NOVA com suíte + 2 quartos,
3 banheiros, e vagas na garagem. Excelente padrão de
acabamento (porcelanato, massa corrida, gesso, es

quadrias de alumínio), preparação para aquecimento solar
e preparação para split. Loteamento de bom padrão, em

localização pri�ilegiada. Toda murada e com portão e cerca

de alumínio. R$305.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ref. 1005 - Vila Lenzi - Ed. Novo Horizonte
'

- Apartamento todo mobiliado sob medida I

suíte + 2 quartos, sacada com churrasquei�
ra, 2 vagas de garagem, excelente padrão de
acabamento. R$320.000,OO. Aceita finan
ciamento bancário.

REF.100r - BAEPENDI- ED. RESID. ESPLEN
DOR- - AMPLO APTO COM SUíTE' + 2 QUAR-

I

TOS, DEMAIS DEPENDÊNCIAS, GARAGEM. I

R$218.000,OO. ACEITA FINANCIAMENTO'
BANCÁRIO.

I

RESIDENCIAL REAL PARQUE - Ref. 1012 - Vila
I

Nova - Resid Real Parque - Apto cf suâe + 2

quartos, sala, eoz., sacada cf ehurrasq., área de

serviço cf sacada e garagem. Localização pnvile- ;
giada. R$220.000,OO. ;
�--�--------�----�

Ref 1014 - Centro - Ed. Ruth Braun - Apto
com suíte + 1 quarto, moveis sob medida
na cozinha e banheiros, excelente locali-

zação. R$230.000,OO.
.

- Ref. 047 - Santa Luzia - Terreno com 388m2 de
esquina, ótimo ponto comerciaI.R$65.000,00.
- Ret. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em
rua asfattada. R$98.000,00.
- Ref. 2003 - Barra do Rio Molha - Terreno com
348,24m2• R$98.000,00.

.

- Ref. 2004 - João Pessoa - Terreno com 327m2.
R$85.000,00.
- Ref. 2006 - Centro - Terreno com 480m2.
R$240.000,00.
- Ref. 2013 - João Pessoa - Terreno com 545m2.
R$93.000,00. .

- Ret.2017 - Schroeter - Terreno com 500m2.
R$120.000,00.
- Ref.2019 - João Pessoa - Terreno com 488,25m2 em
rua asfattada com22m de frente. R$98.000,00.
- 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. Acetta 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.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI
CONSTRUIR CONSULTE-NOS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 I FIM DE SEMANA, www.parcimoveis.com.br

•

irasso
Imóveis

Rua Cei Proropio 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 62.510,OOm2.

Valor:

R$2.500.000,OO

ALUGA-SE
Solo comercial no centro

Ruo Reinoldo Rau.

Com aproximadamente
215m2• �

R$2.000,OO
Cod� 3214 - Loteamento Boulevar
com 734.70m2 -R$285.000,OO - P
em até 36 meses ou via financ. B

...,
I

N
.....

co:

)
\

Com 01 suite + 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço
com 01 vaga de garagem, casa

germinada. R$900,00
Ret. 1002 - CASA ALVENARIA
-ILHA DA FIGUEIRA - Parte

superior 03 quartos, sala com

sacada, cozinha, banheiro,
área de serviço e garagem.
Piso interior - sala e banheiro.
R$720,00

.

Ret. 1003 - CASA PARA FINS
COMERCIAIS - CENTRO - Com
10 quartos, 04 banheiros,

===============::;::;::::::;::: :;::::::::::::;::::::::;::::::===::::;:==::::;:=::::;:==�F===:��������f.;=;;�=,;;;::==l�================� cozinha com armários, toda
Cód. 2356 - Nova Cód. 1951 _

murada. R$2.000,00
Brasnia - Apart. com Ret. 2000 - APARTAMENTO
'98,00m2 privativos, Barra do Rio

_ BAEPENDI _ Com suite +

sendo 01 suíte, 02 Cerro 02 quartos, sala com sacada,
dormit., sala de Apartamento cozinha, banheiro, área de

jantar e estar, bwc novo com serviço com churrasqueira e 01
social, sacada com 113,00m2 priva- vaga de garagem. R$ 650,00
churrasq., cozinha, tivos, 02 vagas REF. 2001 - Apto. - AMIZADE
lavand. Rcam os de garagem.

- 01 suite, 02 qtos., ar condicio-
móveis sob medida

Edifício Ma- nado, banheiro, cozo cf mobília
na suíte, bwc, , sala, sacada com cnurrasq.,
homme, cozinha e ranello, excelente área de serviço. 01 vaga de gar.
lavand, Apart. semi acabamento. R$1.000,00
novo, portas laquea- R$ 243.000,00 Ret. 2002 - APTO - ILHA DA
das. R$ 220.000,00 estuda propos- FIGUEIRA - Com 02 quartos,
estuda propostas tas, aceita sala com sacada, banheiro, coz-
com carro, aceita fin. financ.bancário inha, área de serviço, 01 vaga

a..::::===========b=a=n=ca=·ri=o=.==� !:============::::::::::::::::::::==::: I
de garagem e churrasqueira na

::;==:::=:==:::::::;;;==========�:=:=======�==========;.. lavanderia. R$ 600,00.
ReI. 2005 - APTO - CENTRO -

Apartamento com 02 quartos,
sala com sacada, banheiro,
cozinha, lavanderia e garagem.
R$715,00
Ret. 2006 - Apto. - VILA NOVA
- 03 qtos., sala cf sacada,
coz., 01 bwc, área de serviço,
01 vaga de gar., prédio possui
elevador e salão de testas.

R$720,00
ReI. 2008 - APTO - CENTRO
- Com 01 suíte + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha
com mobília, área de serviço,
banheiro social com 01 vaga de

garagem. R$1.200,00.

Cód. 2151 - Ja
raguá 99 - Res.
Veszprém
Apartamento
com 55,00m2
de área
interna, sendo
02 dormitórios e
demais depend.,
mobília na
cozinha e bwc,
04 vagas de
garagem.
R$ 150.000,00
- estuda
propostas, aceita
fin.bancário

ad. 54 - Nova Brasüla- Terreno de esquina
comercial e residencial com 393,00m2, possue uma
casa mista com 02 quartos e demais dependências.

R$ 215.000,00 estuda propostas com apto até
R$100.000,00

Cód. 2753 - Vila LaLau - Apartamento no EditLiliun
com 65,00m2 total, sendo 02 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, bwc e 01 vaga. Móveis sob medida no

quarto, bwc e cozinha, excelente estado de cOIJ
serva ão. R$ 129.000,00 - aceita fino Bancário

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno comercial /
residencial com 431 ,00m2, possui casa de alvenaria
com 90,00m2, próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

estuda propostas

ReI. 2010 - Apto. - CENTRO
- Com 01 suíte + dois qtos.,
bwc social, sala de estar, sala
de jantar, coz., sacada ..área de

serviço, 01 vaga de gar. Prédío

cf elevador, piscina e salão de
testa. R$1.500,00
Ret. 2011 - APARTAMENTO
- NOVA BRASILlA - Com 03

quartos, sala, coz.com pia,
01 banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$
550,00.
Ret. 2012 - APARTAMENTO -

ILHA DA FIGUEIRA - Com 02

quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, ban
heiro, áre� de serviço com 01

vaga de garagem. R$ 650,00
Ret. 2014 - Apto. - CENTRO
- ED. ANA CRISTINA - Com

suite, 02 qtos, sala com sacada
e churras., bwc social, cozo
(apenas bancada de granito
divide sala da coz.) , lavand. e

garag. R$900,00
Ret. 2015 - APARTAMENTO -

BAEPENDI - Com 02 quartos,
sala com sacada, cozinha, ban
heiro, área de serviço com 01

vaga de garagem. R$ 580,00.
Ret.2017 - aúitinetes - Centro
- Ed. Marechal Center - 01 qto.,
bwc, sala e coz. conj. R$350,00
Ret. 2018 - Apto. - Centro
- Com 02 qtos., sala, coz.,
área de serviço. Não tem
garagem. R$700,00. Não
tem condomínio, apenas taxa
de água.
Ret. 2019 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviços,
01 banheiro com 01 vaga de

garagem. R$700,00.
Ret. 3008 - SALA - CENTRO
- Com aproximadamente 314
m' com banheiro térreo e coz

inha, mezanino com banheiro.

R$4.500,00.
TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE

SALAS COMERCIAS !!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3376-0015
Plantão vendas:

9175-9528 - Adriana
9175-9540 - Daniel

BarraSul
A imobiliária da Barra

RUA ANGELO RUIINI, 1053
•

www.lm

Cód 139 - CASA ALVENARIA -Ilha da
Figueira,com 160m2, 3 dormitórios, 1 vaga de
garagem.Terreno com 395m2.R$ 150.000,00.

Cód 145 - CASA ALVENARIA - Schroeder, com
145m2, 3 domüóríos, 2 vagas de garagem.

Terreno com 518m2.R$ 155.000,00.

vendas@imobiliariabarrasul.com

iliariabarrasul.com

Planlão: 9135·860 I

REF 545 Sobrado - Água Verde Com alto padrão
de acabamento 270,00m2 de área construída, Com

600,00m2 de terreno. Valor: 400.000,00

REF: 552 TERRENO COM CASA MISTA 536,20M2
Próximo Morro do Maestri

3371-2357 www.p8rcimoveis.com.br

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 vilson@parcimoveis.com.br

Cód 59 - CASA, Jaragué Esquerdo,
2 dormitórios, 2 vagas de garagem
e demais dependênclas,Próxlmo ao

arroz Urbano,RS 880,00,

"QÓâ(l,n'�;.";;, s..
CASA GÉMINAlfA:;' :

Três Rios do

Norte, com .:

área de 69m2, 2

dormitórios, 1 vaga

de garagem.Terreno
com 169m2.

R$135.000,00.

.

Cód 172 - CASA MISTA - Schroeder, com
140m2, 4 dormãóros sendo 1 suãe, 2 vagas de
garagem.Terreno com 714 m2.R$100.000,00.

" - .

Cód 192 - CASA ALVENARIA - Três Rios do Sul,
com 90m2, 3 dormãóríos, 1 vaga de garagem.

Terreno com 448m2. R$ 175.000,00

Cód 175 - CASA GEMINADA, Três Rios do Sul,
com área de 72m2, 2 dorm�órios, 1 vaga de
garagem.Terreno com 224m2• R$135.000,OO.

LOCAÇÃO
Cód 58 - APARTAMENTO,

Czernlewlcz,2 dormitórios, 1 vaga

de garagem e demais dependências.
PróxImo a ADO Pisos, RS 665,00 +

cond,'

Cód 34 = APARTAMENTIJ, Vila Nova,
2 dormitórios, 1 vaga de garagem
e demais dependênclas,Prôxlmo li

Anvale, RS 685,00 + cond,

TERRENOS/CHÁCARAS

Cód 108 - CASA ALVENARIA - Centenário, com
200m2, 3 dorm�órios sendo 1 su�, 2 vagas de
garagem.Terreoo com 400m2.R$ 280.000,00.

