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Esplanada Glatz.
Na Vila Nova,
sua vida nova!
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Localizado na Rua 25 de Julho�, s/ft' I

Bairro Vila Nova .. Jaraguá do Su c :
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Você escolhe sua c(,nquista
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Esplanada Glatz che
Um novo empreendimento chega à Jaraguá do Sul, no bairro Vila Nova, para aqueles que desejam

O Esplanada Glatz alia tudo isso com requinte e bom gosto, em uma área privilegiada da cidad�
No lançamento ocorrido na quarta-feira (28), empresários, parceiros e imprensa ti

O Showroom está localizado no local do empreendimento

. ando (Erbe), Sergio,
SO�la e F�m '

Rosane (Engetec),
LU1Z Sérgio e. t (Todeshini)Paula e Rena o

.

Luiz Sérgio (Engetec) e
Fernando (Erbe)

Nibet e Fernando (Erbe) e

Luiz Sérgio (Engetec)
.

Momento da homenagem

Plantão de e das no local
nestesába o e dorninqo até as 18hs!
(Rua 25 de ju o - V·la ova)

foto: Mauricio Hermann

Coquetel

www.engete
adr Pedro Fra cken; 217 - Centro
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esca Oficina
o Escritório de

Cinema de Jaraguá
promove até amanhã,
oficina com o diretor e

fotógrafo ·Carlos Ebert.
Plural, Beatriz Sasse

o pepista jaraguaense,
Dieter Janssen,
ficará dois meses
substituindo o

deputado Ioares
Ponticelli, presidente

estadual do PP.
Leia a entrevista.

Página6 III

A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

A so e autoridade

Comando vai investigar
denúncia contra PM

Dois moradores de Guaramirim afirmam ter sido vítimas de abuso de poder por parte de um

policial militar. O Major Jofrey Santos da Silva afirma que ambos os casos serão avaliados e

então se decidirá por uma sindicância, um processo administrativo ou um inquérito policial.
Página23

a
"

as aguas EDUARDO MONTECINO

AFqjama coletou ontem a primeira� para o projeto demonitoramento das águas da bacia hidrogrática doVale do
Itapocu. Análise dos rios complementa ações de licenciamento, fiscalimção eedu� ambiental na região.Página 17

Semana Santa

Fiéis iniciam

celebrações
As atividades referentes
à Semana Santa nas
comunidades da Paróquia
São Sebastião, em Jaraguá
do Sul iniciam neste sábado.
Até o Domingo de Páscoa, os
cristãos poderão celebrar a
morte, paixão e ressurreição
de Jesus Cristo. Página 19

Varzeano

Fim de semana
tem 17jogos
Competições realizadas em
Jaraguá do Sul e Guaramirim
têm segunda rodada da
primeira fase. As partidas
acontecem hoje e amanhã.
Confira quais são as equipes,
os locais e horários dos jogos.
Página 20

,
Toda sexta-feira encartada aqui no oCP

Irre��d�es
O governo e o

.

comércio pirata
Delegado adjunto daReceita
Federal, MarcondesWitt,
afirma que ações do órgão
trazem resultados, apesarde
insuficientes. Entrevista com o

delegado encerra série especial :
sobre pirataria. Página 4

'I
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• 1993 - Ambience Ind. e
Com. deMóveis

• 1987 - ArteMaior
• 1965 - Construtora e

Incorporadora Iaraguã '

. ·Ltda.

potencial
Conforme o Banco Central, o
Brasil tem crescido abaixo do

,

potens�rui'�,estima.se que ª, "I

atividade econômit�l1tb país '

possa se acelerar ao 10ngÓ
do ano. Esta não é nenhuma
novidade para o mercado,
mas o reconhecimento disto

por parte do Banco Central
é um passo"· {rente.

,

,,1

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten

Uma vergonha
Décadas demá administração dos
recursos nos legaram um sistema
de previdência pública totalmente
falido que, além de oferecer
muito pouco para os que dela

depende, ainda produz rombos
constantes, que este ano deverá se

situar em torno de R$ 40 bilhões.
Um sistema de previdência bem
estruturado recebe um volume
de contribuições dos segurados
que, capitalizado ao longo dos

anos, permite pagar ao mesmo
uma aposentadoria e lhe

proporcionar assistência
médica digna. Quando as

contribuições não são suficientes

para pagar os compromissos
assumidos no passado,
imagine como ficará no futuro.

lkarsten@netuno.com.br

Relatório anual Marisol
A Marisol realizou ontem a divulgação de seu Relatório Anual de 2011 para a impren
I\sa local. Os números mostram uma clara melhoria nos resultados, o que reflete a

forte atuação de sua direção em um ano que não foi bom para a maioria das empresas
deste segmento. Em paralelo, a empresa manteve seu apoio às causas locais, patroci
nando eventos, entidades e equipes, exercitando com vigor a responsabilidade social.
Uma empresa que orgulha nossa comunidade.

EDUARDO MONTECINO

Convenção
estadual
A 44a edição deste evento
ocorre na cidade no período de
24 a 26 de maio e a CDL local
está empenhada em tornar o

mesmo ummarco na história
da entidade. O atual presidente,
Neivor Bussolaro, e o ex
presidente,Walderlei Passold,
não mediram esforços neste
sentido. Primeiro foi a luta para
trazer o evento para cá e agora é
a preparação para recebermuito
bem os 1,3 mil convencionais

que deverão se fazer presente.
Outra grande preocupação são os

acompanhantes que aproveitarão
para conhecer a cidade e para
os quais também deverão ser

providenciadas atividades
estimulantes. É um evento

de grande porte que
movimentará a cidade tanto
no período de sua realização
como antes e também depois..

DIVULGAÇÃO Giuliano Donini fala das atividades desenvolvidas pela empresa

Supercongelados
A empresa alemã Eismann, que dedica-
se à comercialização de alimentos

supercongelados, está instalada em Curitiba
há dois anos e, diante dos resultados

alcançados, está se preparando para uma
nova rodada de investimentos. Atualmente,
40% dos produtos que comercializa no
sistema porta a porta são produzidos no
país, enquanto os outros 60% procedem
principalmente da Europa. Trata-se de um
segmento de serviços aindamuito pouco
difundidos em Santa Catarina.

Neuber
A Neuber - Móveis e

Eletrodomésticos foi fundada

porArno Celso Neuber há

.Iongos 35 anos, no dia 1 de abril
e continua com suas atividades
até hoje. Uma história de

persistência e de sucesso.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO N° 2860
19 - 55 - 58 - 70 - 74

LOTFÁCIL
SORTEIO N° 732
01 - 04 - 08 - 09 - 10
11 - 13 - 14 - 17 - 20
21 - 22 23 - 24 - 25

Prêmio Ser HUIIlaIlo
Abrem no próximo dia 2 de abril e vão
até 2 de julho as inscrições de cases das

empresas catarinenses com vistas à quinta
edição deste prêmio, que é considerado o

mais importante do setor. Promovido pela
ABRH -SC, cada empresa poderá inscrever
até dois cases que poderão trazer para a

empresa o reconhecimento por suas boas

práticas na gestão de pessoas.

1l'lIUICS.DORES ÍNDICE PERÍODO

.�.���� �!.T��(.o .?:.�9º:.?9.�.? ..

.!!l..................................... .. . g!.9..��O(o. �g:�.9.<?:.��.�.� ..
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COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT '*0,15%
OURO IQ:.O%

US$ 124,270
US$ 1669,510

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

P9.J:..Aª .. Ç.9�.}!j.ª.Q.I.A�.(�� ª.�J.}.?ª.��.? �.!.ª.�?� !. �.Q!.9.�<l(o.
\ PQ�.AB .. r.P..l:W?MQ .. CI!].M.B.n LH9.Q J,.ª.ªº.9 .'� .. 9o;o .

.�.P.:R'O'.(�.M .. :R.$.t gA\3.ª.9....... . .?,1;.\3.ª.1 1JIr: .. .9,.!?1?!.<? ..

LIBRA (EM R$) 2,9229 2,9264 '* 0,58%
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esTOU S&fJTfNOO FA\.1'A
* A.lGUtJS FOL("'COS,
€.SSe. CURSO SERIA
ÕilMO PAA EL._s!f1

o leitor

A luta pela _duplicação
Há tempos acompanhamos

os trabalhos para que a du

plicação da BR 280 seja realiza
da. Uma batalha que ultrapassa
uma década para que o trecho
entre Jaraguá do Sul e São Fran
cisco do Sul receba esta obra.
Desde o início do mandato es

tadual venho defendendo esta

bandeira. No primeiro de ano

diversas ações para a conquista
deste pleito foram tomadas.

Como a obra é federal, traba
lhamos para amenizar os pro
blemas de mobilidade na região
do Vale do Itapocu, com a dupli
cação da área urbana entre Iara
guá do Sul e Guaramirim. É uma
extensão de 8,6 km que merece

atenção, pois é à ligação para o

Planalto Norte e as regiões do
Vale e Médio Vale do Itajaí.

Em 2011 participamos de au
diências para encontrar formas
de fazer esta obra deixar de ser

uma vontade e ser realidade. Re
alizamos reuniões com o execu

tivo estadual e por fim com o go-

vernador Raimundo Colombo

apresentando este pleito como

prioridade para a região.
Em encontro com o governa

dor em novembro de 2011 em

Ioinville, ele garantiu convênio
com aArnvali para que o Projeto
Básico .de Duplicação da BR-280
fosse desenvolvido. Em 09 de
dezembro, o então presidente
da Arnvali, Nilson Bylaardt rea
lizou assinatura do convênio no
valor de R$ 500 mil, do Estado

para aAssociação.
São muitos motivos para

comemorar. A licitação aconte

ceu no dia 14 de março e no dia
02 de abril na sede da Arnvali,
acontece a assinatura da ordem
de serviço da execução do pro
jeto. Este é um resultado posi
tivo de nossa atuação como re

presentante estadual. São ações
efetivas que fazem valer a pena

c

trabalhar e seguir em frente.
I

Carlos Chiodini, .

deputado estadual

Cotnpartilbe a sua opÍllião. Escreva..nos!
Envie sua Carta do�eitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

II
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Acidentes?
sz: fulana contratou uma diarista. Disse a

ela que devia lavar os vidros das janelas. Disse
isso e saiu, deixou a diarista fazer o trabalho que
lhe competia. A diarista pega um balde, um pano
e, para limpar os vidros por fora, joga o corpo para
fora da janela .do apartamento, quarto andar. A
dona da casa saiu, não está vendo nada. Se a dia
rista cair, de quem é a culpa? Claro que da diarista.
Ela tem que saber dos riscos a que se expõe. E se

tivesse sido ordem dapatroa não devia cumprir a
ordem, ora bolas, vai colocar sua vida em risco a

troco do quê?
Vale para todos os acidentes de trabalho. As

empresas têm obrigação de dar treinamentos e os

indispensáveis equipamentos de segurança. Mas
não pode estar ao lado de cada funcionário para
ver se ele está ou não dentro das normas de segu
rança, como, por exemplo, usando adequadamen
te o equipamento protetor.

Quando a empresa está dentro da lei e o aci
dente acontece, ou é de fato algo "metafísico", cima
dos previsíveis, ou resulta de desatenção, de negli
gência de parte do funcionário. Atento e dentro
das normas, se houver acidente, então, é acidente
de trabalho mesmo. Fora disso não.

Conheço uma empresa onde em todas as esca

das lê-se: "Não corra, ande". Num certo dia, uma
funcionária chegou correndo, estava atrasada
numa pauta, escorregou, caiu e quebrou um osso

da bacia. De quem foi a culpa? Da empresa? Claro
que não. Mas os "jogadores que estão no banco"

sempre vão achar que a culpa é da empresa.
Segurança no trabalho é via emmão dupla.A em

presa faz a sua parte, tem que fazer, e os funcioná
rios fazem a deles, têm que fazer. Se a empresa me

falta em treinamento e equipamentos de segurança,

estou fora, não faço. Se fizer e me dermal, a culpa é

I?inha. Mas vá dizer isso aos "damaciota", vá.

Rigor
As empresas precisam impor rígidas normas

de conduta aos empregados. O sujeito tem que
saber, desde o primeiro dia, que a empresa não
vai tolerar, por exemplo, mais que três atrasos de
cinco minutos por ano. Que não vai aceitar idas
e vindas ao banheiro sem mais nem menos. E se

for por limais" é caso de doença, nesse caso o su

jeito tem que ter atestado médico, caso contrá
rio vira ZT, Zorra Total.

. Segurança·
Nas ocupações de risco maior de acidentes

os funcionários não podem ser relevados. Se al

guém for pego sem o equipamento, botas, capa
cete' óculos, luvas, o que for, suspensão na hora.
E a família do sujeito tem que saber disso, é para
o bem dela essas normas de conduta. E sem essa

de que tenho muitos anos de prática, nada mais
tenho que aprender! Quem diz isso são os mais

perigosos.

Falta dizer
Trabalhei por seis anos com o serviço diplo

mático dos Estados Unidos, fiz reportagens no

Brasil para a Voz da América. Aprendi que nas

grandes empresas americanas os funcionários
têm cinco minutos para ir ao banheiro pela ma
nhã e cinco à tarde. - Quando se está com tudo
"encaminhado", não se precisam mais do que
cinco minutos no banheiro, disse-me um diplo
mata. Mais que isso o sujeito está doente, e lugar
de doente é em casa ou no hospital. América!

Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br • Gestor de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino e

Elisângela Pezzuti • redacao@ocorreiodopovo.com.br • Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plant.ão Red'i!flçãJ/l: 9221-1268
• Comercial: 9107-6932 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9132-5491/8446-6817 • Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - �ependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio d� Povo Uda

Os artigo� e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Mercado alternativo

Afinal, como o governo
combate apírataría?

Para o delegado adjunto da Receita Federal, MarcondesWitt, ações do órgão são insuficientes

JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

Para encerrar a série es

pecial sobre pirataria, o

OCP entrevista o delegado
adjunto da Receita Federal,
MarcondesWitt. Embora seja

o Correio do Povo: Qual a si
tuação atual do mercado parale
lo no país?

Marcondes Witt: A pirataria,
por si, no âmbito da Receita Fe

deral do Brasil, está inserida�um
contexto maior, que é o contra

bando e o descaminho - mer

cadorias de origem estrangeira
que não foram regularmente
importadas. Evidentemente que
quando se observa que há ofensa
há direitos autorais, a apreensão
seria feita na própria unidade da
aduana de. entrada - porto, aero
porto ou ponto de fronteira. No
âmbito da Receita Federal, há um
trabalho sistemático de repres
são. O -órgão não atua sozinho.
.Muitas mercadorias apreendidas
foram recebidas a partir de ope
rações da Polícia Civil, Polícia Fe
deral e Estadual, Polícia Militar e
Polícia Gederal. As polícias têm

atribuições com relação às infra

ções penais, ou seja, os crimes.
Nós temos atuação nas infrações
adminístratívas "7" a apreensão e a

tributação das mercadorias sem

prova da regular importação.

OCP: Como a Receita Federal
faz a fiscalização?

MW: A Receita Federal trabalha

por iniciativa própria, mediante

investigações preliminares, atu

ando diretamente nos estabele
cimentos com indícios de irregu
laridades e nos transportadores.
Também há atuação, na parte dos

crimes, pelas polícias, que encami
nham as mercadorias apreendidas
à Receita. Eventualmente ocorrem

operações conjuntas, que neces

sitem de maior impacto, como

por exemplo, em camelódromos,

difícil ou talvez impossível es
timar quanto do produto "pa
ralelo" que entra no país con
segue passar pela "peneira" do
órgão, os esforços estão alcan
çando resultados positivos -

mesmo que ainda insuficien
tes. Continue lendo abaixo:

atuando junto à Polícia Federal.
Também fazemos batidas para a

investigação a partir de informa

ções internas e externas, inclusive
de denúncias recebidas.

OCP: O órgão tem alguma
estimativa de quantos % do co

mércio está sendo pego na fisca

lização?
MW: É difícil de estimar isso.

Não há estatísticas confiáveis a

respeito de quanto tem passado
pela fiscalização. Quanto à ori

gem, nem sempre é possível iden
tificar. Sabe-se apenas que em

maioria não é de origem nacional,
e grande parte vem da China.

Não há ingênuos
neste mercado.

OCP:APolícia Federal atua di
retamente nessa questão quando
há uma denúncia?

MW: Denúncias são recebi
das com relativa frequência pela
Receita, e a Polícia Federal atua

quando há indícios de contra

bando e descàminho. Em algu
mas oportunidades, a operação é
feita de forma conjunta, quando
é necessário um impacto maior
ou há uma situação de risco po
tencial. Apenas para explicar: a

mesma conduta, importar irre

gularmente, traz consequências
administrativas, como o proces-

• I

so administrativo e apreensão
da mercadoria, eventualmente
do veículo transportador, e apli-

cação de multas no caso do

cigarro, assim como traz con

sequências penais (a cargo da

polícia federal), no inquérito
policial, ação penal e eventual
condenação à prisão.

OCP: De forma geral, o co
mércio tem ajudado a comba
ter o negócio "alternativo"?

MW: As entidades empresa
riais do comércio têm cobrado
a atuação da fiscalização, por
sentirem a concorrência des
leal do produto alternativo. No
caso dos fornecedores e os ata

cadistas' a atuação da Receita
Federal é mais necessária, e te
mos que atacar diretamente o

'importador da mercadoria ir

regular', os grandes atacadistas.

OCP: O que é feito com a

mercadoria apreendida?
MW: Dependendo do caso,

amercadoria pode ser destruí
da, incorporada ao patrimônio
público, leiloada, ou doada a

entidades filantrópicas. De

pende do tipo de mercadoria e

da avaliação da Receita.

OCP: Na sua leitura, os co
merciantes reconhecem um

produto falsificado ou em al-
.

guns casos são enganados?
'

MW: Quem atua no comér
cio tem a obrigação de saber

quanto à regular origem. Ele
vai saber se um DVD e uma có
pia pirata ou autorizada, e da
mesma forma tem que saber se
um objeto de vestuário ofende
o direito de alguma marca, se

,

um tênis é uma falsificação.
É o que o comércio deve fa-

Comprar um simples
DVD pirata implica
dar dinheiro a uma

pessoa que também
comercializa armas,

munições, drogas.

zer, também, quando vende
alimentos: deve saber da pro
cedência regular para evitar
danos à saúde do consumi
dor. O comércionão pode ser

exercido por 'ingênuos'. É ônus
da atividade empreendedora
assumir os riscos e, portanto,
evitar ou reduzir sua incidên
cia, que pode trazer prejuízos
a si mesmo ou a seus clientes.

OCP: Outra via de compra
para produtos falsificados são
os correios, com encomendas

pela internet. Como é feita a

fiscalização nesse caso?
MW: Existem algumas uni

dades da Receita Federal que
recebem e fazem a triagem.
Ali se verifica a regular compra
e, sendo o caso, se há ofensa a

direitos autorais. Utilizam-se

equipamentos de scanner para
rastrear os conteúdos, e depen
dendo do caso, as embalagens
podem ser abertas para verifi
car o conteúdo e a regularidade.

OCP: Em termos gerais, o
que o comércio pirata repre
senta para a economia? Quão

_ prejudicial ele é?

MW: O primeiro tema que
vem à mente são os tributos
não pagos, mas estes não são

os únicos prejudicados. A pira
taria implica em deixar de pa
gar ao criador do produto, do
desenho, damarca, o valor pela
sua criação. Além disso, como
regra geral, os empregos ofere
cidos no mercado paralelo são

de menor qualidade do que no
comércio regular.
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sobre isso com a

Executiva dos dois

partidos", declarou
De Tovel.

"Resposta
"Em nenhummomento

eu procurei ele (prefeito
Mário Fernando
Reínke - PSDB) parame
oferecer a candidato a

: ",,- vice. Mas fO.i ele quem
me procurou proponqo
uma parceria", declarou
o presidente da Câmara
deMassaranduba,
Píer Berri (PMDB).

A pri eira semana'
de abril'será decisiva

para a política
jaraguaense. Como
ocorre em muitos

municípi�s"os!itulares J
, � dbsJBiecttti.�Q8 ; :',

I
." I,

promovem mudanças
em cargos chaves, com
a saída dos secretários

,
interessados em
concorrer às eleições
municipais de outubro.
Em Jaraguá, além das

mudanças no quadro
de comissionados, a
posição que for adotada
pela prefeita Cecília
Konell (PSD) pré-
definirá a candidatura
do PSD para a

corridamajoritária.

IMÓVEIS :\

Daiana Constantino ETAi
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Colaborou Alexandre Perger '

www.imoveisplaneta.com.br

(47)327 -01 O

A escolinha dos políticos
Desde a última quarta-feira, a Escola do Legislativo da

Avevi (Associação dos Vereadores do Vale do Itapocu)
oferece o curso de formação política ((O papel do vereador':
O número de inscritos passou de 350, incluindo população
em geral, líderes comunitários e parlamentares. A capaci
tação vai até 9 de maio, está dividida em sete módulos, e

. '

acontece em três sedes: Iaraguâ do Sul, Guaramirim e Barra
Velha. Doutor em sociologia política pela Universidade Fe
.deral de Santa Catarina, JacquesMick é um dos professores
do curso, com o tema Mídia e Comunicação. Ele ministrou
a primeira aula da turma de Guaramirim. Confira abaixá a
entrevista com o especialista.

OCP - Qual é o principal problema
do nosso sistema político?

IM - O principal problema do siste
ma político brasileiro é a corrupção. Ela
é responsabilidade dos candidatos, mas
também do eleitorado - aquele eleitor

que considera natural trocar o voto por
dinheiro, mercadoria ou favor é cúmpli
ce das malfeitorias no poder público.

OCP - Você acha que a falta de for

mação dos políticos é um dos proble
mas de nossa democracia?

JM - Não é um problema exclusivo
dos políticos: falta formação para o elei -

torado, para a sociedade. Pouco mais
de um século atrás, o Brasil tinha .1,4
milhão de habitantes e apenas 140 mil
eleitores - o 1% de cidadãos então alfa
betizados. Durante a República, e em

especial nos últimos 25 anos, nos torna
mos uma democracia de massas, com

136 milhões de votantes. Mas o acesso

dos cidadãos à educação de qualidade
não acompanhou essa estatística.

OCP - As irregularidades cometidas
por eles têm mais ligação com a falta
de formação ou com o próprio político
que vai com intenções erradas?

IM - A corrupção é tão arraigada por
que implicamuitos fatores. Ela cria uma
relação forte entre corrupto e corruptor,
em que ambos trocam vantagens. Não
raro, a autoridade que rejeita a oferta de

propina é tratada como um ser estranho
- um otário, que perde a oportunidade
de fazer o que 'todos' os agentes públi
cos fazem. Há também a dimensão mo-

ral, a das intenções que você se refere.
Há ainda as fragilidades do sistema judi
cial para punir os envolvidos, que. cons
tituem um estímulo a que os crimes se

repitam. Ampliar a formação política
de eleitores e candidatos pode ajudar
a aprimorar alguns desses fatores, mas
não basta para debelar o problema.

Aquele eleitor que considera
natural trocar o voto por

dinheiro, mercadoria ou favor
é cúmplice das malfeitorias

no poder público.

OCP - Esse tipo de ação, como a Es
cola do Legislativo, pode fortalecer as

instituições e formar parlamentares
melhores?

IM - Sim, não apenas parlamenta
res, mas lideranças políticas locais mais
preparadas para fiscalizar prefeitos e

vereadores, para combater a compra de
votos, para denunciar o clientelismo e a

corrupção.

OCP - Até que ponto a figura do polí
tico profissional é benéfica ou prejudi
cial ao sistema político?

,

IM - É benéfica: o sistema político
ganha em eficácia com a ação de po
líticos profissionais, que podem atuar

mais rapidamente tanto no Legislativo
quanto no Executivo - de preferência,
em favor da população, claro.

OCP - Se isso existisse, qual seria o

perfil ideal para um sujeito que preten
de ingressar na política?

IM - Numa democracia se espera
que as instituições sejam um reflexo do

povo. Estender a educação, aprimorar
a cultura política, incentivar a organi
zação popular, o Associativismo - com

gestos assim, é possível tornarmais pró
ximo do ideal o perfil dos políticos.

OCP - Qual é o principal teor da sua
aula na Escola do Legislativo?

IM - É uma disciplina sobre mídia e

comunicação. E vou propor uma refle
xão sobre as relações contemporâneas
entre a mídia e a sociedade, para a par
tir daí contribuir com as estratégias e

ações políticas das lideranças comuni
tárias e parlamentares que participarão
do curso. Meu ponto de partida é a ideia
de que boas experiências de poder local
podem contribuir para a revitalização
da política.

OCP - Você já conhecia essa iniciati-"
vadaAvevi?

IM - Conheço há muitos anos o tra

balho daEscola do Legislativo daAssem
'bleia, que inspirou a criação de organi
zações semelhantes nos parlamentos'
municipais. Considero esse conjunto de
iniciativas uma contribuição importan
tíssima para a qualificação do trabalho

parlamentar, porque aprimora a ação
de vereadores e seus assessores, com re

sultados imediatos de inegável impor
tância social.

MARCELE GOUCHE

Alesc
A partir da próxima
semana, a região passará a

ser representada por dois
deputados na Alesc. Além
de Carlos Chiodini (PMDB),
Dieter Ianssen (PP) ocupará J

a cadeira do titular da vaga
Joares Ponticelli, presidente
estadual do PP. A posse do

pepista está marcada para
terça - feira, dia 3 de abril.

\

O presidente do Senado, José Sarney, nomeou o

senador catarinense Luiz Henrique da Silveira
(PMDB), para integrar, como membro titular, o
Parlamento do Mercosul, na vaga deWilson Santiago
(PMDB- PB).Wilson Santiago perdeu o mandato

para os senador Cássio Cunha Lima (PSDB) após
o Supremo Tribunal Federal (STF) entender que a

Lei Ficha Limpa não valia para às eleições 2010.
Mesmo tendo sido o mais votado na eleição de
2010, Cássio ficou quase um ano sem assumír

I
I .enquanto esperava decisão da Justiça Eleitoral.

Parlamento do Mercosul
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Dieter toma

posse naAlesc
Pepista ficará durante dois meses substituindo o

deputado [oares Pontícellí, presidente estadual do PP

JARAGUÁ DO SUL

Daiana Constantino

Alexandre Perger
.

Pela segunda vez em três anos,
Dieter Janssen (PP), que é pré

candidato a prefeito, vai assumir
uma vaga na Alesc (Assembleia Le
gislativa de Santa Catarina), como
suplente do deputado Joares Ponti
celli (PP), que vai sair para visitar os
municípios e apoiar as campanhas.

Dieter- afirma que revolta á
Alesc com mais experiência e

pretende trabalhar assuntos que

foram abordados na sua primei
ra passagem pela Alesc em 2010,
como por exemplo, a questão do
combate às drogas. A preparação
para ocupar o cargo vem sendo fei
ta ao longo do mês de março, em
reuniões todas as quartas-feiras
em Florianópolis.

O pepista destaca que um dos

principais assuntos para tratar na

Alesc é o projeto da polêmica entre

bombeiros voluntários e militares.
E ele adianta que sua posição será
favorável aos voluntários. Leia mais
sobre o assunto no bate papo abaixo:

OCP - Como está sendo sua
preparação para assumir a

vaga de deputado estadual?
Dieter Ianssen - Quando nós

soubemos que iríamos assumir
uma vaga na Assembleia Legis
lativa, por um curto período,
porém um período importante
para mim, já tivemos essa ex

periência em 2010, comecei a
me preocupar com o que iría
mos trabalhar nesses dois me

ses:" Então em março comecei
a participar às quartas-feiras de
uma reunião em Florianópolis
onde são discutidos os princi
pais temas que estão na pauta
dáAlesc. Essa era aminha preo
cupação" que não chegássemos
em abril cru e que fossemos um

pouco mais preparados. Tenho
comigo cerca de 70 projetos
que estão em tramitação na

Casa e estou estudando alguns
através da internet, pelo site da
Alesc. Estamos estudando para
poder votar com maior segu
rança. O que podemos destacar
é uma discussão que fazíamos
em 2010, quando eu estava lá,
a briga dos bombeiros volun
tários e militares.' Iaraguá do
Sul tem bombeiros voluntários
com bastante qualidade. Esta
mos vendomais uma vez osmi-
litares fazendo um movimento .OCP - Você planejou algum
para' derrubar os voluntários. É projeto de autoria suamesmo?
uma briga que vou participar DI - Na última vez em 2010,

(I "I 1 I • � I

levantamos a questão das dro

.gas, dos jovens, para ver uma

maneira que pudéssemos tra

balhar melhor essa questão,
cutucar e cobrar do Estado a

questão da segurança para di
ficultar o acesso dos jovens às

OCP - Esse também é o po- drogas.Um dosprojetos quenós
sicionamento do deputado 10- vamos votar é o. PL0047/2012,
ares Pontícellít que pretende mudar a denomi-

1)1 - Sim. Nós temos um de- nação do crack para pedra da

putado que é do nosso partido morte, que choque mais, que
(PP), o deputado Reno Caramo- machuque, afronte, mostrando
ri, que é um grande defensor do para a população a dificulda
sistema voluntário. Na época, de que a droga nos trás. Existe
eu tive a oportunidade de usar uma palestra da Fundação Mil
muito o exemplo de Jaraguá do ton Campos, em parceria com o

Sul e agora, nessas reuniões de PP Mulher, que foi disponibili ':'
quartas-feiras, usei novamente zado para que possamos trazer

Jaraguá do Sul, colocando que' para Jaraguá do-Sul. Em 2010,
a diretoria se doa para essa en- nós fizemos no município um

tidade periodicamente, porque debate grande, um tema aber
vão lá e participam de reuniões 'to para falar sobre as drogas,
sem custo algum, fazendo com com foco no crack, com toda a

que ela se torne produtiva. . região, tivemos uma audiência
pública. Temos, uma cartilha

para professores, que explica
bastante como os educadores

podem identificar esses alunos .

em sala de aula. Em Jaraguá
do Sul, existe um policial civil
para 4,8 mil pessoas. Isso é um
número muito preocupante,
mostra que o Estado de Santa
Catarina deve investir mais na

segurança pública. Por isso, va
mos trabalhar forte nessa ques
tão na Assembleia.

no mês de maio e, com certe

za, vou me posicionar favorável
aos voluntários, porque Iaraguá
do Sul inclusive é um exemplo
em todo o estado de Santa Ca-
tarina e em todo o Brasil.

Não tenho dúvida
de que essas

experiências
vão me adudar.

I

"I I a ,: I I "

OCP - Você acha que esses

dois meses na Alesc vão con

tribuir para a sua visibilidade

para as eleições deste ano?
DI - Acho que tudo vai me

ajudando, fui secretário muni

cipal por quatro anos, vereador

por quatro anos, tive a oportu
nidade de assumir uma vaga na
Assembleia Legislativa. Qtian
do eu não estava lá, via de uma
de uma maneira, agora, com

esse curto período de tempo
lá, já vejo de umam�eira dife
rente. Agora vou assumir a vaga
novamente, vou de uma outra

maneira, preparado, sabendo
mais, tendo mais conhecimen
to, com mais trânsito entre os

deputados. Não tenho dúvida
de que essas experiências vão
me ajudar. Isso tudo acaba so

mando para. que você fique
mais preparado para tocar um

desafio aqui no município.

www.ocorreiodopovo.com.br

OCP - O Ioares Ponticelli
é presidente estadual do PP e

deve sair para trabalhar nos
. municípios, até por' isso que
ele está saindo daAlesc.

DI - O deputado Ioares vai
fazer o caminho dos municí

pios justamente para reforçar
e dar o apoio e o ânimo para
as pessoas encararem as urnas

este ano. Amaioria dosmunicí

pios o PP tem candidato a pre
feito ou vereador.

Quando nós soubemos
. '" .

que lrJ.amos assumIr

�ma vaga na Alesc
comecei a me

preocupar com o que
iríamos trabalhar
nesses dois meses.
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Peixes estão mais
caros este ano

Pesquisa do Procon indica que só os filés de
salmão e bacalhau tiveram queda no preço

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

Faltando nove dias para o

fim da Quaresma, a procura
por peixes continua intensa por
aqueles que seguem a tradição
cristã e evitam o consumo de car
ne vermelha nesse período que
antecede o Domingo de Páscoa.

Neste ano, o consumidor

pode encontrar peixes nobres
mais baratos do que no ano

passado. Isso é o que indica a

pesquisa de preços do Procon
de Jaraguá do Sul, realizada no
dia 20 de março, em cinco esta-

belecimentos da cidade.
Dos 15 tipos de peixes pes

quisados, apenas os filés de sal
mão e bacalhau ficaram mais
baratos em comparação com

os valores da pesquisa realizada
nessa mesma época, em 2011.
Entre os estabelecimentos
onde a pesquisa foi feita, o qui
lo do salmão mais barato cus

tava R$ 23,99 no ano passado e

agora pode ser encontrado por
R$ 23,90. Já o quilo do bacalhau
era R$ 21,99 e baixou paraR$18
- representando diminuição de
18 por cento no valor.

Peixes populares como a sar-

dinha e o filé de pescada foram
os que mais tiveram aumen

to neste ano: 31 e 28 por cen

to, respectivamente. Em 2011,
o consumidor podia comprar
500 gramas de sardinha por R$
2,25 e agora encontra a mesma

quantidade por R$ 2,95. A mes

ma quantidade do filé de pesca
da subiu de R$ 4,25 para R$ 5,45.

A pesquisa completa de

preços dos peixes na época da

Quaresma pode ser encontrada
no site da Prefeitura de Jaraguá
do Sul: http://portal.jaraguado
suLcom.br/ no link do Procon.

A sardinha e o filé
de pescada são
os que mais
aumentaram.

Confira a comparação dos preços de 2011 e,2012:

�,,!.,,�" "',!i"'''�."'",m�"iI_:I"' lP'IUil'1": 'm.t!'"',- Ir.",�,,",!"''''./I'''. 'l"'''il'' --�""-,. "'" !m�M,,". �m", "'� P"<ill"'"!"'",:�,,,,,, !i";�f'm,lFI" .��"'" ",,<fi",

PRODUTOS (unidade) Preço mais barato 2012 (entre
os comércios pesquisados)

Projeto social

Sábado Cidadão acontece hoje
o Sábado Cidadão está de

volta a Guaramirim. Neste sá

bado, o projeto social irá en

volver atividades culturais e de
lazer voltadas para a Páscoa. A

programação começa às 14h,
em frente ao Ginásio de Espor
tes Rodolfo Iahn,

Para as crianças, a principal
atração é a chegada do Coelhi
nho da Páscoa, que entregará
doces para alegrar a festa. Brin-

quedos infláveis, a tradicional

caça aos ovos, oficinas de pin
tura de ovos, máscara de coelho
e pintura facial também estão

programados.
Para os adultos, haverá dis

tribuição de mudas, avaliação
física, design de sobrancelha,
corte de cabelo, massagem, ca
ricaturista, orientações jurídi
cas com acadêmicos da Unias
selvi Fameg. Apresentações dos

alunos das escolas municipais,
do projeto Eu quero é + e da
Casa da CulturaPaulino João de
Bem também estão programa
das para o palco principal.

No evento, a população
também poderá confeccionar a
carteirinha da Biblioteca Públi
ca Municipal Maria Iva Cabral,
bastando levar um documento
de identidade e comprovante
de residência.

I;

'"

VARIAVEL O consumidor pode encontrar alguns
peixes nobres mais baratos que no ano passado

Frio deve aquecer
vendas na Páscoa

A expectativa da CDL (Câ
mara de Dirigentes Lojistas de

Iaraguá do Sul) para as vendas
de Páscoa é atingir a meta de
crescimento de 5% em relação
a 2011. Segundo o presidente
da entidade, Neivor José Bus

solaro, no ano passado as ven

das cresceram 9% em relação
a 2010. Entretanto, Bussolaro
destaca que o crescimento se

deu em função da recuperação
da economia, já que aquele era
ummomento pós-crise.

O presidente diz que, além

das vendas de chocolate, a che
gada do frio deve "aquecer" o

comércio da cidade, principal
mente com as vendas de rou

pas e calçados.
O sábado que antecede a

Páscoa também será dia de
"Sábado Legal", o que deve
estimular as compras. Sobre
a campanha "Páscoa - dê pre
sentes daqui", Bussolaro co

menta: "queremos incentivar a
compra na cidade. É importan
te para a geração de empregos,
de recursos para a cidade":

"

"

,

I'

ADMITE:

"lI#t
INDUSTRIAL

VAMA Industrial Ltda - Av.
Santos Dumont 3045 Joiville SC

TORNEIRO CNC
Com experiência em usinagem técnica, preparar
e operar torno com comando numerico, ensino
médio completo, leitura e interpretação de desenho
mecânico, metrologia básica, calculo técnlco.
Enviar currículo para e-mail rh@vama.com.br
ou marcar entrevista pelo fone 47-3473-0180

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HISTÓRIA 181 FIM DE SEMANA, 31 DE MARÇO E 1 DE ABRIL DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Silvia Kita redaeao@ocorreiodopovo.com.br

PrbneiralSociedade de Tiro
telO nova organização

A Sociedade Atiradores Iaraguá,
criada em março de 1906, tinha na

prática do tiro ao alvo e a consagra
ção do rei do tiro comemorada com
uma grande festa, a Festa de Rei,
sua principal finalidade. E assim

congregava seus associados numa

tradição secular. Com a Campanha
de Nacionalização e o advento da

Segunda Guerra Mundial, a socie
dade teve que fechar temporaria
mente suas portas em 1943, sendo
reaberta em 1946 com o nome de
Clube Jaraguaense.