Cód 220 - TERRE O ... JafAguí
Noventa e Nove� com 4tel de

65.000m�, $175. O� •

ltR ENO ...Ttês los do

Loteamento FossIft. PrôxImo10 CTG

Trote aoGalope. A partirde R$65,OOO�OO,

J til II

TERRENO = Schroedef, Loteamento
Adellna. Próximo' a Marlsot. A partir

, de R$ 70,000,00.

Cód 445 ... CHÁCARA = Jacu = Açu,
com ârea de 37,OOOm�.

.

RS 160,000,00,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(()aPti'lalneJl.lo:
J

126,90 mlll de área total

Suite + 1 Quarto

Sala de estar e jantar

Cozinha

Garagem

Medidor de água individual

Preparação para split

Box para depósito

Piso laminado de madeira
nos Quartos e sala

Acabamento com massa
corrida e teto rebaixado
em gesso

4- apartamentos por andar

Área social mobiliada e decorada

Area de serviço

Sacada com churrasqueira

Janelas Maxim+Ar

Elevadores

Salão de Festas

Garagens

Portão e porteiro eletrônico

Playground

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Central de gás

Lixeira com separação para coleta seletiva

Coleta de água da chuva com aproveitamento
dos vasos sanitários

No Centro, a 200 metros

do calçadão - Próximo à Ford
Rua Presidente Juscelino

GARANTA lA O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

ttJ�ru!�s stIÍCULCU1.�
Empreendimentos 'moblllarios Ltda.1í

VENDAS

�!,YIIll'WIOmi�$IIfP"'1c:'If!J!I"rm�1lA'w:;t'll'O� I

,I I II 'I I, III,,' I

I III II I J J I ".1 I II I I I I�
I

Galpão 691 m2 - Czerniewicz :

R$ 5.700,00

r
'! ,I ,I 1;1 'il',III'I� I :f:aJ /1111' ,) l'i[IW\N'I' "f/!lllrfflH:'; J � 'I r I_ Jl�I':'iH!;I�!I"lllj,; I 'I I!i"F,lgr,ifl/ffllf '/111"'111 II :/HI'Wjl�l; �I #lii#lqIiiJ .1111:11) :IJI'iH/11,'i
- LOC4ÇAO'RESIDENCIAL

I' I
_ Ed. Erica, Centro R$620,00
_ Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,00

_ Ed. Morada da Serra, Nova Brasilia R$ 930,00
_ Ed. Tulipa, Centro R$ 950,00
_ Ed. Barcelona, Vila Nova R$ 850,00
_ Ed, Amaryllis, Vila Nova R$ 800,00
_ Ed. Angelo Menel1 garagem, Baependi R$900,00
_ Ed. Ângelo Menel, 2 garagens, Baependi R$ 950,00
_ Ed. Amaranthus, Centro R$2500,00

_ Casa 2 Quartos, Nova BraslTlaR$ 600,00
_ Casa MaOOira, 2Quartos, Rau R$ 570,00
_ Sobrado aIv. 3 qrtos, Barra,do Rio Cerro R$ 800,00
_ Casa aIv. 3 qrtos, ResidJComert;ial, Centro R$ 2800,00
_ Casa alv. 3 qrtos, Res)Com., 288m2, Nova BrasHia

R$2700,00
_ Casa alv. 4 qrtos, Barra do Rio Molha, R$ 1.700,00
_ Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
_ Casa Rio da Luz, 3 qrtos A partir de R$ 550,00

Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
Ed. Markete Place, Centro, 40m2 R$ 550,00
Sala cml Baependi, cl 108m2 R$ 900,00
Ed. Tower Center, Centro, 62m2 R$ 820,00
Sala cml, Amizade cl 55m2 R$ 700,00
Sala cml, Amizade cl 55m2 R$ 600,00
Ed. Markete Place, cl mobnia 45m2 R$ 750,00
Sala cml Schroeder, Centro R$ 1100,00
Sala cml Barra do Rio Cerro c/357m R$ 3300,00 ,

Sala cml P. Epitacio Pessoa, Centro cl 102m2 R$ 1500,00
Sala cml P. Epitacio Pessoa, _Centro c/38m2 R$ 470,00
Sala cml Centro, cl aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, cl 300m2 R$ 8000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2. À partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, cl 973m2 R$ 12000,00
'Sala cml Tufie Mahfud, Centro cl 94m2 R$ 1410,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cl 97m2 R$ 1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cl 101 m2 R$.1485,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cl 100m2 R$ 1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cl 97m2 R$1435,00

02 Quartos - Ed. Espanha!
,

Baependi
Seml-Mobíüado - R$ 750,00

_ Ed. Erica, Centro R$ 760,00 Mobiliado
_ Ed, Primavera _ Guramirim/Amizade R$ 520,00
_. Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$ 530,00.
_ Ápto Ilha da Rgueira R$ 480,00
- Ed. Erica, Centro R$530,00
- Apto Dona Antonia, Nova Brasilia R$ 360,00

- Ed. Tulipa, Gentro R$ 780,00
_ Ed. Dom EmHio, Jguá Esquerdo R$ 680,00.
- Ed. Dom Lorenzo, Centro, R$ 1.100,00 MOBILIADO
- Apto R. Amo. C. Ferreira, Nova BrasHia R$ 480,00 (Sem
Condomínio).

- Ed. Astral, Ilha da Rgueira R$ 650,00.
- Apto, R. José Emmend. 703 R$600,00 (SI Condomínio)
- Ed. Róresta, Vila Lenzi R$ 550,00.
- Ed. Centenário, Próx WEG II , R$ 600,00.
- Ed. João Batista, Ilha da Rgueira R$ 580,00.
- Apto Térreo, Prox Scar R$ 390,00 (SemCondomínio).
- Apto 1°Andar, Vila Lalau R$ 800,00 (Sem Condomínio)
- Ed. Espanha, Semi Mobiliado, Baependi R$ 700,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$ 700,00
- Ed. Portugal, Baependi R$ 600,00
- Ed. Magnolia, Centro R$ 780,00
- Apto São Luis R$ 500,00
_ Ed. Ferreti, Centro R$ 600,00
_ Ed. Mariscai, Vila Nova R$ 680,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasilia R$ 680,00
- Ed. San Raphael, Centro R$630,00
- Ed. Ferreti II, Centro R$ 650,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Rgueira R$740,00
- Ed. Amizade, Amizade R$530,00

_ Apto 3 qrtos, Rio Hem R$ 900,00
_ Casa alv. 3 qrtos, Schroeder R$ 850,00

_ Galpão Centro c/475m2 R$ 3000,00
_ Galpão Alv. Centro cl 300 m2 R$3.500,OO
_ Galpão c/691 m2 Novo - Czerniewicz - R$ 5.700,00

- Terreno (Ilha da �g. _ próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h as 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785 �

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VERSÕES A PARTIR DE

9R$
• I�

ENTRADA DE R$11.607.00 + 60 PARCELAS DE

..
R$

TAXA 0,99%
a.m.

mensais
"ÚLTIMAS UNIDADES

MELHOR CUSTO-BENEFíCIO
TAXA 1.19% a.m. TAXA 0,99% a.m.

207 Ht15P
XR 1.4 FlEX METAlICO
ENTRADA: R$ 10.707.00

+ 60 PARCELAS DERETROSPECTIVA ..,.

DEVERAO
STRASBOURG

mensais

TAXA 0,99% a.m.

RELEMBRE E APROVEITE AS i
MELHORES OFERTAS DA ESTAÇÃO I

408ALLURE
VERSÕES A PARTI� DE

RS59.990

Faça revisões em seu veículo reqularrnente,�"'IIilt..FÁBRICA
NO BRASil

11 ANOS P E U G EOT RECOMENDATOTALPEUGEOT ASSISTANCE

Imagens meramente Ilustrativas. Retrospectiva de Verão Strasbourg é uma promoção das concessionários Strasbourg. Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 5 portas, pintura metálica, ano/modelo 11/12. Preço público
sugerido poro venda à vista a partir de RS 35.690,00 com frete incluso, entrada de 30% + 60 parcelas de RS 590,00 e 15 unidades no estoque com taxa de 0,99% a.m. Peugeot 207 Passion XR lAL Flex, 4 portas, pintura
metálica, ano/modelo 11/12, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 3B.690,00 com frete incluso, entrada de 30% + 60 vezes de RS 638,00 e 15 unidades no estoque com taxa de 0,99% a.m. Peugeot
307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portos, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 46.289,35, frete incluso e taxa de 1,19% a.m. com entrada de 30% a.m. e saldo em

até 48 parcelas - últimos unidades. Peugeot Hoggar XR lA Flex, pintura sólido, ano/modelo 11/12, preço público sugerido poro venda à vista a partir de RS 36.850,00 com frete incluso, entrada de 30% + 60 parcelas
de RS 609,00 e 10 unidades no estoque. Peugeot 408 Allure 2.0 mecânico, air-bag, freios AB5, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e trovas elétricos, ano/modelo 11/12, preço público sugerido para vendo à vista
o partir de RS 59.990,00 + câmbio automático Tiptronic grátis, com 10 unidades no estoque. A promoção Câmbio Automático Tiptronic é válida somente para a versão Allure, apenas no mês de março de 2012 e

exclusiva das Concessionárias 5trasbourg ou enquanto durarem os estoques deste modelo. Consulte os preços dos revisões com preço fixo para toda a linha Peugeot. Prazo de vigência do oferta poro pedidos firmes
fechados entre 03/03/2012 e 30/04/2012 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa paro outras promoçães. Poro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias

Peugeot participantes, ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.
PEUCEOT
MOTION & EMOTION

Strasbourg
www.strcsbourq.corn.br

Jaraguá do Sul (47)3274-1900
R. ReinoLdo Raul 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

BLumenau (47) 3331-4500
Rio do SuL (47) 3522-0686

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TRIBECA 3.6 270CVAUTO 4X4 COMPI.El().,j.(()(RO+ABS:+ABG+TE1O+RODA+AUID+SENSOR+4X4 2010 137.000 127.000 SUBARUBW
IMPREZA HB 2.04X4 16V AR+DH+VTE+AL+ABG+AB5+ID+(()MP+4X4+FN+RODA+LDT 2011 69.900 65.400 SUBARU BW

FORESTE�)(S4)(4 w AR+DH+IJit'E+Al'+ABs+AflG.+:'AQ+CI)-rroMP+JiOl)A-+4X4+LOf 2009 69.900 ":' 6�.900 JONI,
GOLF 2.0 MI BLACK EDITION AUTO COMPLfID+ABS+ABG+lf1O+(OURO+SENSOR+(])+RODA+EBD 2011 59.500 54.500 JON

GRAND CI'IEROKEE 4.7 UMITEO V8 COMPI.EltB-ABSt-ABG+4X4+TETO+COURO+fBD+CD+AVfO-,t-BOOA 2005 58.500 53.500 JON
L200 HPESPORT DIESEL AR+DH+VTE+AL+ABG+COURO+AQ+RODA+W 2005 54.900 50.000 ITA

S10ADVANTAGE2ACO AR+DH+AL+\ffE+ABS+RODA+AQ+W 2009 54.500 49.50Ó JON
OUCATO CARGO FURGAO DIESEL AR+DH+AO 2008 52.000 48.000 JON

CARENS EX 2.0 OL 7lUGARES AUTQ\R+DH+VTE+AUlO+COllRO+AO+ABG+COMP+RODA+LDT+W 2009 49.990 46.990 J1\C-ITA
JmA 2.5 AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG+ffi+lf1O+(OURO+COMP+AlJ1O+RODA 2007 49.900 46.900 JON

307HBPRESE,NCEPK2.0AUTO AR+DH+VTE+AB5+ABG+Al.fIt).+(Ó+RODA+lEJD+{OMP+lDT+W 2010 46.900 44.100 ITA
REXTON RX 320 AUTO COMPLfID+ABG+AB5+{()URO+lFID+AlJ1O+CD+RODA+SENSOR 2002 46.900 43.900 JAR

, 407 SD Al�VRE2.0 AUTO 'AR+DH+VTE+Af*ABs+.i\6G+(QMR-tr�PI+yV, 2009 46.Z00 i�2.700 BRU'
FOCUSSDGLX2.0AUTO "AR+DH+VTE+ABS+ABG+ffi+AO+AlJ1O+ROOA+DT+W 2009 44.990 41.990 ITA

STILOSPOfITlNG 1.8 AR+DH+Vffi.rAL+ABS+ABG+TtIO+CD+COMP4:AQ+ijO[)A+LDT 2009 42.900 38.900
• JoN

207 SD PASSION XS 1.6 AUTO AR+DH+VTE+AL+AQ+AUTO+COMP+RODA+DT+W 2010 42.000 38.500 JON

C4 PALLA5 2.0 AUTO AR+DH+VTE+Al.:fID+A8S+ABG+AlJlO+COMP+RODA'+!Jf:+VV 2008 41.500 38.QOO JON
)(SARA PICASSO GLX 1.6

POLOS01.6
KANGOO SPORTWAY

I C4VTR�.0 , s

AR+DH+VTE+AL+ABG+AQ+RODA+LDT+W
AR+DH+VTE+Al+AO+W

2009 37.990 34.990 JON

2008 37.990 34.490 JON
2008 34.900 32.900 ITA

2007 35.800 . 31J,lOQ, _JON
2010 32.500 30.000 ITA

'2005 31;900 "I,·2ID9ÕO',.�1't J.)\R
2007 31.900 28.400 JON

2004 30.,900"�28'!�i;)o'" '

IND

AR+DH+VTE+AO+RODA+LDT+W

ARTDH+YTETM5+ABG+Al-+(OlJRO+AQ+f.OMI�::I"�+R.ODA
AR+DH+VTE+AL+ABG+COURO+AQ+RODA+DT+W

.

AR*�W4lr�AB§r�414X4+ROOA:+"!,w"�'m'!1iiüfí��lI#l!iqlli!!IÚil'"
AR+DH+VTE+AL+AO+RODA+LDT+W
AR+DH+VíJ:E-l4\(+,Ass+��oMp+�m'
AR+DH+VTE+AQ+LDT+W
AR+DHtVTE+ACi±OOoA+lDT+W
DH+VTE+AO+WT+W
AO+W
DH+VTE+AO+LDT+W
DH+VTE±AL+:NlfWI4:W"
AR+DH+VTE+AL+AQ+ABG+RODA+DT+W

'1Ii'"" '"

2006 29.900 27.900

2009. 29.500 27_500
2008 28.900 26.000

2010 28.000 �26.0()0
2006 26.800 24.800

2008 25 ..699 24.199

JON
ITA
JAR

.
JAR

JAC-ITA

JAC�ITA

STILO 1.8

COROI:LA 5E-6 1,S'ÂUTO
PARATll.8 COMFORTLlNE

207 sw x!:is lA Fl_EX ..

PUNT01.48V

STfu\DA FJRE 1.4 Cs
IDEA lA MPI ELX

FQX1.0 •

BORA 2.0MI 8V

",'SIÉt'fA FISE:1;/i;;;; iPiji!11�"!���(�!iih�
CELTA LlFE 1.0

;G0l PJjW��\6 '�'1$k�
206 SW PRESENCE lA

CORSA 1.Q
FIESTA HB 1.0

2�$ENSAT1.4
ASTRASDGLS

i. 206 PRESE!'ICE 1.4
KOMBI9 LUGARES

H"MfJlfJ 1.QLflV" ,c;�,'
VEaRACD2.2

2001 25.000 RIS

,20;. .0 25.000 JQtI!
c,

2009 22.900 20.900 BRU

':'!��$j�/l.§i���&!I��!1jlijf,rll�;lU/PJi' �!2jjd5 22.800 I,;Z'Õ.89JtiD' ,i JON
'

..

'

2006 21.900 20.500 RIS
2004 22:500 lO.0.GQ JAR

AO+LDT
: DkiVTE+�tl1f�W,i �I"l!ii

AR+DH+VTE+AO+LDT+W
AR+AL+AO+TE+RóoÀ+Df
AQ+LDT
VE+AO+u:n:

�

AR+DH+VTE+AL+AO+RODA+DT+W
AR+DH+VJE+PQ+-AI.+UJr+W
W

AR+VTE.f!�W· ..�-:'
I �� �. ''''''."'.I8i""""'!,,,'"

AR+DH+VTE+AL+AO+COMP+RODA+DT+W
1\R+Dt-fi;.m�Al�m�w1iítOr+w·
AR+DH+VTE+ABG+ffi+AQ+AL+LDT+W
AR+DH+VrE+AQ+Wr+vV
AR+DH+VTE+AL+ABG+ABS+AO+RODA+LDT+W
AR+DH+VTE+AL+AO+Wf
DH+VE+RODA+AQ+LDT

2008 21.900 19.900 JON

_l008 18.900 17.4QQ BRU
2000 17.900 16.700 ITA

2004 18.500 16.$00 JAC-ITA
2001 17.800 16.000 RIS

2,Q10 17.800 .1s;aocl';, ,JON
1999 15.800 14.300 RIS

2061' 16.506' J1Jií:õéO"i;;i , lN'[!jI��jl, "i

2001 13.900 12.900 JAC-ITA

2001 14.900 12.900 BRU
1999 12.900 Jl.000 JON

1997 11.900 10.10a JON
1998 11.800 9.800 RIS

CLASSE A 160

ESCORT SW GLX 1.8 J 6V
GOLFGLX2.0

Velculos com opção de financiamento, crédito sujeito à aprovação, preço "por RS" para pagamento à vista ou financiamento sem troca.

Promoção válida até dia 31 de março de 2012. São 50 carros no estoque com preço até 10% abaixo.da tabela FIPE de fevereiro. Os carros

estão no estoque das 710jas de seminovos doGrupo 5trasbourg.Ofertas válidas enquanto durarem os estoques.Opção de pagamento com

cartão de crédito nas bandeiras anunciadas em até 3 vezes, limitado a RS 5.000,00 por negócio e até 10% do valor da venda.

SEGUNDA A SEXTA, DAS 8h ÀS 19h. SÁBA'{)O, DAS 9h ÀS 13h.

JARAGUA DO SUL I 4732741900 i R. REINOLDO RAU,414
BLUMENAU 47 3231 6000 I ITAJAr 47 3348 8556 ! BRUSQUE 47 3355 4500

RIO DO SUL 4735220686 ! iNDAIAL 47 33334866

N\lo:EOIbAS
CmJC5S1ONAl<rAS

i:>tVElC1.llr.:JS
JOiC�.'l

www..grupostrasbourg.com.br www.joniveiculos.com.br

00 Y A APRESENTA
,.,

PNEU QUE NAO PRECISA
E CALI RADO

Já imaginou nunca mais ter que se

preocupar em calibrar os pneus do seu

carro? É isso que a Goodyear pretende
com o novo sistema Air Maintenance

Technology (AMT), que está sendo

apresentado no Salão de Genebra

(Suíça). A tecnologia ainda está sendo

desenvolvida e testada nos centros

tecnológicos da marca nos Estados

Unidos e em Luxemburgo.

O sistema AMT garante que a calibragem

não diminua já que há uma pequena

bomba e outros equipamentos dentro
do pneu. Conforme o carro anda, o

sistema calcula e regula a calibragem
automaticamente, garantindo maior

economia de combustível e aumentando

a vida útil do pneu. Segundo a Goodyear,
quando estiver pronta para ser

comercializada, a tecnologia poderá ser

empregada em automóveis comerciais e

da linha pesada

COMO FUNCIONA O MOTOR FLEX
O carro flexível em combustível, ou
simplesmente flex, nasceu nos Estados

Unidos bem no começo dos anos 1990.

O motivo de os americanos partirem para

essa solução, a de poderem abastecer

seus carros com etanol (álcool etílíco) em
vez de gasolina, é a enorme dependência
do petróleo produzido pelos países
membros da Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (Opep), como
Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kwait, todos
na conturbada região do Golfo Pérsico.

Essa dependência, que hoje já passa de

50%, é uma situação nada confortável para
um país que nunca sofreu ameaças de

qualquer espécíe e que consome mais de
550 bilhões de litros de gasolina por ano.

Os principais fabricantes de lá passaram
a oferecer veículos que chamaram de

flexible-fuel vehicles (FFV), capazes de
rodar tanto com gasolina quanto com
etanol contendo 15% de gasolina. Esse
etanol é comercializado com o nome de

E85, justamente por ser composto de 85%
de etanol e 15% de gasolina. O motorista

poder abastecer com gasolina ou com E85.

O grande problema do E85 é não estar

disponível nacionalmente nos EUA e

o número de postos que vendem o

combustível ser ainda muito pequeno,

mal passando de 1.000, um número

ínfimo se comparado aos 170.000 postos

daquele país. Por essa razão, a única

saída tinha mesmo de ter sido a criação

do automóvel que pudesse usar gasolina
e álcool, para que os mais interessados

em usar o combustível alternativo não

fossem prejudicados ao não encontrá-lo.

No final de 2006 já havia mais de 6 milhões

de veículos flex nos Estados Unidos,
embora boa parte dos seus donos não
se dão conta dessa particularidade e

continuam a abastecer só com gasolina.

Mais recentemente, a questão do
aquecimento global pelo efeito estufa,
em que uma das causas mais prováveis
é o excesso de produção de dióxido de
carbono (C02), um dos gases responsáveis
pelo efeito e que são oriundos da queima
de combustíveis de origem fóssil, deu novo

impulso ao etanol. Um motor que queima
gasolina, se alimentado com etanol e

.devidamente ajustado, produz cerca de
10% de C02 a menos.

A matéria-prima básica do etanol americano

é o milho, cuja maior produção está na

região do Meio-Oeste daquele país, que
compreende os estados de Indiana, Iowa,
Minnesota, Missouri, Ohio e Wisconsin.