Por sua vez, o Esporte Clube Bra
sil' criado em novembro de 1939,
tinha por finalidade proporcionar
diversas atividades esportivas a seus
associados. Em 1943 passa a ser As-

sociação Atlética Brasil. Não foi fe
chada durante a guerra, mas sofreu
muitas restrições, inclusive alteran
do seu nome para Baependi, pois
normas federais proibiam nomes

como Brasil ou outros idiomas.

.

Estas duas sociedades, situadas
no Centro do município, resolve
ram se fundir e, assim, o Clube Ia
raguaense em 31 de março de 1947

u:ne�se com a Associação Atlética

Baependi e formam o Clube Atléti
co Baependi. Dar continuidade aos

esportes praticados anteriormen

te, reorganizando suas atividades
e novas ações foram algumas das
metas traçadas naquele ano, garan
tidas nos anos posteriores desta so
ciedade centenária. .

ARQUIVO HISTÓRICO/FAMíliAMAHFUD
,.-�,��

. �.

Busca de rei defronte à antiga sede do Clube Atlético

Baependi (antes denominada Sociedade Atiradores
Jaraguá), acompanhada da bandaWeiss. Festa do Rei
do Tiro ao Alvo, do Sr Adolpho Mahfud, no ano de 1964

�-

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
RI

Lunender �� C
Grupo Lu,.e'"
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An1U1.ciando...
Ponte Pênsil

cOlOpleta
"41 anos

A ponte pênsil Jacob Alfre
do Emmendorfer, inaugurada
em 31 de março de 1971, en
tre as ruas Ney Franco (bair
ro Baependi) e Miguel Salai
(Centro), ainda contribui de
forma intensa na mobilidade
urbana, unindo os dois bair
ros. Iniciada sua construção
em 1970, foi assim denomi
nada pela Lei n- 287 de 17 de
dezembro de .1970.

Lothar Sonnenhohl anunciava a Venda
de mercadorias em seu estabelecimento,
demonstrando a variedade de produtos e

de suas iniciativas empreendedoras. Jornal
Correio do Povo, ma.rço de 1945

Morre em combate o primeiro
Expedicionário de Jaraguá

Em 31 demarço de 1945 a cidade recebia a
notícia, através do jornal Correio do Povo, do
falecimento' em combate do Expedicionário
Gumercindo da Silva, ocorrido no dia 18 de
fevereiro, na Itália. A família recebera um co

municado do Secretário Geral do Ministério
da Guerra, General Canrobert Pereira da Cos
ta, informando sobre o acontecido, confor
tando a família dizendo que "honrou as tradi

ções do soldado brasileiro, demonstrando no

campo de batalha, nobres virtudes morais".
Foram muitos os jovens de nossa região

convocados para lutar na Segunda Guerra

Mundial, formando a Força Expedicionária
Brasileira. Neste ano 'ainda tombariam em

combate: HarryHadlich,Antônio Carlos Fer
reira, Carlos Frederico Vasel e João Zapella.
Todos foram mais tarde homenageados pela
municipalidade com denominação de ruas

de nossa cidade.

Indústria têxtil
solicita isenção

Era comum na década de 1930, os empreendedores soli
citarem isenção de impostos quando iniciavam atividade que
não havia no município. Carlos Hardt solicita em 1937, isen
ção de impostos para abrir uma fábrica de artefatos de tecidos.
Assim, no ano seguinte iniciam as atividades da Indústria de
Artefatos de Tecidos Iaraguã, situada na rua Procópio Gomes
de Oliveira. No ano seguinte a empresa fechou suas portas.

PublicaD10s em 31 de IIlarÇO
• 1972 - Com o título "Um Ginásio de Esportes para Jaraguá do Sul" transcrevia-se a

indicação do Deputado Octacílio Pedro Ramos para a construção de um ginásio de

esportes para a juventude jaraguaense. Dizia ser uma antiga aspiração da comunidade,
que não possuía nenhuma construção do gênero, e estava para completar seu centenário.
• 1972 - Comunicava a todos a inauguração da Barragem Oeste, em Taió.
A barragem no rio Itajaí do Oeste iria garantir que as demais cidades do
Vale do Itajaí não sofressem tanto com as enchentes.
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FOTOS PREFEITURA CORUPÁ

ATRAÇÕES Michàel Jackson Cover e Boi de Mamão
foram as, sensações da la Noite Cultural

•

Dívulgados os beneficiados do

Programa Incentivando Talentos
. A comissão de análise das

inscrições do Programa Incen
tivando Talentos, da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul, para
alunos de 8 a 25 anos, disponi
bilizou a lista de beneficiados ..

Os nomes podem ser conferidos
no site http://cultura.jaraguado-

.

sul.com.br,
Serão distribuídas 80 bolsas

no valor de R$ 60 mensais, de
abril a dezembro, que devem ser

utilizadas com aulas de desenho,
pintura e estória em quadrinhos;
música, com os instrumentos
musicais de sopro, cordas, fole,
percussão e eletrônicos; e artes

cênicas, com aulas de dança; te
atro e contação de histórias. Q
valor do custeio deve ser usado
com entidades culturais parcei
ras da fundação.

A preocupação da comissão
foi selecionar os candidatos
com menor renda familiar e

que apresentam aptidão artís
tica. Os escolhidós serão convi
dados a participar de atividades
culturais durante o ano e os que
não apresentarem frequência e

rendimento perderão o aUXI1io.
Outros 44 estudantes estão na

lista de espera e podem ser cha
mados em caso de desistência.

I�
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! -
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I Baile público
'

I � 'Neste sábado, haverá Baile Público na Sociedade Esportiva
" Recre�ti�a e Cultu�al H�nsa�umboldt, de�oru�á. Início�

I
do baile as 23h, arumaçao do Grupo Coração Gaucho. A

I
sociedade fica à Rua Roberto Seidel, 1.551, bairro Seminário.

JI Informações pelos telefones 3375-2500 ou 9122-0314.

EmCorupá
Noite Cultural

.

encanta público .

Resgate cultural e folclórico, música, teatro e descontração
em evento que lotou o GinásioWilly Germano Gessner

1a Noite Cultural, promovida pela
'

Fundação Municipal de Esporte, Tu
rismo, Cultura e Lazer de Corupá, no
dia 24, lotou o Ginásio de Esportes
Willy -Germano Gessner, com públi
o de aproximadamente 800 pesso

as. As atrações culturais começaram com o talento
da atriz corupaense Célia Lima, seguida da exce

lente apresentação do Grupo Folclórico Neufluss. ,

A grande revelação para. o público foi Maycon
Elias Bellotto, de 11 anos, aluno do 6° ano da Escola
Teresa Ramos, que apresentou coreografia da mú
sica "Bíllie Jean", de Michael Jackson, sendo aplau
dido de pé. As crianças também se divertiram com

as trapalhadas do Palhaço Coçada,
A atração principal foi a grande manifestação

cultural do Boi de Mamão, com participação de
70 alunos do Grupo Folclórico Boi de Mamão, da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Ribei
rão Molha, de Jaraguá do Sul. Bonecos gigantes e

personagens com figurinos coloridos do folclore

brasileiro encantaram o público com o Auto do
Boi de Mamão. A cantoria do Terno de Reis tam
bém fez parte do espetáculo.

O Folguedo do Boi de Mamão é realizado

por alunos de 8 a 17 anos, que confeccionam as

fantasias, interpretam, cantam e tocam. Eles
ensaiam desde março e se apresentam várias
vezes durante o ano, principalmente na sema

na do folclore em agosto. "É um importante
resgate cultural e folclórico", destaca Rosana
da Costa, diretora da escola Ribeirão Molha. O
evento é promovido há 19 anos e há quatro o

Boi de Mamão começou a ser apresentado fora
dos muros da escola

"Estou feliz porque o objetivo foi alcança
do. Foi um evento para toda a família, com um

grande público, dentro do cronograma e com

atrações fantásticas, realmente foi um show
cultural", disse Loriano Rogério Costa (Kutcha),
presidente da Fundação Municipal de Esporte,
Turismo, Cultura e Lazer, de Corupá.
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Previsão do TeDlpo

Sãõ Miguel
do Oeste

� ...
20° 28°

Volta a

esquentar
Sábado e domingo
haverá sol entre nuvens
e temperatura em
elevação no Estado. Entre

Florianópolis e o Litoral
Norte há chance de
chuva fraca e isolada no

período noturno, devido
à circulação marítima.
Segunda e terça-feira, sol
com aumento de nuvens
em SC e temperatura um
pouco mais elevada.

J'
InstávelEnsolarado Parcialmente

Nublado

GeadaNublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sudoeste 7km/h Vento favorável

• 12h Vento favorável Sudeste 8km/h em três horários.

80%• 15h Vento favorável Sudeste 12km/h
10km/h

de possibilidade
de chuva.

• 18h Vento favorável Sudeste

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Beeomendação da empresa
Em uma entrevista de emprego, o dono da empresa pergunta:
- Por acaso o senhor tem alguma recomendação da empresa onde trabalhava?
- Claro que sim!

,

- E qual é essa recomendação?
- Eles me recomendaram que procurasse outra empresa!

c

doku

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.

o
IftS
""
::s
-

O
CI)

Proteja
os olhos!

/HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Joinville
� ...
16° 27°

Jaraguá do Sul
� � ...
." -: 14° 26°

AMANHÃ
MíN: 12°e
MÁX: 27°e

Biodo Sul
� ...
14°25°

14°C.

126°C

/
Jeans e t-shirt
para o clima
típico de
outono

SEGUNDA
MíN: 12°e
MÁX: 300e

FloÍianópolis
� ...
17°27°

TERÇA
MíN: 13°e
MÁX: 300e

São Joaquim
� ...
10° 220 São Francisco do Sul Florianópolis

• Preamar • Preamar
• 6h15: O,4m • Oh26:0,9m
• 10h30: 1,3m • Bh11: O,Bm
• Baixamar • Baixamar

CRESCENTE 30/3 • 1Bh11: O,3m • 11 h45: O,6m

Tábua
• 16h47: O,3m

CHEIA 6/4 das marés Itajai Imbituba
• Preamar • Preamar

MINGUANTE 13/4
• Oh04: O,Bm • 9h11: O,3m
• OBh06: O,7m • 11 h3B: O,3m
• Baixamar • Baixamar

NOVA 21/4
• 12h04: O,6m .16h: O,2m
• 16h31: O,3m

as Cruzadas
�.,," ,_,., "'- - � -,. � _ .. "" - - ,---��-�-----"---- ---"-�--........ - --. -�,---�----�-"----��---"----,
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,,>Qossoíempo . A ReCLeativa o primeiro revístc de palavras cruzadas do Brasil '
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HORIZONTAIS 92 3 4 5 678

II
II

II
II

II
II II

II
II II

II
II

II

1. Material usado para escrever, imprimir, embrulhar
etc. / Centro de Tratamento Intensivo

2. Aumentar em número ou quantidade
3. Um troféu esportivo / Organização dos Países Ex-

portadoes de Petróleo
4. Grito de sofrimento, angústia / Filha da tia
5. Sobressaltar
6. Grande broca usada para abrir furos largos em pe

ças de madeira de grande espessura / A segunda
nota da escala musical

7. Bem alimentado
8. Neblina / O astatínio
9. Que faz bem à saúde
10. O escritor, orador e político Barbosa (1849-1923)
/ Penhor

11. A parte mais vistosa das borboletas / Sigla do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica,
autarquia vinculada ao Ministério da Justiça

12. (Fig.) Controlado, dirigido
13. Bom cheiro / Sufixo para empresas sem fins lu- 11

crativos usado na internet.

2

3

4

5

6

7

8

9

iO

12
VERTICAIS
1. Amuleto usado como proteção contra os maus 13

olhados / Tragédia
2. Uma assinatura a honrar / Abreviatura (em portu

guês) da Tunísia / Empregar com frequência
3. Buraco na terra, natural ou artificial, em que a água

é impelida naturalmente até à superfície do solo,
dispensando bombeamento

4. Pronome que representa a terceira pessoa gramati
cal (fem.) / Inseto em formação / Ausência, falta.

5. O lutécio, em química / Maca / Imediatamente
6. Um famoso cartão postal da cidade do Rio de Ja-

neiro \

7. Gramínea qeralmenteusada como forragem / Voz
forte e enérgica de forma a ser ouvida longe ou

com temor
8. Aplicar os dois pontinhos ao U / Um trabalhador

braçal
9. Sinal gráfico, duplo, usado para fechar o que se

acrescenta integrando um texto que não é parte
deste.

'asa�U�Jed '6
JopeJ\f 'Jew8Jl 'S 'OpeJa 'w!de� 'L 'e:un ep OllOW '9 'llr '1lIO!ped 'm 's 'was
'er.,nn 'e13 'v 'OUe!S8j.lll OÕOd 'e JeSn 'Nnl 're"l1 'l 'eureJQ '�med '� :SI\f�ll!:J3f1

'510 'ewoJ\f 'e � ',ope!auew 'U
'�pe� 'ses\f '�� 'slill\l'!nl:l'O� 'alqnles '6 'l\l'eor.�N 'S 'oPl.llnN 'L '8!:j'opell'9
'JeWJlljV 'S 'eW!ld 'Otn 'v d3dO 'e:iel 'e JeWnIOIl\f 'l uo '18ded '� :SI\flNOZIHOH

oy;nlos

Quer desofios
moiores?
Adquiro'

nossos (olelões
de revistos
ió publi(odos.
São 5 revistos
em (ado volume

por um pre�o e specioH
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contato@beatrizsasse.com.br I 47 8433 0306

Red otna oom Fischetti no London
Ele começou como urn nome do

underground, mas o lugar ondeMario
Fischetti se sente realmente à vontade é
em frente àsmultidões. Com house, soul
e pitadas de pop, conquistou o cenário
brasileiro, e hoje o DI e produtor tem seu

nome intrinsecamente ligado à história
daHouse Music no País. Fischetti é

atração hoje no London Pub. Ingressos:
R$ 10 elas e R$ 20 eles na lojaUpper
Man e PostoMime (Reinaldo e matriz).
Reservas no www.londonjaragua.com.br.

A LicoBar vendeu todos os ingressos para
o shoui do RHCP byOrganic hoje, por
isso o evento foi transferido para aRoam
Music &Arts, para quemais gente possa
curtir.A Organic é considerada pela banda
original, após turnê pela Europa, como
amelhor banda cover do RedHotChili

Peppers do mundo.Warm up:DiegoAlvez.
Abertura às 21h. Ingressos na LicoBar e
também noMime (Reinaldo). Segundo
lote:femininoR$ 20 emasculinoR$ 25.
Contato: www.licobar.com ou 3054-0855.

ARQUIVONJE

Comitiva d9 Núcleo de Jovens Empreededores . Acijs/Apevi Jaraguá daSul que
participou de mais umaAssembleia GeralOrdinária do Consellio Estadual do

Jovem Empreendedor. O evento aconteceu 'nos dias 22 e 23, em Blumenau. Um dos

pontos altos foi a visita técnica ao parque fabril da Dudalina. Os jovens empresários
conheceram um pouco mais sobre este verdadeiro case de sucesso damoda brasileira

DIVULGAÇÃO

"

Teatro Baby
Se você tem urna criança de 5 a 8 anos,

pode inscrevê-la para o curso deTeatro
Baby - Sensibilização Teatral, que ocorre na
Scar, às quartas-feiras, das l7h30 às l8h30.

Nele, a criançavivenciará o fazer teatral
como urn canal para suas expressões e
percepções sempre de forma lúdica e

divertida, potencializando sua criatividade.
Informe-se emwww.scar.art.br.
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Cortar cabelo virou brincadeTrã de criança!

Fone 473022.1422

_,

E hoje!
em o participação especial

de O Correio do Povo e Re
vistaNossa, hojeapartirdas 11h
da manhã, vai rolar, na Fuel Li
ving, naRuaDomingosdaNova,
a 4a Macarronada Beneficente
do Moa. A entidade escolhida
esseanofoiaVidaNova, associa
ção que abriga jovens com de

pendência quimica: O valor do

ingresso antecipado nas Lojas
UpperMann éR$ 10.No localR$
15. O convitedá direito a sabore
ar o macarrão com cinco varia

ções demolho e a curtir os shows
dos grupos Desejo Constante, os
Cowboys, o cantor Enéias Raas
ch e o acústico da dupla sertane
ja Bruno & Dionatas. O evento

tem apoio daAurora, Claw,Dipil
eMultimoney.

·ude
Quem participar hoje, da
4a Macarronada do Moa,
está intimado a preencher
o cupom que aMultimoney
vai distribuir no local. A cada

inscrição, serão destinados
cinco dólares para entidade
Vida Nova. Por favor, ajudem.

�
be u- ar�e"P

Sente-se bem

. www.ocorreiodopovo.com.br

Moa Gonçalves

AMA Alessandra Gaboardi Bassanesi, Letícia AlmadaDalprá, MariIí Zanotti,
JW1e Casagrande Kohlbach, Jaqueline Lombardi e Alia Garcia Demo,
na quarta-feira, no concorrido Happy Hour da AMA, no Baependi

Chorrinho novo
Nasce no próximo dia 5 de
abril afgatinha SophiaVeloso
Freitas Leite, filha do casal"

amigo Guilherme e Ellen
Veloso. Só alegria.

Resultado
o ganhador da camisa autografa da CSM Futsal é Lucas
Carvalho Prado. O concurso foi realizado pela Coluna do
Moa, entre os dias 14 e 30 de março e mais de 90 pessoas
participaram. O presente será entregue dia 4 de abril, no
intervalo do jogo entre CSM e Copa Grill.

"
Existem ap
enas duas op
ções relativas
a comprometi-
mento. Ou você
está dentro ou
você está fora.
Não existe tal
coisa como

estar

nomeio.

Pat Riley

PRESENÇA
Equipe
da Loja
Jomarno
movimentado

HappyHour
daAMA,no
Baependi

47 2107-3000
R. Hugo Brour; 44 - centro

www.rcvrosho-eí.com.or

473371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

.-Conheça o

nosso novo site. •

. til

�-r�v�·rr.E_.I!.� V
MATEP'Il\.S ErJTRlcos 10: (I-.J�;T/"LÇ()ES

Er.f::-rRU;AS INDU:;TRI/\I::;

\'VWWJ\H:V":LKI'RI(::A_COi\'1

TeI: (-17) �n 70-3369

moagoncalves@netuno.com.br

Niver do Mauro
Na segunda-feira, dia 2 de abril, quem bate as

taças faz tim tim é o amigo e gente do bemMau

ro Bramorski, empresário emMassaranduba.

GreenBeats
Hoje à noite todos os caminhos têm um

sentido. A direção é o Pãrque Municipal de
Eventos. Pois é lá que acontece a partir das
21h, mais uma edição da Green Beats. Evento

jovem que reúne mais de cinco mil pessoas.
A festa contará com dois ambientes e vários

shows. Entre eles a presença dos sertanejos
Alex &Willian, a estonteante DI Sabrina
Boing Boing e os Dls Dieso Feller e EderXoky
comandando muita house. Vai perder?

Lexonet
Pelo amor dos meus filhinhos, aquela empresa
telefônica que de simpática não tem nada,
está mais para tchau, que para oi. Devia
mudar o nome para "Cai-cai", Internet, nela,
não passa de umminuto em certos horários,
e mais que cai, desaba. E quando não cai,
adota postura de 'lexonet' Só o que não cai é o

preço. Sempre nas alturas. Assim, não dá.

Te coutei
•A cegonha bateu na
porta dos amigos Ioel
Luckmann, Banco Itaú,
eDeise. O casalestá
gravidíssimo.

• O meu amigo Uilson
Maba, oMabinha,
também confirmou sua
presença, sábado, na
Macarronada doMoa.

Pensando bem...

"Se na vida o seu plano ''X' não funcionar,
não se preocupe, o alfabeto temmais 26Ietras."

NIVER
O garotão
Roberto

Girolla Filho,
popular Roba,
é o grande
aniversariante

de hoje

Corujão
Pelo meu iPhone
tenho escutado
vários elogios
sobre o novo

point da urbe
sorriso, o Corujão
Dog. Inaugurado
recentemente,
Sandro e Tiago
aproveitam
o sucesso e

movimentam

todas as sextas

feiras música
-ao vivo e um

delicioso

costelaço ..A casa

fica em frente
à Verdureira

Raquel. Bola
branca.
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MARISOL A analista de RH Salézia Borrinelli, o presidente
da Marisol, Giuliano Donini, e sua mãe Florilda Enke

Donini, sexta-feira, no café com a imprensa, para divulgação
do relatório anual de 2011 do gTupo Marisol

Fofocódromo
O Loks, grupo de terça feira, no
Complexo Esportivo Iaraguã, revelou
dois craques: Renato Fabuloso eMiro
Desastroso. Dizem que Cacá Pavanello,
cartola do CSM Futsal, estaria de
olho na dupla. Volto ao assunto.

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é a jovem
senhoraMárcia Franzner

Chiodini, que sempre lê esta
coluna para ficar por dentro das
novidades de nossa sociedade.

Obrigado pela honra!

�-----------·_·I
• •

: Confira :
: todos nossos :
I •

: produtos! :
t .. :

*Reduza seu custo de impressão em até 50 %

mundoeletron ico@brturo.com.br
Rua Ângelo Rubini, 322 - Barra do Rio Cerro 3370 1881(Logo a direita, após supermercado Brasão da Barra) (47) -
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Carlos Henrique
Schroeder, escritor

Pela quarta vez vou participar da Festa lite
rária Internacional de Paraty, no sul do Rio

de Janeiro. Em 2007 e 2008 eu fui a lazer, para
poder ver ao vivo autores que tanto admiro,
comoAmós Oz, Coetzee, lim Dodge, Cees
Nooteboom emuitos outros. Ano passadofuí
a trabalho, paramediar e integrar debates na
Casa Sesc e naOffFlip, eventos paralelos que
acontecem durante a Flip. Mais uma vez vou a
trabalho, para algumas programações parale
las e cobrir o evento de forma descontraída e

descompromissada pelo Twitter.
A festa comemora dez anos e homenageia
Carlos Drummond deAndrade, e todos es
peram que seja uma edição renovada Gá que
as últimas andaram um pouco sem graça).
Nomes de peso já confirmaram presença,
como Jonathan Franzen, EnriqueVila-Matas,
IanMcEwan, Adonis e o ganhador do Nobel,
Le Clézio. Mas particularmente ficarei de olho
em outros dois autores confirmados: o chileno

Alejandro Zambra e a americana Jennifer Egan
(ambos já passearam porminhas crônicas
anteriormente). Zainbra sabe transformar
uma história simples numa saga, e sempre

Novelas
AMOR ETERNO AMOR (GLOBO, 18HZO)

Fernando é irônico ao falar com Miriam sobre a ida de seu primo à em

presa. Josué vai ao convento para ver Valéria. Dimas se enfurece ao saber

que Mauro pegou um documento sobre a ONG. Melissa tenta descobrir com
.

Jáqui algo sobre o novo testamento de Verbena. Dimas demite Mauro. Jacira
acalma Tobias com relação à irmã. Gabriel repreende Clara por falar mal de
Melissa. Pedro descobre Gracinha escondida em sua caminhonete. Rodrigo
é destratado por uma funcionária ao chegar na construtora.

AQUELE BEQO (GLOBO, 19H30)
Dr. Henrique é julgado e condenado pela procuradoria. Vefa comunica

Sarita que a revisão do seu processo foi aceita. Gisele avisa Grace Kelly que
a Quase vai poder lançar sua coleção e ela fica furiosa. Maruschka cumpre
sua promessa e passa o Covil do Bagre para o nome de Ana Girafa. Claudia
e Vicente marcam a data do casamento e planejam a cerimônia. Grace Kelly
pede mais dinheiro à mãe para investir na Comprare, mas ela nega. O jul
gamento de .Olga começa e Tibério depõe a favor dela. Olga é considerada
inocente e volta para o Lar, Brigitte comemora com as costureiras o sucesso

do desfile da Quase. Olga diz a Otília que quer vender o Lar. Tibério cobra de

Diga o seu pagamento pelo falso testemunho. Amália procura Joselito e Iara
entra no corpo do primo para aconselhá-Ia. Camila conta para Ricardo que
ganhou a bolsa para estudar na França e os dois brigam. Bernadete entra
em trabalho de parto. Grace Kelly conclui quea Comprare está falindo e Diva
insinua que Deusa tem que morrer para que a sobrinha se torne herdeira do
Conde de Villiers.

AVENIDA BRASIL (GLOBO, 21Hl0)
Monalisa consegue sobreviver ao acidente e salva Iran. Monalisa desco

bre que perdeu o bebê. Monalisa decide adotar Iran e voltar para a Paraíba.
Rita conta a sua história-para Lucinda.e ela se preocupa com o sentimento

que a menina nutre pela madrasta e pelo seu cúmplice. Muricy repreende
Leleco por falar de Monalisa para o filho. Adauto distribui o seu dinheiro na

rua. Alexia descobre o segredo de Cadinho. Tufão pede Carminha em casa

mento. Monalisa se entristece ao ver a foto do ex-noivo no jornal. Rita procura
Tufão para contar o que sabe sobre sua madrasta.

(

VIDAS EM JOGO (RECORD)
E CORAÇÕES FERIDOS (SBT)

não são exibidas no sábado.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

F1ip2012
comuma ironia velada. Atentem para o

começo de "Bonsai" que foi lançado pela
editoraAnagrama, de Barcelona, em 2006, e
sairá pela Cosac Naify em junho. "No final, ela
morre e ele fica sozinho. Embora na realidade
ele ficou sozinho vários anos antes damorte
dela, Emília. Bom, supomos que ela se chama,
ou se chamava Emília, e que ele se chama, se
chamava ou continua se chamando Júlio. Júlio
e Emília. No final, Emíliamorre e Júlio não
morre. O resto é literatura."

como escrever e escrever é como cuidar de um
bonsai. O livro temmenos de 90 páginas, mas
consegue traduzir a natureza arbitrária da vida
com uma beleza estonteante.

Egan não fica atrás, seu "A visita cruel do tem
po", recém lançado no Brasil, foi vencedor do
Pulitzer, do National BookCritics Circle Award
e do LATimes BookPrize no ano passado.
Gostaria de ver o alemão Daniel Kehlman
num debate com ela, pois ambos tentam ra

diografar seu tempo {de forma até um pouco
forçada) e isolar os capítulos de seus últimos
livros para que funcionem como partículas in
dependentes, quase como contos soltos, mas
ligados por um fio, muito fino e bruxuleante.
A técnica não é nova, aplicada hámais de um
século na literatura até viroumoda no cinema
nas décadas de 1990 e 2000.
O fato é que s� esta linha fina não existisse,
os dois livros seriam espetaculares livros de
contos, e nunca, de maneira alguma, teriam a

projeção alcançada, mercadológica e de crítica.
E istome lembra de algo essencial: aFlip é a cele

bração da leitura,mas também domercado, que
pode ser 'muito cruel, muitomais que o tempo.

Cuidar de um bonsai é como
escrever e escrever é como

cuidar de um bonsai.

Reparem que o resto é literatura, ou seja, tudo.
É uma elegantemaneira de dizer "não dissocio
vida e literatura", demostrar como urna coisa
se alimenta da outra, e vice-versa. No final do
livro, o personagem principal, Júlio, chega na
seguinte conclusão: cuidar de um Bonsai é

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

o Scoobyadora ó jornal O Correio do Povo.
Ele mora na Rua BerthaWeege, no Orquidário Oma SeU

_._.�'_'_'_
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�ivers�antes
31/3 Elisa M. Reinke Ketelen Kruger Silvana Baumann Bryan S. dos Santos Geovani R. Klein Olga Bortolini

Bruna Henz Elisabeth Guínther Leonora M. Krueger Valdicléia C. Rosa Carolaine Kopp Isabela F. de Souza Raquel M. Viebrantz
Camile G. Moresco Euridice A. Teixeira Marcelo Piazera Vanessa Bortolini Cristian A. Bortolini Jaçana Egger Reinaldo Schiochet

Carolina Gnwuch Felipe Schmitz Régis Mª Carolina da Silva Vera Lucia Becker Deisa S. da Silva Jean C. Junior Roseli Finta

Claudia E. Kitzderger Fernando Freiberger Marlene P. Malgarín 1/4 Denise Henn João V. Demarchi Rovena Lemke

Daise Jacobouski Helga Gutz Murilo Schunke Alex Sipert Doracema R. Rumph Juliana Hulbert Salete Borchardt
Daniel Heleodoro Jair Franke Nice Maria Deretti Almiro Schoeder Edinéia Koerich Julio Demarchi . Sebastião Hezende

Edina M. B. Sarti Jaison C. Fritz Patrícia Wendramin Alzira Baade Eduardo Eggert Julita schwartz Simone A. Zanella

Edina Pedrotti Katia C. Wasch Reinaldo Kanzler Beatris Marquardt Elzira Baade Lucimeri Sabin Vanildo Bachmann
Elisa Maiochi kelin Sanches Roseli M. Da Silva Bianca C'. Rodrigues Evandro L. Bartel Marilene M. Bruck Wilson Zandonatto'
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Fúria de Titãs 2 - Legendado - 13h30 15h30 17h30
19h30 21h30

• A Dama de Ferro - Leg. - 16h20
• O Artista - Leg. - 21.h50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 12 anos-

13h15, 15h15, 19h50
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. -12 anos -17h30, 22h10
• Cinepolis 2
• Jogos Vorazes - Dub. - 12 anos - 12h30(A),
15h20, 18h15,21h10
• Cinepolis 3
• O Lorax - Em busca da Trúfula Perdida (3D) - Dub.-

Livre -12h(A), 14h05, 16h15, 18h20, 20h15
• John Carter (3D) - Dub. - 12 anos - 22h15
• Cinepolis 4
• O Lorax - Em busca da Trúfula Perdida - Dub. -

livre - 12h50(A), 15h, 17h15, 19h20, 21 h30
• Cinepolis 5
• Guerra é Guerra - Dub. -12 anos - 13h20 (C),
15h25 (C), 17h40(C), 20h05(C), 22h20(C)

• Pré-estreia - Espelho, Espelho Meu - Dub. - Livre -

13h05(S), 15h25(S), 17h40(S), 20h05(S), 22h20(S)
• Cinepolis 6
• Silli Pig - Dub. - 12 anos - 14h1 O, 16h25, 18h45, 21 h

• Cine Breithaupt 2
• O Lorax - Dublado - 14h, 15h50,
17h40, 19h30,21h20

• Cine Breithaupt 3
Jogos Vorazes - Legendado - 13h20,
16�18h40, 21 h20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Jogos Vorazes - Leg. - 15h15, 18h30, 21 h30
.GNC2
• Guerra é Guerra - Leg -14h15, 16h30, 19h15, 21h15
• GNC3
• Protegendo o Inimigo - Leg. - 16h45, 19h30
• Silli Pig - Nacional-14h30, 21h40
.GNC4
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida - Dub. - 14h,
16h,18h,20h30
.GNC5
• Fúria de Titãs 2 - Leg. -14h:45, 17h,19h, 21h
.GNC6
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida (3D) -

Dub.-13h30, 17h40
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 15h30
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. - 19h45, 22h

• Cinepolis 7
• Jogos Vorazes - Dub. - 12 anos - 12 anos - 13h, 16h
• Jogos Vorazes - Leg. -12 anos -19h, 22h, Oh10

(A) somente sábado e domingo, (B) somente na

quinta-feira (5/4), (C) exceto na quinta-feira (5/4)

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• Jogos Vorazes - Leg. - 15h, 18h15, 21 h20
.GNC2
• John Carter: Entre Dois Mundos - Leg. - 13h40
• Guerra é Guerra - Dub. - 16h15 18h50 21 h
.GNC3
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 14h20,
16h45,19h15,21h45

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1 I

• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida (3D) - Dub. -

13h40, 17h50
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 15h40
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. - 19h50, 22h
.GNC2

Jogos Vorazes - Leg. -15h,18h10, 21h20
.GNC3
Drive - Leg. - 22h10
• Guerra é Guerra - Leg. - 14h, 16h, 18h, 20h
.GNC4
O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida - Dub. - 14h30,
16h30, 18h3Q., 20h30
.GNC5
• FúriadeTitãs2-Dub.-,14h15, 16h45, 19h10,21h30
• SALA VIP
• Os Descendentes - Leg. - 19h
• Histórias Cruzadas - Leg. - 13h30

Em "Fúria de Titãs 2'; dez anos depois, o semi
deusPerseus (SamWorthington) leva uma vida
pacata de pescador enquanto cria seufilho,
Hélio (John Bell). Os deuses estão enfraquecidos,
já que os humanos não estão mais rezando para

,

eles. Esta situação permite queHades (Ralph
Fiennes) eAres (ÉdgarRamirez) elaborem um

planopara libertarCronos, opai deHades, Zeus
(Liam Neeson) ePoseidon (DannyHuston), que
está aprisionado no tártaro. Para que o plano
funcionem Hades eAres capturam Zeus, o que
faz com quePerseus parta para salvá-lo.

Robin Gibb passa por
cirurgia no intestino
o vocalista da banda Bee Gees, Robin

Gibb, teve que fazer uma cirurgia de emer
gência no intestino. A operação aconteceu
dia 26 e o cantor passa bem. Por conta da

cirurgia, Robin Gibb cancelou algumas
aparições promocionais do álbum "The
Titanic Requiern", que marca o 1000 ani
versário do naufrágio do Transatlântico.
Ano passado, RobinGibb foi diagnosticado
com câncer no cólon e no fígado.

Kutcher quer US$ 1

,

milhão por episódio
Ashton Kutcher não dá ponto sem nó.

Notando que está fazendo sucesso no

lugar de Charlie Sheen no seriado de TV
"Iwo and a HalfMen", o ator já quer pedir
um aumento em sua renovação de contra
to, quer US$ 1 milhão por capítulo para a

10a temporada da série, ao invés dos "ape
nas" US$ 700mil que vem recebendo. "Não

vejo razão para continuar semAshton", teria
dito o diretor disposto apagar o valor.

ApÓ6) vencero�BB12 com92% dos votos,
do a, o vete,Mário E diz

e'não sa e v os p�sos nama , que
é vereadora,mas não descarta apossibilidade de
uma carreira política emAralMoreira (MS). Fael

di�se ainda que não sabeo que farácom o prê1lli.o
deR$1,5milhão. 'Aíndanão tive' tempo de pensar.

Estou doido é para tomarum tereré e queimar
"

aminha casa'� afirmou.

Corpo de Tim Maia é
exumado no Rio

o corpo de Tim Maia foi exumado na

manhã de quinta-feira, no Rio de Janeiro,
em cumprimento a uma decisão da 2aVara

de Família da Barra da Tijuca, na zona oes
te do Rio de Janeiro. O pedido foi feito pela
suposta filha do cantor, RafaelaMendonça
Soares Campos, que travauma lutana justi
ça para confirmar a paternidade do artista.
TimMaia é pai de Léo e CarmeloMaia. Tim
Maiamorreu no dia 15 de março de 1998.

Horóscopo
ÁRIES
Revise as necessidades dos seus familiares. Não será
suficiente apenas ouvi-los, deve integrá-los à sua rotina
de uma fonna pennanente. Não tenha medo de dizer o
que sente a quem ama Com isso, o romance vai ganhar
mais pique e alegria Cor. branco.

TOURO
Seus sentimentos estarão à flor da pele. Graças a
essa sensibilidade, poderá se dedicar de corpo e

alma às pessoas queridas, sobretudo aos familiares.
No romance, o carinho vai dar as cartas, prometendo
momentos mágicos de cumplicidade. Cor. rosa.

JI GÊMEOS
O tempo passado junto de seus familiares é muito
agradável. CUrta os momentos ao lado deles e
compartilhe seu amor. Mágoas do passado tendem a

vir à mente, não se deixe abalar: Dia perfeito para viver
alegrias ao lado de sua alma gêmea. Cor. vennelho.

§ CÂNCER
Sua famHia contará com seu apoio neste d1d. Você
estará com o carisma em alta e saberá disbibuir

atenção. Comemore suas conquistas e, à noite, saia
para se divertir. No amor; espere um astral de cooflanÇ3,
com momentos repletos de ternura Cor: pink.