Garros flex não devem ser chamados de

"bicombustívels", como se ouve bastante,
uma vez que tanto a gasolina quanto o E85
são colocados no mesmo tanque. Só é

bicombustível, por exemplo, um automóvel

alimentado por gasolina e por gás natural
veicular, em que cada combustível tem seu

próprio reservatório no veículo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• AIRBAG DUPLO DE SÉRIE
• MOTOR 1.0 OU 1.6 R.EX
• DIREÇÃO ElÉTRICA"

COMPROMISSO NISSAN MARCH
• 3 ANOS DE GARAN11A
•2 ANOS DE ASSlmNCIA 24 HORAS
'PREço fECHADO DE REVISÃO
ENFRENTOU P,1AIS DE

, TESTES
PARA SER APROVAOb POR VOC�.

AGORA

TODO

MUNDO

PODE

TER UM

CARRO

P ÊS

(1)

A.M.EM18X
FABRICADA NO BRASIL
• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO HIDRÁULICA
• RODAS DE UGA LEVE COM ARO 1&"
• VIDROfTRAVA NAS 4 PORTAS E ESPELHOS ElÉTRICOS
• AIRRAG DUPLO FRONTAL
• KEVlESS
• FREIOS AOS COM EBD
• PÁRA-CHOQUE TRASEIRO CROMADO
• FAROL COM MAscARA NEGRA
• RACK DE TETO E ESTRIBO LATERAL

• AR-CDNDlClONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA PROGRESSIVA
• VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA

• AR- CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA PROGRESSIVA
• TRAVAS. VIDROS E AJUSTE DOS
RETROVISORES ELÉTRICOS

• VERSÃO 1.6 .

• AR- CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA PROGRESSIVA
• TRAVAS. VIDROS E AJUSTE DOS
RETROVISORES ElÉTRICOS

ENTRADA DE R$ 9.810,87
+60XDE

9(3)

(4)1A.M.EM36X
FABRICADO NO BRASIL

• AR-CONDICIONADO AUTOMÁTICO DIGITAL
• FREIOS ABS COM EBD • AIRBAG DUPLO
• VIOROfTRAVA NAS 4 PORTAS E ESPELHOS ELÉTRICOS
• I-KEV (CHAVE INTELIGENTE)
• RÁDIO COM CD PLAVER E MP3 • RDDAS DE LIGA LEVE
• ALARME PERIMÉTRICO • KEVLESS
• DIREÇÃO ElÉTRICA • BANCOS DE COURO

o melhor veículo de

7LUGARES
do Brasil

ITAXA DE 0°10 A.M. EM 24X(S)1
FABRICADO NO BRASIL

• AR-CONDICIONADO
• VlDROfTRAVA NAS 4 PORTAS
E ESPELHOS ELÉTRICOS

• AIRRAG DUPLO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
• RODA DE UGA LEVE

o MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA, COM 449 UTROS

Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br

r

P�é)GRAMA
�

direçãoespecial (il'. PARA TODA A

LINHAConsulte condiÇÕeS e.,peçlais

SHIFT_the wayyou move
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CERATO 1.6 16V MEC. 2011
R$ 52.900,00 Á VISTA

LOGAN AUTHENTIQUE HI-FLEX
1.0 16V 4P 2010

p
I

SIENA 1999 COM OPCS +
AR TRIO ELE.

CLlO HATCH 2001
AQAIR BAG

XSARA PICASSO 2003 PRATA
COMPLETO + AIR BAG, ALARME.

E CD PLAYER

UNO flRE 04 4P
COM OPCS

UNO SMART flRE 2001
OPCS RS 10.500,00

LOGAN 2008

Rua Walter Marquardt,

rr 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se

Contatos: 3372-1070 • 3370-4714 • 9125-2008

CELTA 1.0 SUPER MPFI VHC 8V
3P 2004 R$ 18.500,00

COMPLETA ANO 2007.

PRISMA 2008 TRIO
. ELÉTRICO

PALIO 2010 AR QUENTE PELlCULA
E PARACHOQUE NA COR

"UNO 2008 4P
COM OPCS
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SX4 2.0 MT

Venha conferir!
o KM - Branco - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

Ecosport Xlt
freestyle 1.6

43.500,00
2009 - Bege - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Faróis de Neblina, Cd Player.

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47J 3370-7500
"""'"

www.eniautoveiculos.com.br

I
Chevrolet S10 2.8 MWM 4X4 I

Colina - 2005.IJLII�.{tftjl 1
L . J

Fiesta Hatch 1.0

23.900,00 Grand Vitara 2.0
4x4MT

2008 - Branco - Limpador e Desembaçador Traseiro.

Venha conferir!
Agile Li 1.4 o KM - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Dig-ital, Direção Hidráulica,

Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Oesembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, CD Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada..33.000,00

o KM - Branco - Flex " Direção Hidráulica, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Aquecimento.

53.000,00
Focus Hatch Glx 2.0

Punto Essence 1.6

43.000,00
2011 � Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Computador de Bordo, Freios Abs, Air
Bag Duplo.

2012 - Branco - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de liga
Leve, Faróis de Neblina, Cd PlayerMp3, Computador de Bordo.

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL -P-ROMOÇÃO-l
RS 58.900,00

•

TUCSON GLS 2.0 2010
COMPLETA/COURO/26000KM

: SCENIC PRIVILEGE 200B

f ESCC>.PAOE COMPLETA 2010

I FOX4P 2009
I FoCUS 1.B 2005
i PICC>.SSo EXCLUSIVA 2007

I CORSA HATCH MAX 2005 PRATA

I CORSA HATCH MAX 2005 PRETD
I PICC>.SSo GLX 2.o 2008

I SANoERO EX. 1.B 2011
I PALIO 1.02008

I GOL GIV AC 4P PRATA 2007
I RENAUIT cuo 2P AC 200B

I XR mRNAOO 2007
,---------.----.-----.----.----------.---.----'

I WJ/JEfA 2.52009

I LANoER XTZ 250 2009
I FIESTA 2005
I HoNDA TUISTER 2007
I HoNDA FIT LX AUf 2008
I 2 CBX TVVISTER 250 2004/2008

: 4 CEITA 200112002/200512009
I HoNOA FIT 2005
I CLlO 4 P AC 200B
I WJ/GOL BV 4P PRATA 2001
I GMNECTRA GL 2.2 2000

I : WJ/PAAATI 1.6 1995.

l_C_
ORSA HATCH MA,�_-__ "�8_-·-'!1'��_'.o-.iiIIii-,��_��TI I �������t�go�PLETD 2006

VIS/ARfC/DH! TR!l;�5!,,��''íiI'�''�SW I I WJÍGROSS FOX 1_B 2008
.

--.---.---���- _.:=�_. J: PICASSO EX 2003
I PIcc>'SSO EX 2004
I CORSA SEDAN 1999
: ToYOTA HILUX 1998

I UNO MILLE ECONoMY 4P 2009
I SANoEIRo 1.0 2009
I CORoLLA XEI 2007 ALIT
I IDYOTA COROlLA XEI AT 2006
: PALIO CELEBRElloN 4 P COMPlETD 2009
I CLlO ALJTENnC 10 200B
: CHEVROLET CLASSIC 1.02010 PRATA

I i RENAUlJ GRANO SCÉNIC 2_ O 16V AUf 200B PRATA

VW/KOMBI1.62005 I I PARATl1.B AOOH 200B

BICOMBUS_T!��L���������, I ���BrY<l�?�NVIORAÇAOA 2005 BRANCA
I FORO KA 1.o ZETEC ROCAN 2004 CINZA

: FORD MONOEO GLX 2. o 2000 PRATA
í GOL 4 P 2008
I FOX 4 P 1.6 COMPLETD 200B
f GM AGILE 1.4 COMPLEfO 2010
I PEUGEOT 207 PAK 1.6 TETO 2009

: FORO TAUROS U.OONO 1997
I CITROEN C 3 1.4 2008

I FIATTlPO 1.B 1995
I WJ/GDlr 1.62001

I RENAUlJ LOGAN 1.o 2008
I UNO MILLE 1991

IGM ASTRA HATCH CD 2.0 20041 I CLlO AUf 4 P AR C 2007
•

I COMPLETO RLLf:.'
" ,

ri�"'''''I i 8�g ��4A�cf�08 -

1._. ._._._� . __ ._. ._ ••_._
L._. . . ,_ .. _. .. _._�. ._ .. . _

,t I;
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.. BALCIlO NEGOCIOS
TAEKWONDO

...

VENDE·SE CASA SALA COMERCIAL· LOCAÇAO
• Taekwondo a noite para

• Vende-se moto elétrica da • VENDE-SE Casa Nova 100m2 • Aluga-se sala comercial no • Alugo quarto pensionista no

crianças das 19:00 as Bandeirantes infantil. R$ 350,00 no Firenze terreno 370m2 centro de Corupá 120 mP cl centro livre de água, luz e
20:00 seg,Quar,sex, na HT cada uma. Tr: 3370-1176 murado �$135.000,00. Tel: estacionamento. Tratar no internet. Garagem disponível
academia sport center LMTD. • Vende-se maquina nova de

9918-9996 ou 8443-3633 horário comercial. 3375-1004 após as 22:00. Tr: 8826-2565.
Fone (47)3370-7830 prof corte de aço a plasma-oxipira. Tr: • CASA CONFORTÁVEL NO • Vende-se loja papelaria e • Salas comerciais para aluguel naIsrael faixa preta primeiro 9653-0717 AMIZADE - Amplo quintal para presentes em Guaramirim no Rua José Picolli, bairro estrada
Dam venha fazer uma aula

aproveitar o lazer e ótimos bairro Avaí.Ótima localização. nova. (56 e 72 m2). Excelente• Vende -se monitor LCD LGexperimental End. Rua: Oreste cômodos bem distribuídos. Contatos: 3373-4766 ou localização. Salas estarão prontasFlatron 115 50S. R$150,00. TrBortolini. Bairro São Luis.
Suíte, 02 qtos. Terreno: 364 99489798 em +1- 20 dias. Interessados9113-2661

PROCURA·SE m-, Casa: 125 m-, Financiável.
• Vende-se uma Padaria e

entrar em contato com Gileno no
• Gravador dvd externo da (47) 3371-4008. CRECI15022

Mercearia. Tratar no tel. 3275- fone (47) 9172-9175
• Procuro doação para a Samsung para note ou pc usa
associação de moradores do 02 portas usb semi novo R$

• Casa Nova 135 m2 porcelanato, 0697. TERRENO
Jaraguá 84 de 2 violões para 100,00. Tratar 9917-3771 água quente, laje inclinada,

• Vende-se empresa em ·TERRENO 2.500 m2, áreaaula de canto. Tratar com moderna próxima da Unerj/ Guaramirim no ramo de corte plana, pronto pi construir 4Adilson Tr: 3371-1305/9962-
• Modem tp-link para adsl2 Rau. R$275 mil. 9918-9996
modelo 8816 acompanha caixa,

de chapas de aço plasma com casas. Valor a combinar. Tr:7720. ,

ótimo faturamento mensal. Tr:cabo rede R$ 70,00. Tratar CHACARA 3376-0726
• Compro cisne preto. Tr: 3273- 9917-3771 9653-0717

• Vende-se uma chácara no
• TERRENO no Jaraguá 84,2347.