LEÃo
Suas palavras vão refletir suas emoções, por isso,
será fácil falar com o coração. Bom dia para curtir a

companhia de crianças e parentes próximos com os

quais você tenha afinidade.,No relacionamento a dois,
muita harmonia e sensualidade. Cor: verde.

Yrk VIRGEM
I I..V Ótimo momento para se divertir e passear na

companhia de pessoas de sua estima Confie em sua

intuição neste dia No amor, nada de ficar remoendo

mágoas passadas. Passe mais tempo ao lado de sua
alma gêmea e fortaleça os laços de afeto. Cor. amarelo.

Piovani revela que
fez cesariana

Quinta-feira, Luana Piovani usou seu

Twitter para contar como está após o nasci
mento do filho Dom, na terça-feira. A atriz
escreveu: "(...), intervalo rápido, vim aqui
dar beijo, agradecer os presentes, mensa

gens, orações, estamos ótimos e felicíssi
mos. Eu já consegui parar. Punk, incômodo,
inchaço, queria é ter tido normal [parto],
mas não deu, não dilatei, é o que temos (...)".
O pai deDom é o surfistaPedro Scooby.

..n.. UBRA
- Aproveite ao máximo a companhia dos familiares e

amigos queridos. Invista na sua intuição para solucionar
dificuldades. O romance estará mais aceso, com juras
de amor. Na paquera, você vai esbaniar sedução e

poderá revelar seus encantos. Cor. lilás.

m ESCORPIÃO
II L. Acredite mais nos seus talentos e dê valor aos seus

sonhos. Use sua criatividade na carreira e observe

o comportamento dos colegas ao redor. isso será
precioso para o seu aperfeiçoamento. No romance,
antigas mágoas vão ficar para trás. Cor. branco.

.. 7l SAGITÁRIO '

;<.
.

Bom di� para ouvir gente querida, especialmente os
mais jovens da famHia Com um bom diálogo e divisão
de responsabilidades, será possível resolver tudo
da melhor maneiraA dois, aposte no romantismo e

intensifique o contato com quem ama Cor: cinza.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Sua famHia deverá assumir um papel de destaque neste
dia Você vai revelarmuita dedicação e carinho junto
aos seus parentes. Um amigo mais velho poderá chegar
com uma boa noticia No relacionamento a dois, astral
de proteção e acolhimento. Cor: roxo.

� AauARlO
"""""" Se possível, tire o dia para descansar e curtir bons

momenIDs em família Sua inspiração e imaginação
estarão acenbJadas, o que tomará esses momentos
inesquecíveis. Romance marcado pela paz. Na

conquista, aproveite o astral companheiro. Cor. laranja

'I PEIXES
TI Procure descansar sua mente. Receber a visita de

parentes será divertido. Junto à sua alma gêmea,
sentirámuita segurança. Rebibua à altura A paquera
dará mais certo em terreno seguro. Evite ir a lugares
novos com gente diferente. Cor: vinho.
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É só mandar para eontato@beatrizsasse.eom.br.

Feliz aniversário para
Rose que comemorou

idade nova dia 30 e

Erick que faz aniversário

hoje. Toda família
manda um super abraço!

Parabéns para
Lucas Gabriel

Sclunidt que dia 28

completou 4 meses

de vida. Quem
manda um super
beijo é a mamãe
e o papai que o

amam muito!

Alex Sipert faz 16

anos neste domingo.
Felicidades é o que

deseja toda a sua família

Dia 2 é aniversário
de Daiane e Franciele

Moraes. A prima Eloisa
deseja tudo de bom e

envia um super beijo

TeresinhaAparecida da
Silva Santos, comemora
aniversário hoje e recebe

o carinho da família,
do esposo Aluir e dos

f"llhos Junior e Jéssica,
que desejam tudo de

melhor para pessoa
mais importante de suas

vidas. "Que Deus te

abençoe hoje e sempre!
Te amamos demais,

Parabéns!"

Luiza da Silva completou 6

aninhos no dia 29. Amamãe

Viviane Alexandre envia os

parabéns e não tem palavras
para dizer o quanto ela é

importante na sua vida!

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) 9620-1009 / (47) 8447-0376

Rua João MarcaHo, N° 265 - Sala 05

Ref. F.1 04 - Casa no bairro Vila Nova, com 01

suíte, 02 dormitórios, 01 bwc, 02 garagens,

próximo a Gatos e Atos. R$ 330.000,00
Negociável.

••
••

. , '.

ImOVelS

Ref. 2158 - Terreno no bairro Jaraguá 99,
com 569,05 m2, próximo ao Morro do

Maestro. R$ 110.000,00
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A necessidade de profissionais qualificados fez surgir os

Hand-hunters, pessoas q�e indicant ntão de obra e são

recontpensados por isso.

Páginas 3
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Luiz Marins redacao@ocorreiodopovo.com.br

A única maneira' de ir até
a porta é indo

Essa é uma verdade que muitas ve

zes demoramos a compreender. Não há
outra maneira de se ir até uma porta, a
não ser indo. Se ficarmos imaginando;
esperando; pensando se a porta estará
aberta ou fechada (ou se alguém impe
dirá o nosso caminho) e simplesmente
não irmos até a porta, com certeza ela
não virá até nós.

Digo isto porque vejo pessoas que pla
nejam, planejam, planejam, imaginam,
imaginam, imaginam, mas não agem!

Se eu ficar apenas imaginando e

planejando ir até a porta e não cami
nhar em direção a ela, pode ocorrer de
eu olhar para a porta e ver que alguém
chegou lá primeiro. Aí, irritado, eu
direi: "Ei 'fominha'! Eu é que ia até a

porta! Eu tive a ideia primeiro! Eu esta

va quase indo... ': E é tudo verdade: você
teve a ideia.primeiro; você estava quase
indo. A diferença é que ele foi!

É claro que não sou contra planeja
mentos, análises, pesquisas e estudos.

Sou contra a paralisia pela análise,
pela pesquisa, pelo estudo, princi
palmente no mundo empresarial. Há
pessoas e empresas que ficam apenas
nos planos, nas pesquisas e não agem.
Conheço pessoas e empresas que vivem

esperando as condições ideais para en

tão agir. E estão sempre colocando essas

condições "ideais"muito distantes dá
realidade concreta da vida, do mundo e

do mercado. Assim vivem paralisadas.
Lebret dizia que limais vale se sujar um
pouco andando que morrer sentado"

( e conheço empresas e pessoas que com
medo de agir estão "morrendo senta
das" enquanto o mundo caminha e se

desenvolve cheio de oportunidades.
Pense nas muitas ideias boas que

você já teve e queforam postas em prâti
C4 por outras pessoas que ousaram fazer.

Lembre-se: a única maneira de ir até
uma porta é indo!

Pense nisso. Sucesso!

Pós-graduação:
'. Controladoria e Gestão Tributária -Início: 13/04

• Gerenciamento de Projetos -Início: 13/04

• Governança da Tecnologia da Informação -Início: �3/04
• Segurança da Informação -Início: 13/04

Cu rsos Informática

• Excel Avançado - início 10/04

• Auto CAD 20 e 3D - início: 10/04

• Phoptoshop Avançado -lnlclo 16/04

Cursos de Gestão
• Auxiliar Administrativo - turmas 02/04 e 14/04

• Cálculo e Legislação Trabalhista - início 05/05

.'Matemática Financeiro comHP 12 C - início 05/05

Cursos Idiomas

• Inglês (americano ou britânico) - início: 02/05

• Alemão - início:02/0S

• Francês - início: 02/05

CRIATIVIDADE

Pequena empresa
com pouco custo
Escola de dança mostra que é possível elaborar
mudanças sem gastar muito e sem-ajuda externa

Para reestruturar uma empresa é ne
cessário contratar consultores e investir
muito dinheiro, certo? Não necessa

riamente. A Camarim Escola de Dan

ça, localizada em Niterói, mostra que
é possível elaborar um plano de ação
e implementar mudanças sem gastar
muito e sem precisar de ajuda externa.

Em 2011, quando a escola completou
21 anos de existência, a sócia Eloiza Tor
res teve um "click", depois de terminar um
curso on-line sobre gestão: era a hora de
fazer algumas reformas estruturais para
melhorar os serviços oferecidos.

- O curso me ajudou a oxigenar as
ideias, me levando à iniciativa de bo
tar em prática algumas mudanças -

conta Eloiza, acentuando que, nascia,
assim, o "Upgrade", projeto que teve

como meta rever e aprimorar políti
cas de gerenciamento da escola. - A
ideia foi fazer o mesmo que faríamos
com um computador antigo: em vez

de jogá-lo fora, lhe dar um upgrade e

melhorar o que existe.
A primeira parte do "Upgrade" du

rou quase seis meses e consistiu em

fazer entrevistas com 60 pessoas, entre
funcionários, professores, pais e alunos,
explica a empresária.

- Ouvindo as pessoas que estão ali
todos os dias, pude ver o que funciona
va bem ou não e, com isso, tracei metas.
Se a. mudança partisse de cima, seria
menos verdadeira - explica.

Depois das 60 conversas, Eloiza par
tiu, então, para delinear 12 ações, algu
mas das quais começaram a ser postas
em prática ainda no ano passado. A pri
meira foi o "Programa de boas-vindas
ao aluno novo", que consiste em garan
tir uma boa recepção desde o primeiro
atendimento até as aulas:

- Alguns funcionários já faziam isso

normalmente, mas não era algo siste
matizado. Agora é um procedimento,
cuja adoção é acompanhada de perto.

'

Outra medida tomada inclui a con

tratação de uma empresa de marketing
para produzir conteúdo e material grá
fico para a escola de dança, além de cui
dar da imagem da empre-sa na internet.

- O fato é que nós não estávamos

acompanhando a evolução das mídia�
sociais - reconhece Eloiza.

Para a empresária - que dirige a

Camarim com a sócia Denise Martins
- toda pequena empresa pode, e preci
sa, olhar para seus processos internos e

implantar novidades.
Constantemente. A ausência de re

cursos financeiros, afirma ela, não deve
ser empecilho. A internet, por exemplo,
continua Eloiza, foi uma poderosa alia
da na hora de traçar estratégias, dando
acesso ao conhecimento sem gastos ex-
tras: �

- Usando a criatividade, é possível
driblar a falta de dinheiro. Mas é preciso
ter realmente vontade de mudar.

A IPM® atua há mais de 15 anos como provedora de
softwares de gestão pública . Com sede em Florianópolis e

fábrica em Rio do Sul, disponibiliza vagas ao mercado em

diferentes áreas de atuação.
Veja as vagas:

I
®

Softwares de Gestõo Pública

CONSULTOR DE RH
Requisitos:
'Superior em Administração concluído ou em andamento;
'Conhecimento em informática.

CONSULTOR TRIBUTÁRIO
Requisitos:
'Superior em Direito concluído ou em andamento;
'Conhecimento em processos e leis tributátias;

CONSULTOR CONTÁBIL
Requisitos:
'Conhecimento em software de gestão pública na área de
Contabilidade;
'Experiência em atendimento a clientes elou implantação

de sistemas;
'Conhecimento básico em SOL (linguagem em banco de
dados); I

CONSULTOR DE SUPRIMENTOS
Requisitos:
'Superior em Administração concluído ou em andamento;
'Experiência em fornecimento de materiais e qualificação
de fornecedores;

PROGRAMADOR PHP

Requisitos:
'Conhecimento em linguagens de programação, lógicas de
programação e em banco de dados Postgree ou Oracle;
'Capacidade de análise e desenvolvimento de software.

�" "para todas:as vagas'necessita'disponibilidade de viagens e residir'em Rio do Sul.
j' ( " .\ "li \ 1 ilfll I

r
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BÔNUS

Os hand-hunters
FUncionários recebem recompensa para
indicar mão de obra em falta no mercado

Procura-se. E paga-se re

compensa, dizem cartazes co

lados em murais de empresas,
assim como em anúncios de
intranets ou newsletters diá
rias. Essa é mais uma estraté

gia para enfrentar o tão (mal)
falado apagão de mão de obr-a:
com cada vez mais dificuldade
de encontrar profíssíonaisqua
lificados, as companhias estão

pagando aos funcionários que
indicam colegas para trabalhar
na casa. Ou seja, em alusão aos

head - hunters (caçadores de

executivos), nascem os hand
-hunters (caçadores da base).

Depois de tentar captar mão
de obra de maneira mais tradi
cional, a Cofix, que fornece solu
ções em estruturas de concreto

FIM DA EXPERIÊNCIA

para a construção civil, lançou"
em' fevereiro, a campanha "Indi
que e Ganhe R$ 200". A meta é
contratar cem carpinteiros. Até

. o fim da semana, conseguira 21

novos funcionários.
Na Módulo, da área de segu

rança da informação, a estraté
gia é mais antiga: há três anos,

qualquer funcionário que en

caminhe o currículo de alguém
que seja contratado recebe R$
500 adicionais no salário - é
o programa "Seja nosso head

-hunter", Já na Chubb Seguros a
recompensa por uma indicação
pode chegar a até R$ 1,5 mil.

Assim Isabel Baraçal conse
guiu sua vaga de analista de do

cumentação júnior na Módulo.
Ela tinha amigos em comum

com Carolyn Oliveira, funcio
nária da companhia. Um dia,
em um almoço, as duas come

çaram a conversar sobre traba
lho e carreira.

- Fiquei com aquilo na ca

beça, pois sabia que a empresa

est�va aceitando indicações.
Então mandei um e-mail para a

Isabel, falando sobre a vaga -

lembra Carolyn.

Foi legal receber
·0 bônus. É uma
recompensa

por eu ter "vendido"
a empresa.

Carolvn Oliveira,
Analista de

Documentação.

.Recompensa vem trêsmeses depois
Isso foi há ano e meio. A indi -

cação de Carolyn vingou e, dali
a três meses, ela recebeu sua re

compensa - o empregado que
sugere o nome ganha os R$ 500

quando o contratado ultrapassa o

período legal de experiência.
- Foi legal receber o bônus. É

uma recompensa por eu ter "ven
dido" a empresa - destaca Ca

rolyn, analista de documentação.
A empresa é especializada em

soluções para automatização de

GRC (Governança, Riscos e Com

pliance) e atua num dos ramos

que mais sofre no país com a falta
de gente qualificada, o da tecno

logia da informação (TI).
- Para muitas funções, há.

pouca oferta. O programa nos

ajuda a encontrar profissionais
novos, mais adequados as nossos

valores. Vamos mantê-lo: funcio
namuito bem - diz a gerente de
RH daMódulo, Letícia Molinara.

No segmento da construção

�------"-""'I"""""

civil, outro dos mais afetados pelo
"apagão de talentos", a Cofix bem
que tentou encontrar meios de

qualificar profissionais para atu

ar no nível operacional. Criou,
em 2009, pouco depois do boom
do setor, um programa interno
de qualificação para formar car

pinteiros - o cargo com maior
número de vagas e menos gente
disponível. São nove meses de

curso, que já formou mais de 200
trabalhadores.

MÃo NAMASsA Wallace Pereira (à direita), que levou o

ca inteiro José Carlos ara a COelX, recebeu sua recom ensa

INDICAÇÃO Isabel Baraçal (na moldura), uma
indicação de Carolyn à Módulo: bônus de R$ 500

Funcionário já
ganhou R$ 800

Além disso, a companhia
costuma aproveitar quem pas
sa pelo projeto "Mão na massa",
que qualifica mulheres para a

construção civil. Mas nada disso
tem sido suficiente.

- É uma captação muito difí
cil. Então surgiu a ideia de oferecer

.

essa gratificação de R$ 200, em va

le-compras- explica Denise Ro

drigues, superintendente da Cofix.
No caso da empresa, a difi

culdade mesmo é encontrar car

pinteiros. Por isso, a campanha
só vale para indicações desse

profissional. Animado com o in

centivo, o auxiliar de RH Diego
Baptista já levou seis nomes para
o departamento, dos quais qua
tro foram aproveitados, lhe ga
rantindo R$ 800 no fim do mês.

- A questão do dinheiro re

almente me incentivou a buscar

indicações. Comecei a conversar
com conhecidos e fui divulgan
do as oportunidades. E claro que
só indiquei pessoas conhecidas,
para não prejudicar a minha

imagem - diz Diego.
Como o objetivo de recrutar

100 carpinteiros em dois meses

ainda está longe de ser alcançado,
o departamento de RH pensa em

dar continuação ao programa.
- Como está dando certo,

deve ser prorrogado - diz a supe
rintendente da Cofix, que ainda se

surpreende com a dificuldade para
conseguir carpinteiros. - O salário
de um meio-oficial de carpinteiro
é de R$ 915 e o de um carpinteiro
pleno de R$1.119, sendo que esses

valores podem dobrar, já que eles
recebem por produtividade. Mes
mo assim, tem quem ache que é
desmérito trabalhar numa obra.

INDICAÇÃO REDUZ ERROS NACONTRATAÇÃO
Na Módulo, uma das razões

para o programa "Seja nosso

head-hunter" funcionar muito
bem está relacionada à melho
ria no ambiente de trabalho.

- Os funcionários da em

presa só indicam quem eles
acreditam que sejam compatí
veis com a nossa cultura orga
nizacional. Isso ajuda a reduzir
a margem de erro na hora das

contratações - diz a gerente de

RH, Letícia Molinara, que acre

dita que o benefício seja bom
tanto para o indicado, quanto
para quem indica. - Quem é
indicado se dedica mais, por
que sabe que já há uma expec
tativa em torno dele.

Já quem indica se sente mo

tivado por estar contribuindo ,

com a empresa.
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COLÉGIO BOM JESUS DIVINA PROVIDÊNCIA

Formação e Construção da Cidadania
ENEM

o Colégio Bom Jesus Divina
Providência começou o primeiro
semestre de 2012 comemorando os

resultados obtidos no ExameNacio
nal do Ensino Médio, ENEM, e as

aprovações dos alunos do terceirão
em importantes instituições de en

sino do país. Ao conquistar o 1° lu

gar no ENEM, na cidade de Jaraguá
do Sul, e 5° lugarno Estado de Santa
Catarina, o Colégio reafirma a pro
posta do trabalho de qualidade que
envolve toda a comunidade escolar
nabusca pelaeducação integral.

Em um mundo em que as in

formações, conceitos e paradigmas
se misturam, mudam, deixam de
existir e renascem a todo tempo faz
-se necessário, mais do que nunca,

que uma instituição de ensino se

mantenha atualizada, entendendo
cada momento da vida humana e,

principalmente, as motivações que
rios tomameternos aprendizes.

O Bom Jesus procura se inspirar
em cada uma das fasesda vida para
oferecer um ensino contemporâ
neo na informação e à frente em

inovação. E isso pode ser constatado
. em empreendimentos como o Cen
tro de Estudos e Pesquisas do Bom
Iesus-Cfl] criado com o objetivo de

buscar a aplicação de um processo
de aprendizado dinâmico e eficien

te, padronizando o ensino de todas
as unidades Bom Jesus (hoje 28 uni
dades nos Estados de Santa Catari

na, Paraná, São Paulo, Rio de janeiro
e Rio Grande do Sul), desenvolven
do e encaminhando a proposta
pedagógica, o Plano Curricular, o

Regimento Escolar, os Planos deAti
vidades, os Calendários Escolares e

as Avaliações. Contando com apro
ximadamente 100 profissionais, o

CEP é norteador do padrão de ensi
no promovido pelo Bom Jesus.

PROJETOVIRTUDES
E ATITUDES

o Projeto VIrtudes e Atitudes,
busca transferir o legado francis
cano ao espaço escolar, conferin
do aos alunos formação humana
através de atividades práticas. Esse
projeto tem sua aplicação no dia
a dia do colégio, no convívio com

os colegas, durante a execução das
atividades e em todas as áreas do

conhecimento, atrelado aos temas

de estudo de cada série. Estas são as

virtudes trabalhadas em cada série:

Educação infantil:Amor, 1° ano:
Respeito, 2.° ano: Gratidão, 3° ano:

Divulgação

EDUCAÇÃO INFANTIL O aprendizado é integTado

União, 4° ano: Fraternidade, 5° ano:
Confiança, 6° ano: Sabedoria, 6a sé
rie: Solidariedade, 7a série: Diálogo,
8a série: Disciplina, Ia série EM: Hu
mildade, 2a série EM: Perseverança,
3a série EM: Prudência.

-

EDUCAÇAO INFANTll.J

Na Educação Infantil, destaca-se
a integração entre educação e cuida
do às experiências de aprendizagem
que são organizadas pelos profes-

sores. Essas experiências da proble
matização e levantamento de hipó
teses aproveitam a curiosidade das

crianças e as instigam à pesquisa e

à investigação por meio do trabalho
com projetos e da problematização
dos temas de estudo. A abordagem
pedagógica prevê o uso de diferentes
estratégias, de modo a assegurar a

aprendizagem dos temas de estudo

pelos alunos. Procura observar os

diferentes estilos de aprendizagem
e o desenvolvimento cognitivo das

crianças.

ENSINO FUNDAlVIENTAL

A abordagem pedagógica do
Ensino Fundamental considera a

importância da contextualização,
da problematização dos conheci
mentos escolares e da relação entre

a teoria e prática. Os alunos desen
volvem alguns projetos de trabalho
que priorizam a integração entre as

áreas, relacionando os diversos sa

beres que compõem o conhecimen
to escolar. São instigados a levantar
hipóteses, a pesquisar e investigar, a
perceber padrões e regularidades, a
estruturar sínteses das descobertas
realizadas, a explicar o modo como

pensaram e a argumentar para de
fender uma ideia. Aprendem a so

cializar suas descobertas e analisar
as realizadas pelos colegas. Apren
dem à aprender.

, u ,

. VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS
o

ADMINlS1IAlIVAS

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 CUSTOS/PROCESSOS
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTO
Vivência com desenvolvimento de produto,
conhecimento em SoftwareGráfico. Irá atuar no
setor deMarketing.
ANALISTA FISCAL
Vivência com Sped fiscal.
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Vivência com departamento pessoal, folha de
pagamento, admissão, rescisao entre outras
atividades. Para atuar em Guaramirim, Schroeder e
Jaraguá do Sul (Barra do Rio Cerro).
ASSISTENTE DE MARKETING

Desejável conhecimento em IlIustrator e Pho
toshóp, Cursando Superior em Marketing.
AUXILIAR DE SALA
Para atuar em escola.Cursando ou completo
Magistério ou Pedagogia.
CRONOMETRISTA
Vivência na função. Para atuar no ramo metalúr
gico.
INSPETOR DAQUALIDADE
Para atuar na qualidade do produto e 150.
FARMACÊUTICO
Possuir registro.
FATURISTA
Vivência com escrita fiscal, sped fiscal.

RECEPCIONISTA
Para atuar em Hotel. Disponibilidade de horários.

(ooRDENAÇÃO
ENCARREGADO DE TURNO
Vivência na área da tinturaria e liderança de
equipes.
ENGENHEIRO CIVIL
Fçrmação completa.
L1DER DE SETOR
Vivência com liderança e no ramo alimentício.
LíDER DE SETOR
Vivência no ramo têxtil (corte).

AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Formação na área ou conheçimento.
ELETRICISTAMANUTENÇAO/INSTALADOR
Vivência na função. Desejável cursoTécnico e NR-lO
e técnico.
ELETRICISTA PREDIAURESIDENCIAL
FRESADORMECÂNICO
FUNILEIRO
Vivência na funçã_o.
INSTALADORTECNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras,
portões eletrônicos, telefones, internet.
MECANICO DEMANUTENÇAO
Vivência na manutenção mecânica. Desejável
conhecimento em eletrica.
MECÃNICO DEMANUTENÇÃO
Vivênfia em manutenção de O}áquinas têxteis.
MECANICO DEMANUTENÇAO
Vivência com refrigeração debalcões e possuir o
curso NR-lO.
OPERADOR DE AUlOCAD
Conhecimento em AutoCad.
OPERADOR DE EXTRUSORA
Vivência na função.

OPERADOR DE GUILHOTINA/DOBRADEIRA
Vivência na área.
OPERADOR DE PRENSA HIDRÁULICA
OPERADOR DE TORNO CNC
PESADOR DE PRODUTOS QUíMICOS
PROFESSOR DE INGLÊS
Para atuar em escola de idiomas.
PROGRAMADOR DE PCP
Vivência no segmento têxtil, emissão de relatórios
e habilidade com Excel. Cursando superior ou
completo.
SOLDADOR IMONTADOR
TÉCNICO ELETRÔNICO
Cyrsando ou completo cqrsoTécnico.
T�CNICO EM EDIFICAÇOES
TECNICO EM INFORMATICA
Vivência com suporte e assistência.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência em indústrias, hospitais, shoppings,
centrais de refrigeração.
TESTADOR DE PRODUTOS
Possuir curso técnico Mecânico, Eletrotécnica,
Elétrica ou curso Mecânico em Geral.
TORNEIRO MECÂNICO
Vivência na função.

AUXILIAR DE ELETRICISTA

AUXIL!AR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE TECELAGEM
Vivência na função.
AUXILIAR DE TINTURARIA
Vivência na função.
ATENDENTE
BALANCEADOR
Para atuar em Nereu Ramos.
CAIXA
CAMAREIRA
COSTUREIRA
COLETOR
CONFEITEIRO
COZINHEIRA
EXPEDIDOR

ESTOQUISTA
Para atuar com materiais de construção. Possuir
CHNB.
ESTAMPADOR
Vivência em estampamanual.
GARÇOM
Disponibilidade para atuar aos finais de semana.
LAVADOR DEÔNIBUSNEícULOS
Necessário possuirCNH AB ou B.
MARCENEIRO
MONTADOR DEMÓVEIS
Vivência na função.
MOTORISTA
CNH C e D. Para atuar em Guaramirím e Jaraguá do
Sul. Possuir curso Mopp.
MOTORISTA DECAMINHÃO MUCK
CNH AD ou AE. Possuir curso Mopp.
OPERADOR DE CORTE
Vivência na funçãolfêxtil.

ESTÁGIOS

ARQUITETURA
ENGENHARIA CIVIL
MARKETlNG

OPEUOOUIS

AJUDANTE DEMOTORISTA/CARGA E DES
CARGA
ALMOXARIFE
AUXILIAR DE COZINHA

PADEIRO
PORTEIRO
Para atuar em Corupá.Vivência na função.
PREPARADOR DEMÁQUINAS
Vivência em operador de máquinas.
REPOSITOR

,

Desejável vivência na função.
TALHADOR

.

TECELÃO
Vivência com tear circular.
TINTUREIRO
ZELADORA

VAGAS URGENTES

AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Vivência com desenvolvimento de cores e
elaboração de cartelas.
ANALISTA DAQUALIDADE
Vivência com área daquaíldade, ISO, doeu
mentação,
COORDENADOR DE ENGENHARIA
GERENTE DECONTROLADORIA
GERENTE DE VENDAS
Vivência em coordenação de equipe de
representantes.
MODEUSTA
Vivência em modelagem com Sistema
Audaces.

ORÇAMENTISTA
Vivência na função.
PROGRAMADOR DE PCP
VENDEDOR EXTERNO

.www.grupometa.com ,
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FOCAR NOS OBJETIVOS

Uma fase de escolhas
ENSINO MÉDIO

·A passagem do Ensino Funda
mental para Ensino Médio é uma

das fases mais importantes da vida
do estudante. É omomento de focar
nos objetivos e de fazer escolhas.

Na etapa final da educação
básica, há o compromisso de
educar o aluno para que partici- .

pe produtivamente das relações
sociais, com postura ética e au

tonomia. Para tanto, propõe-se
uma perspectiva interdisciplinar
e contextualizada de ensino em

que o professor atua como me

diador no processo de construção
de conhecimento, potencializan
do as capacidades do aluno.

Alguns projetos e diferenciais são
utilizados como caminhos para al

cançar esses objetivos: O Espaço da
Palavra, asOlimpíadas Científicas, as
Avaliações On-Line, a segunda lín

gua estrangeira (Espanhol), aMostra
de Curtas, o Superintensivo, asAulas
de Assistência (tira dúvidas),o Mate
rial Especial do Terceirão ,os Simu
lados para o ENEM e de atualidades
são alguns exemplos.

O Espaço da Palavra é

o am

biente oferecido pelo Bom Jesus
aos seus alunos para a realização

dessas ações que contribuem es

pecificamente no desenvolvimento
de competências e habilidades es

senciais na qualidade de comuni

cação. Ler, escrever e comunicar-se
com eficiência são elementos fun
damentais para obter sucesso em

processos seletivos e fazem parte
das lições que o aluno leva para a

vida toda. É o exercício da produ
ção oral e escrita, com acompanha
mento individualizado, utilizando

estratégias de leitura diversificadas
com graus de exigência variados.
Diferenciais para quem pretende
tomar-se um eficiente leitor das si

tuações à sua volta.
As Olimpíadas Escolares são

aplicadas em todas as unidades do
Bom Jesus no Brasil. Os alunos são

convidados aparticipar e os resulta
dos têm comprovado a importância
da iniciativa. As Olimpíadas Cientí
ficas representam, para os alunos

participantes, um desafio, pois é
uma forma de testarem, os próprios
limites, bem como mensurar até
onde vai o conhecimento rias diver
sas áreas do saber. São umamaneira
de despertar a curiosidade científica
em nossos alunos, mostrar a cada
um as suas potencialidades, au

mentar a autoestima, buscar novos
talentos dentro de cada disciplina e

estimular o interesse dos jovenspela
ciência e pela natureza, contribuin
do para amelhoria do ensino.

Podemos citar como exemplo
as Olimpíadas com participação
dos alunos do EnsinoMédio: Olim

píada Brasileira de Matemática e

Olimpíada de Química. Em ambas,
.

alunos do Bom Jesus conquistaram
excelentes colocações recebendo
medalhas e convites para as fases
mais avançadas.

Na 2a série do Ensino Médio,
os alunos participam do projeto
Segundão Movie Awards, trans

formando clássicos da literatura
brasileira em curtas-metragens:
São orientados pelo professor de
Língua Portuguesa e Literatura na

elaboração do roteiro e nas adap
tações, e são responsáveis pela
produção dos curtas.

A mostra acontece ao final do

ano, com direito as premiações dos'
melhores trabalhos em categorias
que incluem Melhor filme, melhor
ator e atriz,melhor adaptação, etc.

Fazer exercícios de revisão e

aprofundamento é. tarefa essencial

para melhorar a compreensão e

aplicação dos conteúdos aprendi
dos. Quando surgem dúvidas e os

alunos do Ensino Médio do Bom

Jesus necessitam de resoluções e ex-

PROJETOS Para este ano, o Colégio Bom Jesus prepara novas realizações

SUPERINTENSNO

Quem faz Terceirão no Bom

Jesus recebe tratamento espe
cial ao longo de todo o ano, mas

é ao final desse período que os

alunos necessitam de cuidados
ainda maiores. Por isso, após a

conclusão dos trabalhos da sé

rie, inicia-se um período muito

importante em que os profes
sores buscam enfatizar o equi
líbrio entre a revisão detalhada

de conteúdos, com material es

pecífico elaborado pela equipe
de professores do Bom Jesus, e

o preparo emocional, indispen
sáveis para o. sucesso no ENEM

e nos vestibulares. É o superin
tensivo que contribui para o

processo final de aprendizado.
Preparar-se para o vestibular

e construir uma identidade forte

respeitando as diferenças é um

exercício de virtude. Para ofere
cer uma preparação completa a

seus alunos, a equipe de profes
sores do Bom Jesus, valendo-se
de sua vasta experiência e inten
sa dedicação, desenvolve e apri
mora material didático próprio
e específico para o terceirão. São

abordagens teóricas, exercícios
inéditos e questões de vestibu
lares que promovem o desen
volvimento de competências
necessárias à participação em

processos seletivos com os mais
diversos graus de complexidade.

sível conhecer questões de proces
sos seletivos e simular sua resolução
são exercícios fundamentais para a

obtenção de bons resultados peda
gógicos. Através da Avaliação on

-line, os alunos do terceirão doBom
Jesus têm mais uma oportunidade
para desenvolver e testar sua apren
dizagem. AAvaliação On-line con

siste em 5 questões de múltipla es

colha de cada disciplina, realizadas
bimestralmente, em combinações
diferentes para cada aluno. Após o

envio das respostas, o aluno, além
de receber o resultado com núme
ro de acertos e valor da nota obtida,
terá exercitado diferentes opções de
aplicar omesmo conteúdo.

COMPREENSÃO Exercício de revisão é tarefa

essenetalpaea assimilar o conteúdo repassado

plicações, dispõe da opção de par
ticipar de aulas de assistência, em
horário disponibilizado em contra

turno, para que possam esclarecer
suas dúvidas e reforçar conteúdos.

Os estudantes do EnsinoMédio

poderão optarpor fazer o Espanhol,
sabendo da importância que essa

língua representa em nosso con

texto. É a língua oficial de 21 países
e instituições internacionais como

ONU, UNESCO, EU e MERCOSUL.

Apresenta mais de 400 milhões de

falantes, é a quarta língua mais fa
lada no mundo e o seu uso está em
constante crescimento nas relações
econômicas, políticas e culturais.

Já nas Avaliação On-Line, é pos-

ATnnDADESEXTRACURruCULARES

Para o ano de 2012, o Bom Je
sus Divina Providência prepara
novos projetos e realizações. Uma
delas é na área do esporte.

No ano passado, o colégio foi

consagrado campeão geral dos jo
gos da semana da Pátria. Em 2012,
o time de basquete masculino par
ticipará do Campeonato Estadual
de Basquete, namodalidademirim.

PEAUNESCO

Desde 2009, o Colégio Bom

Jesus é membro do PEAUNES
CO (Programa de escolas asso

ciadas da UNESCO- presente
em 130 países).

O objetivo fundamental do
PEA é criar uma rede inter
nacional de escolas que tra

balhem pela ideia da cultura
de paz. O programa consiste,
basicamente, em desenvolver
trabalhos e projetos que possi
bilitem uma maior conscienti

zação sobre os ideais e objeti
vos propostos pela UNESCO.

Todos os diferenciais do Colé

gio Bom Jesus Divina Providência

As atividades extracurricula
res continuam atraindo a aten

ção dos alunos.
São oferecidas as seguintes

modalidades: Voleibol, basque
tebol, futsal, tênis de mesa, xa

drez, dança e artes visuais. .

As aulas de robótica, dentro
do projeto com a Lego também
tem sido um sucesso.

visam promover a formação do
(.

ser humano e a construção de sua

cidadania, produzindo, sistemati
zando e socializando o saber cien

tifico' tecnológico e filosófico.

Assim, com professores quali
ficados em todos os segmentos e

uma organização pedagógica efi

caz, a escola trabalha em parceria
com as famílias em todas as etapas
da vida dos educandos.

A Instituição busca a forma

ção acadêmica de qualidade
aliada a valores e virtudes para
que os alunos se tornem pes
soas de bem e cidadãos social-.
mente responsáveis.
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Jovem. sim� Chele. também.
Todos sonham com o su

cesso profissional. Veteranos
e calouros na carreira gostam
de pensar que um dia pode-
rão assumir grandes cargos ou
projetos em seus ofícios. Mas, e
'quando isso acontece de verda
de, e justamente enquanto se é

jovem? Seria irresponsabilidade
deixar tarefas a alguém ainda
sem experiência e, muitas vezes,
maturidade suficiente?

A história de Reinaldo é
uma dessas, difícil de acreditar,
mas aconteceu, e eu estava lá

junto dele.
Há um bom tempo, em uma

das empresas�m que trabalhei,
entrou esse garoto de vinte e

poucos anos. Ele trabalharia no

setor de vendas e marketing da

DOUTORADO

empresa. Ao conhecê-lo melhor,
descobri que não tinha mais
uma mãe, e que seu pai, um
taxista, havia o criado sozinho.

O garoto era extremamente

culto, adorava ler. Além disso,
suas notas na escola sempre
foram soberbas, ele excedia em

quase todas as matérias, sobre
tudo na matemática. Inteligen
te e muito trabalhador '(fazia de
10 a 12 horas de trabalho por
dia), tinha um temperamen-
to um pouco áspero. Não era

vingativo, mas tentava sempre
ser o mais justo possível. O
resultado disso era um misto de

admiração e temor por parte da
equipe, que adorava ouvir seus
conselhos e conversar com ele,
nos momentos certos.