• Passo o ponto, salão de com 1063 m2 com residência• Vende-se TV de 29 LG com av e perímetro urbano com 21.300
• CONTRATA-SE VENDEDOR controle. R$ 300,00. mt a 300 mts do asfalto com

cabeleleiros todo equipado, de madeira. R$ 75.000,00
EXTERNO- Interessados deixar casa 2 lagoas e 2 córregos com

com clientela formada e ótima (negociar). Tr: 3376-1683 I• Vende - se TV 20 Panasonic localização, R$ 30.000,00.curriculun na Extinsul. nascente mais cachoeira.Tr: 8439-9541
com av e controle. R$ 150,00. Tr:

9118-5474.9662-0895 Aluguel da sala R$ 650,00. Tr:
• Precisa - se de casa pra 3275-2264 ou 9953-5524 9978-3368.

• Vendo terreno na Barra - rua

alugar que tenha a Bitz. Tr: , • Sítio Rancho Bom Schroeder, Benjamino Pradi, 405 m2,
8833-4787 ou 3372-1205 IMOVEIS casa alvenaria 170 m2, lagoas,

• Vende - se loja de presentes, plano, livre de enchente e
após as 18:00. ranchos plano 8 mil.m2 total

utilidades e acessórios deslizamentos, 400 m da Malwee.
APARTAMENT.O

;35 mil.m2 R$310 mil aceita femininos, Bairro Vila Lenzi. Tr: R$ 120.000,00 - Tratar: Volnei -

• Moça para dividir aluguel, boa 9175-1200 ou 9663-5682
localização, apartamento em ·APARTAMENTO cl suíte + 1 casa ou terreno até R$150 mil. 9107-3759 ou 3376-0977

ótimo estado; todo mobiliado quarto, sacada cl churrasqueira, 3054-1696 Ivan • Vendo loja Donna Anna • Vendo terreno cf 600 mts e casa
Local: Condomínio Bartel- cozinha mobiliada. R$ • Vende-se chácara no período Boutique, ótima oportunidade. mista, toda documentada na

Baependi. Valor do aluguel: 149.000,00 (liberado para Urbano Jaragua do Sul,
Contatar: 47 3275-1290 I 47 rua Oscar Schneider I Barra do

350,00. Telefone para financio E FGTS). Tr: ,9104-8600. nascente, Cachoeira, lagoa de
8436-9585 Rio Cerro 1800 mts da Malwee.

contato: 47-9912-4067 Creci 14482. peixe, a 300 mts do asfalto. R$ - R$: 110.000,00. Tr 9114-8093
LOCAÇA0• Procura-se Empreendedores. •APARTAMENTOS cl 2 quartos 140.000,00. Tr: 9128-2984. /3273-1546 cl Arcino.

WWW.HLOM.NETjVENCI +sacada cl churrasqueira, área • CHÁCARA 50.000 m2 com
• ALUGO apartamentos com 1 na

• VENDO Reflorestamento de
Rua .Max Wilhelm 837, prédiode festa, áreas de 53 á 65 m2• R$ cachoeira, nascente e á 800 m azul. Tr: 3371-6021 eucalipto com 11 anos, já

VENDE·SE entrada + parcelamento + financ. do asfalto. No Rio Cerro II. R$ possui madeira quadrada, área
• Som automotivo, OVO retrátil

Tr: 9159-9733. Creci 14482. 110.000,00. Tr: 3376-0726
• ALUGO sala comercial no centro toda plana de 50.000 m2,

Pioneer modelo 5950, 1 tela de • Apt.46m2 privativo na Vila
de Guaramirim com 60 m2• próximo de Rio do Sul, valor a

• Chácara 2500.00 m2 toda Valor a combinar. Tr: 3373- combinar, fone 47 3328-3560.9 polegadas, 1 kit bravox 6,1 par Lenzi 3 quartos mobiliado plana com pastagem no Rio 284769, 1 sub 12, 1 modulo 2000w, R$145.000,OO.Tel 9918-9996 Cerro II. R$ 200.000,00. Tr: • TERRENO ALTO PADRÃO -

caixa dutada, toda fiação. Valor 8443-3633 3376-0726.
• ALUGO quarto pI penslonlsta CONDOMíNIO FLAMBOYANT.

R$ 1.700,00 (tudo). Tratar com
• APARTAMENTO PRÓXIMO DA

no centro. Tr: 8826-2565 600 m2, excelente vista. Aceita
Daniel. Fone 4799623584

WEG E MARISOL - você vai SALA COMERCIAL • Aluga-se quarto/ kitinete apartamento de menor valor.

• Vende-se 2 ar-condicionado adorar ter essa facilidade. na R:Prefeito Waldemar (47)3371-4008. CRECI15022

split 18 btus, marca Cônsul, Dois quartos, churrasqueira.
·ALUGO Sala Comercial60 m2 no

Grubba,1532.Tr: 3275- • Vendo terreno 7522 rnt? Riocentro de Guaramirim (Antiganovos na caixa com nota fiscal Financiável, pode FGTS. Visite. 1185/9912-6200 Cerro li, ótimo para construçãoBiblioteca Municipal). Valor aclassificação (A) no valor de (47)·3371-4008. CREC115022. de galpão. Tr: 9654-2206negociar. Tr: 9136-0256. • Aluga-se quitinetes no Centro,H$1.500,00 cada um. Tr: 8447-
• Apartamento novo com 2 Vila Lenzi e Vila Nova com 1f2, 3 • Terreno de esquina com, 4649099 OU 8447-9101 GLORIA • VENDO uma lanchonete no alto
quartos, cozinha mobiliada, vaga quartos e Casa na Vila nova. Tr: metros + 1 terreno com 2da Serra em Pomerode. Valor

• Vendo triliche semi-novo. Tr: de garagem aceita financiamento 3371-9311/8809-8185(vivo) casas. Bairro Estrada Nova Tr:
a combinar. Tr: 9662-0895 I3370-1176 e FGTS. R$ 125.000,00.Tr:91.59- Com EvonetefAlberto. 3376-2028 I 9152-42689118-5474

• Vendo marrequinha exótica, 97�3. Creci 14482.
• Alugo Apt com 2 quartos e • Vende-se terreno no bairro

• vendo quiosque em plenocoelhos e Pincher. Tr: 3273-2347 • Apartamento em construção, garagem no Rau prox. ao posto amizade.15 x 30 comfuncionamento retorno
• Vende -se portas de canela,

valor promocional para
garantido e imediato.excelente

cidade. R$ 530,00. Tr: 9993- escritura, próximo a escola Max
investidores, 2 quartos, R$ 2131 Schubert, valor a combinar TR:caixilhos, janelas de correr com investimento clientela formada,

4 asas cl vidros e vistas, mesas 80.000,00. Tr: 9159-9733. Creci
ambiente agradável e seguro. • Aluga -se sala comercial no 3276-1109 de manha

14482
, bancos, cadeiras, banquetas Tratar fone: 8445-0435 centro de Guaramirim.Tr: 3373- ,

e cavaletes. Tr: 3371-4377 ou

CASA
1900 VEICULOS

9128-1885.
• Vende-se uma locadora com

ótima clientela, ponto de • Alugo Kitinete - com 30 m2 na
-

CAMINHA0• V�nde-se equipamentos para ·VENDO casa no Jaraguá 99, funcionamento a 13 anos, Rua Ernesto Lessmann 615
banho & tosa estão em ótimo 130 rn-, alvenaria, garagem mais de 3000 OVOs entre - Vila Lalau, Jgua do SUl próx. ·VENDO, TROCO OU FINANCIO

estado valor a combinar tratar p/ dois carros. R$ 100.000,00 lançamentos e catálogos. Preço a Weg. R$ 300,00 Tr 9976- Caminhão Truck ano 1981, cf
no (9244 - 6304 ) com Fabio ou (negociar). Tr: 3371-8885 I imperdível/aceito carro no 56301 9608-44841 3635- capacidade p/ 15 toneladas.
Marley. 8400-2172 negócio Tr: 9631-2588 4443 R$ 25.000,00. Tr: 9929-8922
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. BALCAO NEGOCIOS
CHEVROLET FORD VOLKSWAGEN MOTOCICLETAS OUTROS
• CAMINHONETE MONTANA, ano • Ford Ka Gl, ano 2005, branco, travas elétricas, alarme na • Vendo Moto Kasinski, • BUGGY BUGRE 1972,
2010, preta, ar quente e DH. com alarme, trava elétrica e chave, etc. Tudo original. modelo WIN 110, ano 2010, 1500cc,Verde, caixa SP2,
R$ 26.900,00. Tr: 9218-4487 aparelho de som. Particular. Com rodas 17 TSW. Valor R$ com 4500 KM rodados. Valor catraca suspensão SP2 -

·CHEVETTE ano 1988, modelo
Em excelente estado. 16.500,00 sem troca. R$ 2.800,00 interessados RARIDADE, R$ 14.000,00. Tr:

1989, álcool, 1.6. Valor a
Valor a combinar. Tr: 9957-

'. Vende-se Fox 1.6 4P preto
entrar em contato com 9985-4101

0550/3376-1481 falar com Ederson Oliveira no (47)combinar. Tr: 9631-9414 com completo, ano 2004/2005. • Vendo Escapade 2008 1.6
Cenildo. Evelyn. Possui ar cond, vidros ele.

9118 - 4900
completa abaixo da FIPE

.

• Vectra CD 2000 completo
• Fiesta Gl 1.0 gasolina - ano Nas 4 portas, trava, alarme, • Vende -se moto Yamaha telefone de contato 47 9992-

prata/ IPVA pago.R$
2000 - vermelho - 2 portas- direção. hidráulica, retrovisores xt600 (ténéré) ano 90 cor 4000

único dono - fones: 9903 2934 elétricos, Farol de neblina roda azul! 2 faróis.Tr: 8497-772320.000,00. Tr: 9997-0791 c/ • Vendo Fiesta Hatch 2002
Carlos. Email: aecbartz@ibest.

ou 9909 9800 de liga leve 15', todos os itens ou 9961-0465.
Cinza AC/DH/VE/TE/Al/MP3.

com.br
são originais de fábrica. Carro Valor R$15.000,00. Contato:PEUGEOT bem conservado. Valor: R$

OUTROS Hary 8836-3982• Vendo Meriva 2007 /2008 joy 24.900. Tratar com Thiago,• Peugeot 206, 1.0 16v, gas,completa 60 mil km valor 30 Fone: 91725331 ou 32761265 • Vende-se Ford Focus Hatch
mil reais. Fone 99288264 2005, vermelho, Ar cond., • Saveiro, ano 90, 1.6 a

Gl2006, 1.6 , 8V , gasolina
vidro/trava elétr. , manual, • Vendo Montana Conquest 1.4, gasolina. R$ 800Q,00.Tr:

, prata, ar condicionado,
FIAT 02 chaves, insufilm, MP3, R$ vermelha, 2008 ótimo estado 3371-6968

direção hidráulica, vidros
16.900,00, (47) 3371-1634 de conservação. Preço a

• Corolla 2004/2005, preto 1.8 elétricos, travas elétricas,• STI_LO ABARTH 2.4, dourado, combinar. Tr: 8812-4103 com
ano 2003, Air Bag duplo, ABS RENAULT Gilmar autcmático, completo com alarme, pneus Yokohama e

nas 4 rodas, EDB, com ar, sensor de estacionamento. amortecedores dianteiros

travas e vidros, BC, alarme,
• Vende - se Megane 2007

CITROEN
R$ 31.000-,00. Tr: 9937-0655 novos. Todo original. Valor

sensor de chuva, sensor de 2.0 automático/completo. R$ R$24.600,00 . Tratar pelo• Vendo suspensão completa
ré e de luz, aros 16 originais, 31.000,00. Tr: 9918-0000

com roda xix 250. Preço a
fone (47)8428-7650 c/

• Vende -se C3 1.04 ano 2006
Segundo dono. R$ 24.500,00. • Renault clio hatch authentique azul, em ótimo estado.Tr: combinar. TR: 3273-1852 na

Douglas
Tr: 8826-6655 com William 2004 4 portas vermelho, 8422-2576/8433-7002. parte da manha. • Vende-se 2 fuscas ano 68 e

• PALIO FIRE 2004, 4 portas. alarme, trava, vidros elétricos; ar
• Kadett Gl ano 97 MPFI 2.0

70.Tel: 9654-2206

R$ 16.900,00 (aceito Biz 125 quente, des. traseiro. Entrada 6
MOTOCICLETAS gasolina com kit gnv, vistoria • VENDO 02 trailer da marcamil+financiamento, aceita motoc/ partida). Tr: 3275-3538/ 2012 ok, cor preto, vidros e Turiscar Eldorado (04 janelas),como entrada. 9132-77719931-9410 travas elétricas, alarme, rodas um 1990 por R$ 9 mi'! e outro
• SUZUKI BANDIT 650S,

·STRADA 2009, cabine
• Renault Clio Expression 1.0 -16

vermelha, segundo dono, esportivas de liga, faróis de 1999 por R$ 13mil. estudo

estendida, Tree King. Valor a válvulas,Ano/Modelo 2004,
ano 2007, 1400 km. R$

milha original, pneus semi- proposta e parcelo, fone,
combinar. Tr: 3379-1463 completo (Ar Cond., Dir. Hidr.,

21.000,00. Tr: 8846-9199 novos, bateria e amortecedores '3371-1634.
V.Eletr, Travas Eletr., Air-Bags dianteiros na garantia, ótimo

·STRADA 2004, GNV, lm rodas com Cesar • Vectra cd 2000, completo(Motorista e passageiro, estado de conservação. R$de liga. R$ 19.000,00. Tr� prata IPVA Pago. R$Insulfilm) em perfeito estado • CB 500, ano 1998, ótimo 11500,00 ceI. 9652-9616
8873-1006 de Conservação, IPVA 2012 estado. R$ 12.000,00. Tr: 20.000,00 Tr: 9997-0791 c/

pago. R$ 17.000,00 sem troca. 9226-5009 .

• Cd Pionner Mp3 Novo c/4 Carlos email: aecbartz@ibest.
• VENDO sem troca, pálio 2006, falantes 5"Bravox R$420,00. com.br
1.8 HLX completo, comp. Contato com Rosana / Eduardo

• CG Titan 125, 2000, azul, Tel: 9918-9996 8443-3633
bordo, 4p, branco, torro por Fone: (47)3370-7014. 63000 km, toda revisada ..

• Vende-se kit GNV 15 M3 p/
R$ 20.500,00 (tabela Fipe de • Clio Campus 1.0 16V -5p R$ 2.600,00 Tr: 8804-3482

• Vendo Parati 86 cor vermelha, automóvel legalizado. Contato

23.500), 3371-1634 2009/2010 Completo,com emplacada em Schroeder em 9103-2020
• HONDA CB 300R, 2011, bom estado. Tr: 8822-7731

• Vende-se Fiat Uno Mile EP ano Ar,direção hidráulica, vidro e
cor roxa. R$ 10.500,00. Tr:

• Toyota Hilux, ano 2008, 3.0,
f97, impecável. R$ 8900,00. Tr: trava.Único dono,com 49 mil

3371-8208/9176-4929
• Vende-se Alfa Romeo 164 ano automática top de linha, na

8464-2080 km. R$22 mil! Contato: (47) 94 R$ 11.000.00. Tr 3370-1550 cor prata. Tr: 3370-7144.
33736119 ou (47) 99598310 • FACTOR ED 2009, azul,

FORD após o 17:30hs documentada. Valor a

• VERONA 1.81 GLX, ano 1995,
combinar. Tr: 9151-2805

• Megane Sedan ano e modelo
azul marinho, com ar, DH, 2007, 2.0 automático • Vendo Moto YBR 12'5, 2004,
faróis de Milha e Cibié, travas completo. R$ 36.500,00. Tr: bordô, único dono, apenas
e vidros. R$ 5.900,00 (aceito 9247-9002. 9.800km, original. R$
financiamento com banco) Tr: 3.900,09 apenas a vista ou

8826-6655 com Willian. VOLKSWAGEN troco por mato construção.
• SCORT europeu, ano 1996.

Tratar: Nilo - 3376 0977
• Gol Gr5 1.0, cor prata, 4R$ 7.500,00 (troco Ror carro • Vendo Moto Apache Dafra

financiado ou moto). Tr: 3276- portas com 25.000,00kll). R$: vermelha 150 c com corpo
1410 25.500,00 a vista. Tr: 3370-

de 250. Modelo 2011 com
5124

um ano de uso nova. 4500
• Ford Ka, preto alio 2010 com

• GOL ano 99, modelo 2000, km rodados. R$ 2000,0010.000 km. R$ 22.000,00.Tr:
16v, alarme e trava, ar quente + assumir 15 parcelas.9652-1299
e frio. Valor a combinar. Tr: IPV� pago. Tel: 9923-9418

F 4000, ano 82 motor mwm, R$ 33762271 ou 99698058 falar com

25.000,00.jou troco por carro
• Gol ano 2000, G3 2 portas,

. Marcele
semi-novo. Tr: 3371-6968

motor 2.0 8 válvulas, • Vende-se moto CBX 250
• Vende-se Fiesta 2 portas ano completo, serie comfortline, twister 2005 prata.R$
98. R$ 6000,00. Tr:3370- ar condicionado, direção 5600,00. Tr: 9196-8676 com

1064 hidráulica, vidros, retrovisores, Edivaldo ou Jaqueline.
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R II
Após baixar os preços para

Cerato e Sorento, a marca

coreana também aplica
descontos nos outros

modelos. A meta é alavancar

as vendas, abaladas

pela incidência maior de

Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) e o

repasse integral por parte da

marca ..

preço praticado antes do

aumento, com valores a partir
de R$ 53.635 (mais frete).
O mesmo acontece com o

Sorento e a Mohave: saindo

de R$ 107.900,00 para R$
102.900,00 (mais frete)
e de R$ 159.900,00 para

R$ 149.000,00 (modelos
iniciais), respectivamente.

Confira os modelos e aproveite
os ótimos descontos na Power

Imports, sua concessionária

Kia em Jaraguá do Sul.

o Cerato que estava sendo

oferecido por R$ 59.400,00,
praticamente voltou ao

•

·Carenagem protetora traz mais segurança ao motociclista. Dispositivo ainda conta com limpador de para-brisa

que conta até com limpador de

para-brisa, é a proteção contra

as intempéries do clima. Ainda

não há uma previsão de que o

produto chegue ao mercado.

A Suzuki Nuda, moto base do

projeto, foi apresentada no

Salão de Tóquio de 1986 e

nunca chegou a ser produzida
de fato. Mas serviu de

inspiração para as esportivas
da atualidade.

conceito, chamada de

Crossbow, é permitir que o
f'

motociclista ande de moto

sem a utilização do capacete.

O designer Phil Pauley
desenvolveu uma carenagem

que funciona como uma

capota para motocicletas.

Utilizando como base o

conceito Suzuki Nuda, o

inglês adicionou uma bolha

que proporciona efeito

aerodinâmico ao veículo

e deixa espaço para que

as pernas possam tocar o

chão normalmente, durante
manobras. O objetivo do

De acordo com o inventor,
este dispositivo traz maior

segurança ao usuário de

motos e é indicado para

corridas, viagens na estrada

e mesmo deslocamentos
. urbanos. Além disso, outra

vantagem do equipamento,

I,
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IMIEADllEÇAoJARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

ITAJAf
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145

BLUMENAU
(47) 3144-3144

Versão Ous:ler-Dust"e, 1.6 Rásica j 2/12.. Cor sólida. Estoque 1 unidade. Condição v-Jlida através de fin.mciamento pela Financeira Renault. A R�nau\t reserva-se o direi\'o dI:?- alterar as especi1i('..a�:õe$ de seus velculos sem aviso prévio. .

O "

"

ME EOfertas vãlioas atê31/03j2012 ou enquanto durarem os estoques, SO�letlte pcll: as c0.n-re�$ionárias Renault liberté. Para rTldi-s Intormções, c.ol1�IJtte ��ma concessionãri« neflau.� Ubelté. iI.�agenSihJ5trativas. A1St.,1os itens. mestrados :�f!u FA�A REVIS ES EM SEU VEICULO REGULAR NT.mencionados são opocnars e/ou referem-se a versões específicas. Preoserve ii vlda, üntos de segurança em cooJunh) com arr bags podem salvar vidas. �e beberl não dlr�a. j. i . !
.

.

,·JII'IIIII 1I11!lllj!'l.ldHHlltl'11J1I1'lj tI Li, itljJ,t J __ �
"
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Classic LS 2012 Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 ��

• Aviso sonoro de faróis ligados
• Oesembaçador do vidro traseiro
• Para-choque na cor do veículo • Travas e Vidros Elétricos com acionamento pela chave

• Ar Quente' Alarme

Celta LS 2P 2012�
A partir de 60X DE R$ 286

ENTRADA DE R$13.590,OO
ETAXA 1,09% A.M.

• Novo volante' Para-choque na cor do veículo
• Brake light • Novo grafismo do painel

• Aviso sonoro de faróis ligados

PrismaLT1.42012 �

A partir de

• Ar quente' Desembaçador do vidro traseiro
• Instrumento do painel com
conta-giros e relógio digital

GMAC Faça revisões em seu veículo regularmente. CONTECOMIGO

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS

Celta LS 1.0, Flexpower, (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à visla a partir de R$ 24.790,00,ou através de plano de financiamento com 52,72% de �ntrada
(R$13.590,OO). 60 preslações mensais de R$285,61 com taxa de juros de 1 ,09%a.m., 13,89% a.a. e CET: 19,76 %a.a. Valor totaí financiado: R$ 30.726,70. Classic LS 1.0, Flexpower,
(config R6R), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 26.490,00. Prisma LT 1.4, 4 portas, Econo.flex (config R7R), ano/modelo 2012/2012, com preço
promocional à vista de R$ 30.490,00. Corsa Hatch 1.4,4 porias, Econo.flex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. Ofertas válidas

para o perlodo de 07 a 10 de março de 2012 no Eslado de Santa Catarina para veículos Chevrolet ° 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 Conlrole da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br " SAC: 08007024200. Ouvidoria GMAC " 0800 722 6022.
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Campeonato Catarinens

Todos contra o Figueirense
Furacão é o adversário a ser batido. [oinville
é o responsável pela missão na' rodada

,ARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

A terceira rodada do returno

I\.do Campeonato Catarinen

se acontece neste fim de sema

na. Campeão do turno e líder do

returno, o Figueirense é time a

ser batido. No domingo, os co

mandados de Branco recebem o

ascendente Joinville, às l6h, no
Estádio Orlando Scarpelli.