Logo ao entrar na empresa,
queria aprender tudo sobre a

função e o setor. "O que in

fluencia a área de vendas?" "Os
medidores atuais são efica
zes?" "Será que não precisamos
contratar mais pessoas?" Com o

timing certo para tomar atitu
des, e uma iniciativa impressio
nante, criava projetos e provava
porA + B suas conclusões em
reuniões, ou mesmo no dia-a
-dia, para os colegas e superio
res. Reinaldo não só trabalhava
na própria função como ia aos

outros departamentos entender
os processos relacionados à área

que ele atuava. Além disso, ao
reconhecer que não sabia exe

cutar algo, tinha a humildade
em perguntar aos outros como

Professor de [araguá
vai estudar nos EUA

o professor da Católica de Santa
Catarina Karlan Muniz se prepara
para morar nove meses nos Esta
dos Unidos, mais precisamente na

cidade de Boston, onde irá traba
lhar como pesquisador-visitante
no departamento de marketing do
Boston College, junto de alguns dos
melhores pesquisadores da área de

marketing em nívelmundial.
Professor de rnarketing da Cató

lica de SantaCatarina e doutorando
em administração naPUC/PR, deve
realizar projetos-de pesquisa na área
de gestão de marcas e comporta
mento do consumidor, avançan
do seus estudos visando a tese de
doutorado, que será concluída em

dois anos. Acompanhado da espo
sa, Karlan embarca para os EUA no

próximo dia 30.
Segundo Muniz, a oportunida

de de viver em uma cidade que res

pira educação é única. A cidade de
boston é considerada por pesquisa
recente a terceiramelhor cidade do
mundo para se estudar. Possui mais
de 60 instituições de ensino, e algu-

mas de peso mundial como Har
vard University, Boston University
e oMIT - Massachussets Institute of
Technology.

Também empolga o fato de o

Boston College, onde o professor
ficará sediado, figurar entre as 30
melhores instituições de ensino su..

perior na área de graduação dos Es
tados Unidos, segundo ranking da

- USNews eWorldReportqueavaliaas '

mais de 1.600 instituições de ensino
superior no país. A escola de negó
cios do BostonCollege é considersda
a nona dos Estados Unidos segundo
aBlomberg/ BusinessWeek, e o curso
deMBAdo BostonCollege está entre
os 70 melhores do mundo, segundo
ranking do Financial Times (nesse '

rankíng aparece apenas uma insti

tuição brasileira). E o coorientador
estrangeiro do prof. Karlan naquela
instituição, Prof.ArchWoodside, tem
40 anos de carreira em pesquisa e

mais de 20 livros publicados na área
demarketing epesquisa

No entanto, apesar das novida
des e do clima, o período promete

intensa dedicação, estudo e discus
são sobre o tema de pesquisa do
professor - que enfoca os efeitos do
formato da comunicação de ma

rketing no relacionamento entre

consumidores e marcas -, além de
incluir o aprendizado de novas téc
nicas de pesquisa e a participação
em eventos e cursos da área. Já está
prevista para junho, por exemplo,
a partiéipação no mais importante
congresso na área de relacionamen
to consumidor-marca do mundo,
que será sediado,emBoston.

Para o professor da Católica
de Santa Catarina, que tem como

orientador na PUC/PR um dos
maiores especialistas em comporta
mento do consumidor e estratégia
de marketing do Brasil - o professor
Renato Marchetti, doutor pela HEC
de Paris - a viagem internacional
permite a realização de parcerias
com a ll1stituição americana e a

possibilidade de trazer esses conta
tos para o benefício do programa de
doutorado da PUC/PR e da Católica
de Santa Catarina. "Pessoalmente,

Aos 32 anos ele alcançou a gerência
nacional de vendas da companhia.
Antes dos 40, acabou virando um dos

vice-presidentes da companhia,
no exterior.

resolver aquilo.
Resumindo a história, aos

32 anos ele alcançou a gerência
nacional de vendas da compa
nhia. Comandava um time de
1700 vendedores e 2900 funcio
nários de 11 filiais diferentes.
Antes dos 40, acabou virando
um dos vice-presidentes da
companhia, no exterior. Mas
como ele, dentre outros poucos,
conseguiu chegar até esse nível?

Entender todosos porme
nores, capacidades e limitações
de cada um é algo bastante
complexo - mesmo porque não'
foram todos que nasceram para
ser presidentes, gerentes ou di
retores. Reinaldo foi uma dessas
pessoas que tinha conhecimen
to de suas potencialidades e

estava predeterminado a crescei

e se tornar alguém de impor
tância. Abdicou de momentos
com os filhos e esposa por estar

sempre debruçado a trazer

resultados à empresa.
Obviamente, seu segundo

casamento, com a própria em

presa, parecia ser levado mais a
sério que o com a própria espo
sa e, embora não tivesse revela
do a ninguém, era evidente que
o seu esforço diário no trabalho
era para alcançar a presidência.
Ele queria conquistar aquilo.. e

conseguiu.

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

Divulgação

A
""

REFE�NCIA Colegio e wn dos melhoees do mWldo

morar nos Estados Unidos em ple
no ano eleitoral americano e convi
ver com a complexidade e riqueza
desse contexto será uma imersão
sem precedentes", comenta.

Segundo Muniz, a Católica de
Santa Catarina tem apoiado o dou
torado e incentivado esse tipo- de

empreendimento. A intenção, fina
liza, é que a evolução como acadê
mico e estudioso na área de marke

ting seja convertida em qualidade
de ensino. Essa postura converge
com o foco daCatólicade SantaCa
tarina, de promover ensino e refle
xão de alto nível na região.

Pessoalmente,morar
nos Estados Unidos

em pleno ano eleitoral
-americano e conviver
,com a complexidade

e riqueza desse
contexto será

mna imersão sem

precedentes
Karlan Muniz

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os Bancos Centrais 'dos

países industrializados
mantêm uma política
monetária expansiva.

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

A desindustrialização é uma ameaça lace à

competição dos produtos importados?
Ser criativo é uma resposta.

Importante a entrevista da
nossaPresidenteDilmaRousseff,
naRevista Veja, de 28.03.12, que se
coaduna com os interesses empre
sariais, porque reconhece a neces

sidade de investirem condições e
fatores quepermitammaiorcom

petitioidade à indústria brasileira,
referindo-se especialmente que: .

-os impostos devem cair;
-os investimentosprivados e

estatais têm de aumentar;
-e o que tiver que serfeito para

elevara produtividade e sua com

petitioidade externa seráfeito;
-a necessidade de "consertara

máquina administrativafederal'; e
dotaro estado de processos transpa
rentes em que asmelhores práticas
sejam identificadas, premiadas e
adotadasmais amplamente;

-o problema cambial, decorren
te de injeção de recursos noBrasil
comfim de "arbitragem"obriga o
Brasil a adotarmedidas defensivas
para proteger-se contra pressões
desestabilizadoras externas do
excessivo capital especulativo;

-mas, oBrasilqueratrair em

presas externaspara aqui se insta
larem com vistas a transferência da
tecnologia e criação de empregos.

. Do conteúdo depreende-se que,
não serão as afinidades ideológicas
que regerão os laços doBrasil com o

mundo, mas sim as oportunidades
econômicas e comerciais.As opor
tunidades do mercado em 2012

parecem indicar um cenário de

recuperação, decorrentes do enca
minhamento de solução doAcordo
da Grécia com a UniãoEuropéia,
e a leve recuperação da economia
amencana.

OsBancos Centrais dos países
industrializadosmantêm uma po
líticamonetária expansiva, o que se
traduz em importantes volumes de
liquidez e baixas taxas defuros.

Todavia, no Brasil remanes-
,

cem na indústria manufatureira
questões decorrentes do frustran
te crescimento de apenas 2, 7% do

PIB, em 2011 e o PIB Industrial
cresceu apenas 1,6% em relação
a 2010, lançando dúvidas sobre
2012. E os maus resultados,
decorrem porfatores que com
binam o cenário da crise global,
câmbio desfavorável e acirra
mento da competição interna
com o aumento expressivo das
importações.

Conformea revista Conjuntura

Econômica, voz. 66 n° 03, no artigo
"O Calvário da Indústria'; atual
mente, o salário (custo unitário
do trabalho) está crescendo e a

produtividade não, masgrande
parte dessemovimento pode ser
atribuído ao câmbio, porque o
custo damão-de-obra émedido em
dólar. "Uma valorização extraordi
nária e intensa como ocorreu com
oReal édilaceradora da indústria
nacional':Assim como a comp�
titividade também éafetada pelo
Custo Brasil, hoje reconhecido pelos
órgãosgovernamentais, faceao
risco de desindustrialização.

Resultado - as vendas no

varejo crescemmais do que osda
indústria, face aos importados; e
ofaturamento da indústria cresce

mais do que a produção, porque os
insumos da cadeia produtiva estão
sendo substituídos pelos importa
dos, reduzindo o valoradicionado.
O que importa dizerque, temos
dificuldades em competir nas
exportações e no próprio mercado
interno. O setoragropecuário (com
modities), porsermuito produtivo
no país, tem sido compensado por
preços internacionais altamente

favoráveis. Os setores dealimen-

tos e bebidas têm grande peso na
indústria como um todo, mas não
sofrem o impacto tãogrande dos
importados. Osetordeserviços não
está sofrendo a competição dos
importados.

Asmedidas adotadas no âmbito
doPlano BrasilMaiorajudam a

minorar o problema da indústria
brasileira com os importados, mas
são insuficientes..Verifica-seque
o governo está semovimentando
na tomada de medidas afavorda
indústria, mas épreciso reforçar
o sentido de urgência, o que exige
reformas estruturais.

Aparentemente as políticasma
cro econômicas de curto prazo estão
direcionadas ao atingimento:

-da depreciação do câmbio
(Real), para permitirmaior compe
titividade e evitara desindustria

lização e reagiraguerra cambial,
com risco de aumento da inflação;

-do crescimento econômico na
ordem de 5% ao ano;

-e, da redução da taxa dejuros,
para impulsionara atividade
econômica e contera apreciação
do real.

A questão que se poderia
colocar é se essa política a longo
prazo é sustentável, sem sefazer
urgentemente as necessárias
reformas estruturais, que geram o

"Custo Brasil': Na realidade cabe
as empresas se adequarem rapi
damente aos distúrbios econômi

cos, procurando continuadamen-

te através da inovação produzir e
criar valor a seu negócio.

As oportunidades domercado
brasileiro, com potencial de susten
tar o crescimento são conhecidas,
desde investimentos em infraes
trutura, agregarmaior valor as
commodities exportadas, atéo
atendero desejo do consumidor. O
desafio épreparar-se e estaratento

para participar.
A instituição de Conselho de

Administração, com a inclusão
de membros independentes, que
por sua natureza toma decisões

colegiadas, e acaba adotando
uma liderança compartilhada,
pode contribuir com o cresci
mento e sucesso da empresa, na
medida em que são questiona
dos a estrutura e o modelo de

negócios existentes, suscitando
desafios para a empresa desen
volver novos produtos, amplia
ção dos negócios, atuar em novos

segmentos de mercado, enfim
definindo planos para o futuro.
O importante é a empresa criar

vantagens competitivas, atuando
de forma diferente - inovando
continuadamente.

O desenvolvimento de traba
lho em equipe, a educação que
.f�menta a criatividade e espírito
crítico, o apoio a novas iniciati

vas, etc. devem ser ferramentas
de gestão, visando criar o espí
rito empreendedor em todas as
áreas da empresa.

Concurso da Petrobras abre 1.521 vagas
Divulgação

"

CONHECIMENTO TECNlCO Maioria dos cargos é

para 'manutenção e operação em plataf�nnasl :
, l!.! ,II

ALOCAÇÃO PODE
SER EM QUALQUER
ESTADO

A Petrobras abre, nesta terça
-feira, as inscrições para concur
so com 1.521 vagas: 874 para o

nível médio e técnico e 647 desti
nadas a quem tem nível superior.

No primeiro caso, são 31 car

gos, a maioria concentrada nas

áreas de manutenção e opera
ção de plataformas e refinarias,
em 24 localidades do país. No
segundo, são 29 cargos - amaior

parte nas áreas de engenharia,
geologia e geofísica -, com pos
sibilidade de alocação em qual
quer unidade da federação.
,I. l : ,

'

.Saláríos variam entre R$ 1.994 e R$ 6.883

Até o fim de 2015, a Petro
bras pretende atingir um efetivo
de 76 mil empregados - num

aumento de aproximadamente
30% sobre o quadro atual, que
é de 58.500 funcionários. Den
tro desses quatro anos, a com

panhia deve admitir mais de 22

mil pessoas para dar suporte
aos projetos previstos em seu

plano de negócios.
O salário inicial varia entre

R$ 1.994,30 e R$ 6.883,05. Se

gundo Lairton Correa, gerente
de Gestão de Efetivos da estatal,
os candidatos devem ler com

atenção o edital publicado e

se basear no conteúdo progra
mático previsto, para elaborar
um roteiro de estudo. - É im

portante também que os inte
ressados procurem, em nosso

site, e façam as provas dos anos
anteriores. Assim, estarão ali
nhando o conteúdo ao nível de

exigência e ao tipo de questões
dos exames.

Correa ressalta que, mesmo

após assumirem os cargos, os

técnicos de operação de refina
ria e de plataforma e os enge
nheiros vão receber treinamen
to intensivo: de 18 meses e 1 "

meses, respectivamente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cultura dos congeladosINSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br
(47) 3275-7024

capacitacao@apevi.com.br
APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E

PEQUENAS EMPRESASDO
VALE DO I1APOCU Avanço da economia e internet fazem mercado vender mais

Comida congeladanão éproduto
novo. Mas, nos últimos anos, o mer

cada brasileiro tem estado aquecido
nesse segmento. Surgem novas mar

cas' e as redes sociais e a internet aju
dam a fortalecer outras mais antigas.
A expansão da classe média, a redu
ção do trabalho doméstico e a busca

porumaalimentação saudável e prá
tica são alguns dos fatores que aju
dam a explicar essemovimento.

- O mercado de comida conge
lada cresce entre 20% e 25% ao ano

no Brasil- relata Luiz Eduardo Jar
dim' dono daDeep Freeze, que existe
há30anos.

Em 2009, Jardim inaugurou a prí-

meira loja, nos moldes de ummini
mercado, em Botafogo - na fábrica,
que fica na Tijuca, as vendas são no
balcão.Aunidade de Copacabana foi
aberta em 2010 e, em 2011, a Deep
Freeze chegou à Barra e a Niterói.
Para 2012, a previsão é ter mais qua
tro lojas, via franchising, sistema já
adotado emNiterói e Copacabana.

- Em 2013; vamos inaugurar
uma fábrica nova para atender a essa
demanda - diz Jardim, cuja empre
sa vende 30 mil pratos ao mês. -

Desde a inauguração, foram mais de
dezmilhões.

O Spa Posse do Corpo, que fica
em Petrópolis, lançou uma linha de

congelados em 2008. Desde então,
registra crescimento de 15% ao ano

na venda de pratos, que é feita prin
cipalmente on-line.

REDAÇÃO EMPRESARIAL E A NOVA ORTOGRAFIA
Data: 9 a 11 de abril de 2012

Horário: 19h às 22h
Instrutora: Terezinha Hondina da Rocha de Oliveira

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

QUALIDADE NO ATENDIMENTO TELEFÔNICO - SEGUNDA TURMA
Data: 9 a 12 de abril de 2012

Horário: 19h às 22h
Instrutor: Emílio Munoz Moya

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

-

Contrata para inicio imediato
ANALISTA FISCAL,' necessário
experiência mínima de dois
anos na área, curso superior

ou técnico.
Salário R$ 1.800,00 + Plano de

saúde e mais benefícios.
Interessados enviar currículo

para
vaga@dominium.cnt.br.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Data: 9 a 12 de abril de 2012

Horário: 19h às 22h
Instrutora: Solange Perez Grajauskas Gonçalves
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

PALESTRA TEATRAL "ATITUDES PARA SEDUZIR O CLIENTE"
Data: 10 de abril de 2012

Horário: 19h30min

Duração: 2 horas
Local: Grande Teatro da SCAR

Empresa com 57 anos de sucesso no

ramo de varejo, a número 1 em móveis,
contrata o seguinte profissional para

fazer parte da sua equipe:

Venbaser
��Genle Nossa"WORKSHOP

CRIATIVIDADE - EXPRESSÃO, REINVENÇÃO E COMUNICAÇÃO
Data: 11 de abril de 2012
Horário: 19h às '20h30min

Palestrantes: Claudia Cavalleri, Creilene R. Garcia e Rubineide Boeing
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul REQUISITOS:

• Ensino médio completo; • Noções de análise de crédito.
Observação: Todos os treinamentos serão realizados no

CEJAS - Centro Empresarial de Jaraguá do Sul • Todas as nossas vagas podem ser preenchidas por pessoas com necessídades especiais. Procure nôssa empresa.

O QUE OFERECEMOS:
• Política de benefícios compatível com o mercado;
• Políticas corporativas de atração, retenção e desenvolvimento pessoal;
• Excelente ambiente de trabalho. '•

�;,

BIOVITA
Te<:I'",t09i�; $ust",.,rli..."l,

� Católlcae,
Santa Catarína
CootrQ \,Jniven>ItMo

FiSCA L
Interessados tom o perfil acima, enviar currículo até a próxima Terça-feira, dia 03/04/,2012 '

,
para ehcarvalho@koerich.com.br, Indicando no campo assunto, "VAGA ANALISTA DE CREDITO".

Centro" t Jaraguá do Sul I se
vagas p�ra ambos os SEXOS

engenharia mecâmca
CORRETOR DE IMOVEIS - Necessário registro no Creci e desejável
vivência na função. _

ELETRICISTA DE MANUTENÇAO - Necessário vivência na função,
ENCARREGADO DE SETOR (2 vagas) - Vivência com liderança no

ramo têxtil. Disponibilidade para atuar no 3° e 4° tumo.
INSPETOR DE QUALIDADE - Desejável vivência no ramo têxtil.
MARÇENEIRO - Para atuar na montagem de caixas.
MECANICO DE MANUTENÇAO - Duas vagas. Uma para ramo têxtil e
outra para ramo de embalagens. Necessário vivência em manuten

ção mecânica e elétrica.
MÉDICO DO TRABALHO - Para atuar em clinica de medicina do
trabalho.
Pf{OGRAMADOR DE PCP - Qesejável vivência no ramo têxtil.
TECNICO EM REFRIGERAÇAO - Ensino técnico completo em refri

geração. Desejável vivência na função.

de desenho e materiais mecãnicos. Para atuar com corte e dobra de
chapas.
OPERADOR DE CORTE - Para atuar no 2° turno. Desejável conheci
mento em enfesto e separação de lotes.
OPERADOR DE ESTAMPARIA - Para atuar em indústria têxtil. Para
atuar no 1° ou 2° turno,
OPERADOR DE FELPADEIRA - Desejável vivência na função.
OPERADOR DE GUI�HOTINA - Desejável vivência na função.
OPERADOR DE LOGlSTlCA - Para atuar no ramo têxtil.
OPERADOR DE MÁQUINA - Necessário conhecimento em desenho
técnico, instrumentps de medição e informática. Para atuar no 2° turno.
OPERADOR DE M�QUINA DfCORTE - Para atuar em indústria têxtil.
OPERADOR DE MAQUINA DE CORTE - Para atuar com corte de ma

deiras. Disponibilidade para atuar em Guaramirim.
OPERADOR INDUSTRIAl- Não é necessário experiência, para atuar
em Guaramirim.
OPERADOR DE PREPARAÇÃO/COSTURA - Para atuar em indústria
têxtil.