"Fico feliz por nosso ataque
estar vivendo um bom momen

to e com isso estamos podendo
ajudar o Figueirense a conquis
tar vitórias. Respeitamos o Ioín
ville mas sabemos que com a

força do nosso grupo e da nossa
torcida vamos novamente bus
carum grande resultado na com
petição", comenta omeia Roni.

Também em boa fase - é o

segundo na classificação geral,
o Metropolitano vai até Itajaí
no domingo (l6h), onde encara
um Marcílio Dias desesperado,
que a cada rodada se aproxima
mais da segunda divisão.

Em Brusque, o time da casa

tenta renascer nas mãos de Io
celi dos Santos. Após o bom

empate em Chapecó, recebe o

Criciúma no domingo (l8h30),
que vem de derrota em casa

para o Avaí.
Fechando os jogos de do

mingo, o Camboriú tenta so

mar pontos para fugir da de

gola, mas terá pela frente a boa

equipe da Chapecoense, às

l8h30, no Estádio Roberto Gar

cia. A rodada será aberta hoje,
em Ibirama, onde o Atlético re

cebe o Avaí, às l8h30, no Está
dio da Baixada.

,
•

MISSÃO Joinville treinou forte para tentar

surpreender o Figueirense, no Orlando SearpeUi

Arbitragens
Na semana passada charnei
a atenção dos dirigentes
da Fundação Municipal
de Esportes sobre o fato
das arbitragens para as

competições deste ano
serem licitadas (em cima
do laço'. Aviso, pois pode
acontecer problema
semelhante ao que
Guaramirim está passando,
onde uma empresa venceu
a licitação e outra está
recorrendo - até onde sei,
com razão. Para piorar, já
existem competições em _

andamento na cidade e

os árbitros precisam
ser pagos pelo trabalho
executado até aqui. Enfim,
quem avisa amigo é!

Juventus
Para quem ainda não

assistiu, existe um vídeo
noYouTubemostrando o

processo de reconstrução do
Juventus. Sou suspeito para
falar, afinal faço parte da
Diretoria, mas é de arrepiar
o trabalho feito até aqui, A
(superprodução' foi feita pelo
amigo IrineuAtayde. Ficou
curioso? Então acesse http:/ /
youtu.be/Q7Zlqn_]QTg

MMA

Câmara
Lutando pelaproibição das
transmissões doMMAna tele-

-

visão, o deputado federal José
Mentor (SP) acabou assumindo
o papel de vilão. "Isso é uma

barbaridade, vale até bicanas
costas. Rinha de galo é proibida.
E rínhahumanavale?", afirma.
Entre seus principais opositores
naCâmara está o ex-boxeador
Acelino Popó (BA).

I
�,.

,../
W fase - 138 rodada)
• 10/3 - 16h - Linense x XV Piracicaba

• 10/3 - 16h - Comercial x Ituano

• 10/3 - 18h30 - Mogi Mirim x Santos

• 10/3 - 18h30 - Corinthians x Guarani

• 10/3 - 18h30 - Catanduvense x Oeste

• 11/3 - 16h - Botafogo x Palmeiras
• 11/3 - 16h - São Paulo x Portuguesa
• 11/3 - 18h30 - São Caetano x Mirassol

• 11/3 -18h30 - Ponte Preta x Paulista

• 11/3 - 18h30 - Guaratinguetá x Bragantino

• Campeonato Paulista

Henriq�e Porto
avanteesportes@gmail.eom

Sinceridade

Gostei da sinceridade do técnico RenatoVieira. Dias atrás conversei com ele por telefone e questionei o fato dos primeiros
jogos da Liga Futsal serem fora de casa, contra equipes candida
tas ao título. Ao invés de lamentar o fato, como muitos fazem, ele

preferiu enxergar de outra forma. Disse que a sequência será im

portante para avaliar as deficiências no elenco e nos treinamentos.
Para os que não sabem, antes de jogar na Arena Jaraguá, a CSM/
Pré-Fabricar enfrenta Ioinvílle, Minas e Orlândia fora.

• Cam eonato Carioca

(Taça Guanabara - 211 rodada)
• 10/3 - 16h - Nova Iguaçu x Duque de Caxias

• 10/3 - 16h - Resende x Boavista

• 10/3 - 16h - Bangu x Botafogo
• 10/3 - 16h - Americano x Olaria

• 10/3 - 17h - Macaé x Friburguense
• 11/3 - 16h - Vasco x Madureira

• 11/3 - 16h - Volta Redonda x Bonsucesso

• 11/3 - 18h30 - Flamengo x Fluminense

• Campeonato Gaúcho

(Taça Farroupilha - 2" rodada)
• 10/3 - 16h - Cruzeiro xAvenida

• 10/3 - 18h30 - Caxias x Veranópolis
• 10/3 - 19h - Pelotas x Cerâmica

• 10/3 - 21 h - Santa Cruz x Internacional

• 11/3 - 16h - Grêmio x Novo Hamburgo

, ·11/3 -17h - Universidade x São Luiz

• 11/3 - 17h - Ypiranga x São José
• 11/3 - 18h30 - lajeadense x Juventude

• Campeonato Catarinense

(2" turno - aa rodada)
• 10/3 - 18h30 - Atlético-IB xAvaí

• 11/3 - 16h - Marcílio Dias x Metropolitano
• 11/3 - 16h - Figueirense x Joinville
• 11/3 - 18h30 - Brusque x Criciúma
• 11/3 -18h30 - Gamboriú x Chapecoense

• Cam eonato Norte /-," ,',: :''#', �-,

(Oitavas de final - Jogos de ida)
• 10/3 - 15h30 - Estrela da Praia xVitória

• 10/3 - 15h30 - Santa Cruz x Estrela Azul

• 10/3 - 15h30 - América x Juventus

.10/3 -15h30 - Tupy x Santos

• Copa Tricolor da Barra'
W/2" e ao/4D)
• 10/3 - 14h - Galácticos x Sociedade Barra

• 10/3 - 16h - Barrabaxo x Nova Geração

Copa norte

Vitória joga em [olnvílle
Única equipe jaraguaense

que segue na ga CopaNorte Cata
rinense de Futebol Amador, oVi
tória jogahoje em Ioinville, contra
o Estrela da Praia. A partida será
no Estádio do Papagaio, às l5h30.
O adversáriomerece respeito. Eli
minou o Flamengo na fase preli
minar, em pleno Garibaldi, com
uma goleada de 5 aO.

A equipe do experiente téc
nico Irineu Hoffmann aposta
no conjunto, já que-o time base
auriverde joga junto há alguns
anos. A novidade fica por con

ta do meia Jefferson Cavilha,
o Cavilhinha, apontado como

Hipocrisia
No início do ano critiquei a Fundação Municipal de Esportes,
principalmente pela inoperância de sua Chefia de Comunicação;
serviço essencial para nós, da imprensa. Como não sou hipócrita,
agora venho elogiar a atuação do setor, que passou a nos servir

diariamente com notícias. Espero que o 'pique' continue durante
todo o ano e também nas competições da Fesporte, ondemuitas
vezes ficamos alijado de materiais, principalmente fotos.

Football
Interessante a disputa pelo poder no futebol americano.
Sinal que a modalidade está crescendo, atraindo o interesse

de patrocinadores e se tornando um negócio rentável. Como
disse'aos dirigentes do Iaraguá Breakers, quem tivermais

poder econômico vai vencer a batalha. E neste ponto, o
Torneio Touchdown está anos na frente.

destaque da competição no ano

passado, quando defendeu o Iu
ventus, de Joinville. Em dois jo
gos, o atleta jámarcou três gols.

Buscando a recuperação no

Campeonato Regional da Liga
Pomerodense, Cruz de Malta e

Botafogo jogam amanhã, am

bos fora de casa. Derrotado em

casa pelo Vera Cruz na estréia,
por 3 a 1, o Cruz de Malta vai até

Gaspar, onde enfrenta o Tupi.
O Botafogo joga em Pomerode,
contra o Vera Cruz. Em sua es

tréia, os alvinegros foram supe
rados em casa pelo Floresta, por
2 a O. As partidas iniciam às l6h.
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Uma alternativa
em energia solar

um conversor e um conjunto
de baterias, e será responsável
pelo fornecimento de energia
para a iluminação e as tran

cas eletrônicas do JaraguaTec,
via cartão RFID (Identificação
por Radio Frequência). '�-ideia

surgiu da necessidade de en

contrarmos fontes de energia
alternativas mais verdes, para
complementar a matriz ener

gética atual", afirma Levi. Se

gundo o idealizador, o sistema

já tem clientes interessados.
O diretor executivo do Iara

guaTec, Victor Alberto Danich,
afirma que a: instalação deve
servir como um cartão de visita
da empresa. "Essa é a realização
de mais uma proposta que co-

meçou como uma ideia no pro
grama Sinapses da Informação,
e que agora está dando seus

próprios passos", explica. Mais
14 empresas estão atualmente
incubadas no JaraguaTec, além
de outras 16 que já "ganharam
vida própria", por assim dizer.
"Nós damos a chance para no
vos empreendedores que care

cem de recursos próprios para
realizar suas ideias de inovação
tecnológica", sintetiza.

Projeto incubado no JaraguaTec inova no uso
de painéis solares para geração de energia

JARAGUÁ DO SUL
.. . .

Pedro Leal

Mais uma das empresas in
cubadas pelo JaraguaTec

(Centro de Inovação e Pesquisa
Tecnológica e incubadora de

empresas) ,sediado na Católica
de Santa Catarina, começou seu
percurso rumo à independên
cia na tarde de ontem: a Veso
tec Soluções em Energia Reno
vável, do engenheiro eletricista
Levi Santos Cidral Junior, de 25

anos, iniciou a implantação do
seu primeiro conjunto de pai
néis solares, inovando na oferta
local-desse tipo de tecnologia.

O sistema é composto por
seis painéis solares ligados a

A ideia surgiu da
necessidade de
encontrarmos

fontes de energia
alternativas.

Levi. Santos Cidra!.

JUI1.ior, idealizador
-

'DOR NAS COSTAS, COMO
CUIDAR DA SUA COLUNAH(..1S\"I'rAt 1 hl�,I!.:r I;;RNl�)ALlf,

JA.RA,GlJÁ
Quem tem dor nas costas? Quase todo mundo.

Cerca de 80% da humanidade tem, ou já teve dor nas
costas, Isso quer dizer: 8 em cada 10 pessoas têm
esse incômodo. É a segunda causa de afastamento
dos operários do trabalho. A dor na coluna cervical

atinge mais as mulheres e a coluna lombar mais ho
mens. A idade mais comum é entre os 30 e os 50

anos, período de maior produtividade. Quase metade
das consultas ortopédicas especializadas no SUS é
de coluna.

• Procure manter sempre uma postura correta;
• Evite travesseiro muito alto. O ideal é aquele que
mantem o pescoço reto;
• Aprenda a trabalhar na postura certa, dentro da sua

profissão, seja no escritório, indústria, comércio, ou
outros serviços;
• Para quem trabalha muito tempo em pé, na mesma

posição, coloque um suporte no pé ( estrado) e alter
ne a posição;
• Ao deitar, coloque uma almofada elevando os mem

bros inferiores, fazendo com que os quadris fiquem
levemente fietidos.- Essa postura, mantem a coluna
lombar retificada.
• Com dor de cabeça ou na coluna cervical evite diri

gir automóveis e, principalmente, fazer manobras de

marcha-a-ré, torcendo a coluna;
• Quando a coluna estiver doendo não carregue pas
tas, malas e não levante peso do chão.

Fatores de risco:
• Idade - Maior incidência após 30 anos;
• Fumo - Os fumantes têm maior incidência de dor;
• Peso - Os obesos são mais propensos, por sobre
carregar a coluna;
• Atividade física - Os sedentários e os que não pra
ticam condicionamento físico são os mais afetados;
• Trabalho - Aqueles que têm maior sobrecarga no

serviço e os que trabalham em uma determinada

posição por longos períodos são em maior número.
Solicite sempre orientação do especialista quando a

dor for persistente, pois poderá ser necessário exames

e tratamentos especializados. Na região de Jaraguá do

Sul, há 5 cirurgiões especializados em coluna.Dicas para manter uma coluna saudável:

Fonte: Dr. Pedro Chuji Nishimori - CRM-SC 2678

Hospital e Maternidade Jaraguá: Compromisso com a Comunidade

Semanalmente, o Hospital e Maternidade Jaraguá com o apoio do O Correio do Povo publica matéria
sobre temas importantes relacionados à saúde, levando informação e conhecimento a comunidade.

, I .\ II .

MARCELE GOUCHE

INOVAÇÃO Painéis solares para fornecimento de

energia do JaraguaTec foram instalados ontem

Adoção
Feira de
animais

Solidarie de

Doações para
famílias

Acontece hoje a feira de

adoção daAjapra (Associação
Jaraguaense Protetora dos .

Animais), na praçaÂngelo
Piazera, das 9h às 12h. Além da

feira, a associação também es

tará no Fort Atacadista para
divulgar o evento, vender
livros infantis e camisetas. A

Ajapra abre espaço para vo
luntários. Basta comparecer
na praça às 8h30 e conversar

comMarcielle ou Sirley.

O programa de doações da
Secretaria daAssistência Social
de Jaraguá do Sul informa que
há famílias cadastradas pre
cisando de carrinho de bebê,
berço e colchão de solteiro.
A Prefeitura se disponibiliza
a recolher os utensílios, que
devem estar em bom estado, e
entregá-los à família necessita
da. O agendamento da doação
pode ser feito pelo telefone
0800-642-0156 ou 156.

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO

Solicitamos o comparecimento entre 48 horas no Escritório Bisewski Con
tabil na rua BR 280, 15133 Bairro Imigrantes- Guaramirim S/C.A Fun

cionária Joziane Besen Ribeiro Luiz PIS:135.79759.72.7 CTPS:5008003
série 10.0 não comparecimento caracterizará em abandono de emprego.
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Investigação
"Matei porque corria demais"

Homem que matou

motorista e feriu
caroneiro muda
sua versão à Polícia
Civil. Ele confessou
conhecer a vítima

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

oe Adir Antunes Fernan-

des, 55 anos, mudou total-
mente sua versão sobre o moti

vo que o levou a balear e matar

o funcionário público, Jorge Ba
arder, 55 anos, e a atirar no ami

go Sivaldo Stanger, 45, na noite
de quarta-feira.

Ontem, ele prestou novo de

poimento ao delegado Adriano
Spolaor dentro do presídio.

Até então, Adir alegava não

Embriaguez
Motorista

dorme
Um carro parado no meio
da rua chamou a atenção
de quem passava pela
rua Bernardo Dornbusch,
no bairro Baependi, na
madrugada de sexta-feira.
Policiais encontraram um

Peugeot parado no meio
da pista, pouco antes do
cruzamento com a rua

Domingos Sanson. Ao
. verificar a situação, a PM
encontrou o motorista

de 4_6 anos dormindo ao

volante. Ao acordá-lo, ele
apresentou fortes sinais
de embriaguez. O mo

torista foi multado, teve
a CNH apreendida e o

veículo recolhido.

conhecer as vítimas, mas fami
liares entregaram ao delegado
uma foto de Adir e Sivaldo jun
tos. Pressionado pela autorida

de policial, confessou ser amigo
de Sivaldo e que acompanhou
os dois amigos em um bar, onde
tocaram gaita. No retorno, Jorge
seguia em alta velocidade. "Ele
contou que pediu para para
rem o carro porque estava com

medo. Como o motorista .não

acatou, disse que sacou a arma

que carregava e atirou nos dois",
conta Spolaor. No dia do crime,
Adir contou outra história. Disse

que estava na rua quando o car

ro parou e lhe ofereceu carona.

Atirou porque, segundo ele, o

veículo tomou um caminho des

conhecido e os dois ocupantes
passaram a ameaçá-lo demorte.

Diante da nova versão, o de

legado enquadraAdir por homi
cídio duplamente qualificado
(pormotivo fútil e por dificultar

Furto

Suspeito
é detido

Um homem de 26 anos

foi flagrado pela Polícia
Militar de Guaramirim
com um barril de cerveja
namão após ter furtado
o objeto de uma residên
cia. O suspeito entrou na
garagem de uma casa, no

fim da tarde de quinta
feira, na BR-280, em
Guaramirim. Ele ainda
foi abordado por uma

vizinha, mas saiu corren
do com a cerveja. Com as

características repassa
das pelas testemunhas,
o rapaz foi localizado no

pátio do posto Guarami
rim carregando o produ
to do furto.

MARCELE GOUCHE
,
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DETALHES Adriano Spolaor deve ouvir mais
familiares daS vítimas na próxima semana

AgTessão
Marido
,

e preso
Colaboradores da rodoviária
de Jaraguá do Sul aciona
ram a PolíciaMilitar após
observar umamulher que
estava prestes a embarcar

para Florianópolis. O fato
ocorreu por volta das 10h
de quinta-feira. Amulher
apresentava vários hemato
mas pelo corpo, lesões nos

. olhos, nariz e braço esquer
do. Ao ser questionada por
policiais militares, confes
sou que foi violentamente

agredida pelo marido no
dia anterior. APM foi até a

casa do agressor e o en
caminhou à Delegacia de
Proteção àMulher, ao
Adolescente e ao Idoso.

a defesa da vítima) e tentativa

de homicídio. Silvado, perma
nece internado em estado grave
na U'I'l do Hospital São José. O

delegado espera sua recupera

ção para saber o que realmente
aconteceu. "Já temos a autoria

do crime, mas é importante sa

bermos omotivo. A vítima inter

�
nada será peça chave para escla
recer o caso", comenta Spolaor.

Entenda o caso·

Jorge e Silvado voltavam de
uma festa, na Estrada Geral do

Garibaldi, por volta das 23h da
última quarta-feira. Segundo
informações da família pres
tada à polícia,Adir teria acom
panhado os amigos na festa.
Na volta, o acusado atirou na

cabeça de Jorge, que morreu

na hora. Sivaldo tentou fugir,
mas foi baleado nas costas e

no olho esquerdo.

Mulher recebe prêmio
de título de Capitalização

Foram dois meses de es

pera e· muita dor de cabeça
até que nesta sexta-feira, dia
9, Rosângela Carminatti, 36

anos, moradora de Guarami

rim, finalmente recebeu o prê
mio de R$ 8 mil do título de

capitalização Trimania CAP.

A filha, Letícia Lindener, 17

anos, comprou a cartela que
foi premiada dia 22 de janeiro.

"Recebemos o dinheiro on

tem (sexta-feira), mas tivemos
muita dor de cabeça, muitas
ligações e ainda entramos com
processo contra a Trimania",
desabafa Letícia. Ela e a mãe

pretendem continuar com

ação, mesmo após o recebi
menta do dinheiro.

"Foimuito abalo moral, mui-

to incômodo", ressalta, O valor
deveria ser entregue 15 dias após
apremiação,mas isso ocorreu so
mente dois meses depois.

A Trimania alegou que o

atraso ocorreu uma vez que
Franciele, dona da cartela pre
miada, tem menos de 18 anos

e somente amãe poderia rece
ber o dinheiro. Tanto que fun
cionários pediram para que
uma conta fosse aberta em seu

nome para que o depósito pu
desse ser realizado.

Dinheiro do prêmio
foi depositado
na sexta-feira

para cliente de

G
..
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ANCIAMENTO COM

�RCE
RAJUNHO

seu desejo de ter um VW

poel'é virar realidade.

Novo 6011.0
A partir de

R$27.990 R$33.990
Básico Completo

Novo 6011.0
A partir de

• Ar condicionado;
• Djreçíío hidráulica:
, Vidros e travas
Il�S Portls di�!l
-limpador e desem
do vidro traseiro;
·Alarme
• Pacote Trend

Promoções validas até 10/0312012 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1,0 201112012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional a vista a partir de R$27,990,00, Novo Go11.0

Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo, com preço promocional a vista a partir de R$ 33.990,00. Fax 1.0, ano modelo 11/12, 2 portas, básico, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00.
'Fax 1 O, ano modelo 11/12, 4 portas, completo, com preço promocional à vista a partirde R$ 34.990,00. Voyage 1.6 Total Flex, ano modo 11/12, compl.eto, com preço promocional à vista a partir de R$ 39.480,00.

Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, básico, com preço promocional á vista a partir de R$ 30.�90,00. IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas
de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Promoção e preços anunciados somente para veiculas disponíveis a pronta entt�a, financiamento com ta parcela
para junho somente para zero km e seminovos a partir de 2007. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012, sem limite de quilometragem, pé!râ}defeitos de fabricação e montagem
em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km), É necessário para a sua utiüzação o cumprimento do plano de manu1el')çao;fJàra mais informações, consulte um

Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 7701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935. Óuvidotía: 0800 7012834. www.vw.com.br.

Veículos em conformidade com o Proconve. ':.1;:

Caraguá Auto Elite
A escol ha perfeita

Faça revisões em seu veículo regularmente.

TECNOLOGIA ALEMÃ
Np uto EU o- anos cf credibilidade. www.Qutoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN

1iI!IiIo!IWi'<ilII'1<I1I11��lI!ii»muI�,IiIIf1;il'�!"IIII;:IiI#���"'I<irJl��'���IiiI�'SI;:E!.���'�!;UlIWiid!!li��,�h:��<ffl��tlIiI�����l<ilI!iI'i���i�,l"�""����lIillIllIIlh�:��,�fld$;IG"�mufl!,,m!�tU!II�IlUI,iJIlu,IJtI!IdlIll!;iliSri��U!lJ,!iiIIlln:r��tIfDj1.
47 3274 6000
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