_

OPERADOR DE PRODUÇAO 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 fU'!Ção.
PRENSISTA - Não é necessário vivência na funçao
SERVENTE DE LIMPEZA - Para atuar em diversos bairros de Jaraguá
do Sul e Guaramirim,
TALHADOR - Desejável vivência na função. Para atuar no 2° tumo.
TINTUREIRO - Desejável vivência na função.
ZELADOR (A) - Para atuar em serviços oe limpeza.

AÇOUGUEIRO. - Não é necessário experiêm:i;t na função (UR�
GENTE), ,,'

A.!EHDENiTf ijara �JtlaT na padari� OU.,I;lo a ,Vagas par;a
diversos ,I." .,' ,', I ,',"

,

4UXluAR , COBRANÇA - Necessário ensino completo
ou cursando o últimO,aIlO. Para amar no hOrária. tarde,
AUXILIARES DE MOTORISTA • Disponibilidade para flua,r em
Nereu ,Ramos (URGENTE)
AUXILIARES DE SERViÇOS GERAIS - Vagas para diversos bairros
e em horários diferenciados.
AUXILIAR DE VENDAS - Para atuar ein Guaramirim, aUXiliando no
atendimento e na reposição de mercadorias;

,

CONFEITEIRO � Desejável vivência com decoraMo, '. preparo de
noíos e doces.

'

(fONTRQlA
t�mQe

'

... ''''''
"

Iii ETR cu
fiStOQUI. IsponibUida'
(URGENTE)' ,..... .

'

EXPEDIIJORES .. Necessário ensino médio :completo. (URGENTE)
MANOBRISTA - Necessário habilitação categoria D. Disponibilida
de paJa atuar em Nereu R�os
MECANICO- Manutenção predial e de equipamentos hidráulicos.
OPERADORES DE CAIXA - Necessário ensino médio completo
(URGENtE)
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO - Para atuar em Guaramirim.
PADEIRO � Não é neçessário eXgeri�ncia na função (URGENTE)
REPOSITORES - Para atuar com reposição de mercadorias.
TELEVENO.,S � NecesSário enslho media complet,o � ivivênoià
,com vendas,' "

, I,. '
"

I ','

i'
li'

'VENDeDORES - }Jara atuar em lOjas de materiais de tóJt!itru�ão
é em supermercados. Dispomos de vagas para Jar.guá do 'Sul
e Guaramirim (URGENTE).
VIGILANTE - Necessário curso de vigilante atualizado, ensino
médio completo e conhecimento em informática, para atuar em
escala 6x2.

Grupo OrcalVBACK RH em parceria com o Breithaupt está
selecionando Pessoas com Necessidades Especiais (PNE).
além de também dispormos de vagas para Aposentados e

menores de idade.

AJUDANTE DE PRODUÇÃO (MALHARIA) - Para atuar em indústria
têxtil.
AJUDANTE DE TINTURARIA - Para atuar em indústria têxtil.
ALMOXARIFE - Necessário ensino médio cursando ou completo. Dis
ponibilidade para atuar no 2° turno. Desejável vivência na função e

çurso de operador de empilhadeira.
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 DISTRIBUiÇÃO - Para' atuar na contagem de peças e

distribuir para facções, _

AUXILIAR DE EXPEDlÇAO - Desejável vivência na função em ramo

têxtil. Diversas vagas. _

AUXILIAR DE EXPEDlÇAO - Para atuar no ramo de colchões. Não é
necessário vivência na funçãp, ,

AUXILIAR DE GARÇOM - Com disponibilidade para atuar nos finais
de semana.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (50 vagas - URGENTE) - Disponibilidade
para atuar em Jaraguá e Guaramirim.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para atuar com jardinagem e lim
peza de pátio. .

AUXILIAR DE LIMPEZA - Limpeza em geral. Para atuar no ramo ho:
teleiro, em escala 6X1.
AUXILIAR DE TECELAGEM - Não é necessário vivência na função.
AUXILIAR DE TINTURARIA - Desejável vivência na função.
COLCHOEIRO - Desejável vivência na função.
CONFERENTE - Ensino médio completo. Desejável vivência na função.
Possuir CNH C.
COSTUREIRA - Desejável vivência na função.
COZINHEIRA (2 vagas) - Desejável vivêhcia na função. Para atuar no
ramo hoteleiro e hospitalar.
ESTOFADOR - Desejável vivência na função.
EXPEDIDOR - 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._
MONTADOR DE COLCHOES - Desejável vivência na função.
MOTORISTA - Necessário habilitação categoria "O" e curso do Mopp.
OPERADOR DE CORTE - Necessário conhecimento em interpretação

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR - Vivência com faturamen
to e notas fiscais. desejável conhecimento com Excel.
CONSULTOR COMERCIAL - Vivência na função, para atuar no

ramo têxtil.
ESTAGIÁRIO DE MARKETlNG - Cursando Administração com ên
fase em marketing ou Publicidade e Propaganda (máximo 4a fase).
Oesej�vel habilidade com os programas Corei Oraw. Photoshop e

Microsoft Office.
GERENTE ADMINISTRATIVO - Desejável vivência na função. Para
atuar em área comercial.
GERENTE DE CONTROLADORIA - Para atuar no setor financeiro da

empresa, Desejável vivência na função.
RECEPCIONISTA - Desejável vivência na função. Para atuar em ramo

hoteleiro.
PROMOTOR (A) DE VENDAS - Ensino médio completo, para atuar
com vendas de celulares, disponibilidade para atuar em Guaramirim.
VENDEDOR EXTERNO - Ensino médio completo, vivência com ven

das externas. Necessário possuir veículo próprio.

ANALISTA CONTÁBIL - Necessário ensino superior completo. Dese
jável vivência com cálculos de preços, apuração de custos industriais
e fechamento mensal.
ANALISTA DE SUPORTE/TI - Necessário ensino superior ou técnico
cursando ou em andamento. Desejável vivência na função.
AUXILIAR DE PCP - Desejável vivência no ramo têxtil.
COORDENADOR DE CORTE - Desejável vivência no ramo de confecção.
OPERADOR DE AUTOCAD - Necessário domínio do software. Para
atuar no 2° turno,
COORDENADOR DE ENGENHARIA - Necessário ensino superior em

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.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casa no Bairro Barra do Rio Cerro,
01 Suíte, 02 Dormitórios, Salas de

Estar/jantar, Garagem,
Jardim, Alarme, Piso Porcelanato.

Casa de Alvenaria com 3 Dormitórios,
Sala de Estar, Cozinha,Área de Serviço,

Varanda, Despensa, Aquec. Elétrico, Jardim
e Quintal. Proxímo de Colégio

e Ponto de Ónibus
Valor R$ 170.000,00

.� 1!;�1iJi1!r1!!1',

843-02

878-02 - Vila Nova
Sobrado - Piso Superior: Surte Master cf Closet e
Hidro + 2 Dorm., Bwc Social, Office E Sacada.
Térreo: Sala de Estar/Jantar; lavabo, Cozinha,

Despensa, Depend. de Empregada com Bwc, Área
de Festas com Churrasqueira, Piscina

859-02 - Estrada Nova

Residência
com 2 Dormitórios + 1 Suite, Sala de Estar,
Sala de Jantar, Cozinha, Bwc, lavanderia,

Varanda, Depósito, Churrasqueira,
Jardim e Garagem

Valor R$ 430.000,00

809-02 - Rio da Luz

821-02 - Centro
Sobrado

4 Dormitórios + 1 Suíte, 3 BWC, Cozinha,
Escritório, Área de Serviço, Churrasqueira,

Sacada, Despensa, Aquec. Elétrico
e 1 Vaga Garagem

Valor R$ 330.000,00

2 Dormitórios, 1 Bwc, Cozinha, Sala de
Estar, lavanderia, Churrasqueira e

Varanda. Móveis Ficam na Casa: Guarda

roupas, Ar-condicionado, Cortinas,
Camas, Mesa da Cozinha e Sofá

Valor R$ 85.000,00

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

Integrada, Área de Serviço,
Garagem Para 2 Carros e Edícula.

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

Portão Eletrônico e Garagem

Valor R$ 349.000,00 Valor R$ 220.000,00

Residência

.

Casa 01 Suite,02 Dormitórios,
Sala de Estar/Jantar, Churrasqueira

Garagem P/ 03 Vagas, Piscina

.'

855-02 - Jaraguá 99
Casa Geminada

Com 2 Dormitórios, Sala de Estar,
Cozinha, BWC, Área de Serviço, Varanda, .

Garagem Individual, Jardim e Quintal.
Imóvel com Piso Ceramico.
Valor R$ 150.000,00

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

Individual e Imóvel com Portão Eletrônico
Interfone.

Valor R$ 135.000,00

. Residência
Com 2 Dormitórios, Sala de Estar /Jantar,
Cozinha, Copa, Bwc, Área de Serviço,
Depósito, Varanda, Jardim, Garagem

e Portão Eletrônico
Valor R$ 325.000,00

e Jantar, Cozinha e Copa, Piso Ceramico,
Ligação p/Ar Split e Opção de Transformar

A Garagem em mais um dormitório.
Imóvel pronto até março de 2012.

Valor R$ 145.000,00

Residência !

.� 2 Dorm. + 1 Suíte, Sala Estar/Jantar, �
11MCozinha Sob Medida, Piso Cerâmico, Área el
,j.�Quarto de Serviço, Varanda, Edícula, Jardim�..••I, e Quintal, Garagem, Terreno de Esquina. "

íi!!i1.,
.

Valor R$ 375.000,00
" " ""J'

>�,

858-02 - São luis

Residência

i
4 Dormitórios, Sala de Estar e Jantar, '

, Cozinha, Copa, 2 Bwc, lavanderia, Edícula, �.
.�

Jardim e QUintal, Garagem Idm.I"", Valor R$ 340.000,00 �
t'�if'" r

871-02 - Barra do Rio Cerro

Área Terreno: 304m2
3 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar, Copa e�'Cozinha, BWC, Área de Serviço, Varanda, iDespensa e Depósito. Jardim e Garagem �...Valor R$ 240.000,00 �'!

"'�Ii, 7 ,;IYiili !ii

Sobrado com 3 Dorm. + 1 Suíte com Closet, Sala
Estar/Jantar, Cozinha, Copa, 2 Bwc, Área Serviço,

I Sacada, Varanda, Churrasq., Piscina, Portão:i Eletrônico e Interfone, Alarme, Jardim,

iI Garagem P/2 Carros. Imóvel Com Sala Comercial

Ir�
Valor R$ 850.000,00

• m

Térreo: 1 Dorm., 1 Bwc Social, 2 Salas, Copa,
rea de Festas, Cozinha c/Mobília, lavanderia,�Depósito. 2\1 Piso: 2 Dorm. + 1 Suite c/Hidra,

I�/;Bwc Social, Sala de Jantar/Estar, lavabo, lhl
Escritório. Garagem p/3 Carros :
Valor R$ 742.000,00
'n! !� f1II!
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847-02 - Amizade
Apartamento Condomlnio Amizade

,

rea Prlv. 71m�, 3 Dormitórios, Cozinha, Copa, Sala
de Estar, Área de Serviço, Despensa, Garagem,
Churrasq. Coletiva, Salão de Festas, Quadra
Esportes, Playground, Bicicletário, Portaria,

Portão Eletronico, Interfone
Valor R$ 130.000,00

869-02 � Vila Nova
Apartamento - Área Privativa 128m2

1 Dormitório + 1 Suíte, Cozinha Mobiliada

( Berlim), Sala de Jantar/Estar com Data Show e

Tela Automática, 1 Bwc Social, Área de Serviço
Mobiliada, Varanda, Garagem

Monitoramento por Câmera, Portão Eletronico.
Valor R$ 180.000,00

749-02 - Centro
Apartamento-no Edifício Novo Milênio

Área Privativa 171,SOm'
01 Suite c/clcset, 02 Dormitórios,

Salas de Estar/Jantar, Cozinha e Banheiros

Mobiliados, Churrasqueira na Sacada, Elevador,

t ,

Apartamento Ed. leuprecht
Área Privativa 95m2

2 Dormitórios, 2 Garagens,
Piso Cerâmico.

L447 Centro
Apartamento Ed. Garden Flowers

Área Privativa 107m2
2 dorms. (1 s.], cozinha, 1 wc social, sacada com

churrasqueira, Sala Jantar/Estar, Área Serviço,
Piscina, Sauna, 2 garagens, Todo Mobiliado,

Inclusive c/Eletrodomésticos
Valor R$ 550.000,00

Apartamento
Área Privativa 81m2

2 Dormitórios + 1 Suite, Sala de Estar / Jantar,
Cozinha, Bwc, Área de Serviço, Sacada, Elevador,

Salão de Festas e Garagem

Apartamento Residencial Marina Frutuoso
Área Privativa 127,40m'
01 Suite ,02 Dormitórios,

01 Garagem, Ficam os Móveis

825-0Z - Centro
Apartamento Residencial Gran Rama

Área Privativa 94m2
1 Dormitório + 1 Suite Com Closet, Cozinha

lanejada, Bwc, Sala de Estar e Jantar, Churrasquei
com Sacada, Terraço, I Vaga de Garagem

L512 Nova Brasília

Valor R$ 170.000,00 Valor R$ 299.000,00

Apartamento Edificio Prímula
75m2 Área Privativa

Isuíte Mobiliada,1 Dormitório,
Salas de Estar/Jantar,OI Garagem,

Bicicletário, Salão de Festas.

lSZZ - Centro
Apartamento Residencial Sunflower

Área Privativa: 83m2
No Centro, 1 Suíte, 1 Dormitório, móveis

Sob Medida nos Banheiros, na Cozinha e Na

Churrasqueira, Salão de Festas, Alarme
nas Garagens c/ Acesso Exclusivo.

Valor R$ 180.000,00

Apartamento Residencial Riviera
Área Privativa 130m2

2 dorms. (1 s.), cozinha, 1 wc social,
sacada, Despensa, Sala de Jantar/Estar,
Área de Serviço, dúplex, 1 garagem.

Valor R$ 430.000,00

Apartamento Ed. Imperial
Área Privativa 136m'

Cobertura Duplex - 12 Piso: 1 Suíte, 2 Dorm., BWC

Social, lavabo, Sala de Estar/Jantar, Cozinha, Dep.
de Empregada cf Banheiro. 22 Piso; 1 Surte Master

c/Closet, Cozinha, Copa, Escritório, Piso Ceramico,
Terraço c/Piscina

'"

l4SS - Vila lenzi
- Apartamento Ed. Dom Pedro

Área Privativa: 85m2
, 2 Dormttóríos.t Suíte, Churrasqueira na

Sacada, Bicicletárlo. Portão Eletrônico.
Apto de frente, Rua da Arena. Calçada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Creci/SC 2,a07-J imóveis 47 9248 ..9078 (Vivo)
Plantão 479672-1052 (Tim)

Área do Terreno de 334, 12m2,
Próximo a empresa Tritec
Terreno com 334,12Z
( 13,50m x 24,75m)

Próximo a Marisol S.A
Área Privativa 52m2, sendo 02 Dormitórios,
Banheiro (moveis sob medida),Sala de Estar I

Jantar, Área de Serviço, Piso Laminado, Salão de
Festa e 01 Vaga de-Garaqem coberta.

R$122.500,OO

,

Te'frEmO '

. "

Terreno '

- � - - =-

, ' ,

Apartamento

Apartamento Apartamento Apartamento

Apartamento com área privativa de a7,50m2 , 01
Suíte + 2 Dormitórios, Sala e Cozinha, Banheiro

Lavanderia, Sacada com.Churrasquera,
01 Vaga de Garagem.
R$189.900,OO

APARTAMENTO NOVO
Apartamento com área privativa de 56,81 m2 ,

sendo 2 Dormitórios, Sala Estar ,Cozinha,
Banheiro ,Lavanderia e 01 Vaga de Garagem

EDIFICIO D'ITALlA

Apartamento com área Privativa: aa,87m2 ,sendo
03 Dormitórios, 1 Banheiro, Cozinha ,Área de

Serviço, Sala de Estar e 01 Vaga de Garagem
Próximo ao Supermercado Brasão

R$136.000,OO

Residência
Área construida 271 ,00m2, (Parte Superior) 2 Apart.,cada
um c/2 üorrn., Sala de Estar, Cozinha, Lavand.,Sacada/02
Vagas de Garagem (Parte Inferior) 1 Apart. c/4 üorrn., 2
BWC,l Sala Estar, 01 Sala Jantar, Cozinha com Churrasq.,
01 Lavanderia e 01 Vaga de Garagem.

loteamento Firenzi
Casa com área de 79, 18m2, sendo 02

Dormitórios, Banheiro, Cozinha, Sala de Estar I
Sala de Jantar, Lavanderia

Sobrado semi-mobiliado com 263m2 de área construída ,sendo a Parte Superior: Surte
Master com closet, 2 Dormitórios, Banheiro, Sala de TV com ampla sacada. Parte
Inferior: Sala de estar, Sala de Jantar, Barzinho, Lavabo, Gozinha, Despensa. Escritório,
Lavanderia, Área de festas com churrasqueira, Piscina e 02 Vagas de Garagem.

Aceita Apartamento
como parte de pagamento

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, Locação Residencial II II
I II II,
, - 2 qtos- Barra do Rio Cerro I! Terrenos d'lI prax. a Malwee i ! ,Ir
I R$ 480,00+ cand. II pI investimento li:!
i -2 qtos - Centro I I • ii!I prox. Onca Clínica Jaraguá I i a partir de II"!
I R$750,00+ cond. i j ,li
I 'I! 60 000 00 'It
I -1 su.fte + 1qto ': Centro I I' ., IlJ-

1_ ��;à��ga+�I�r:,r�� Jar�gUá_ IIL---- �---��� �---J I� ..AI
. - - -"' -.

.

Espaço goumet moblliãd<>: â���'de lazer com piscina,
exelente acabamento, ambientes amplos, localização privilegiada.

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

• !l4 paV.imehlos
• 02 apartamenlDs:por andar

. PrevisãO de TV a cabo
. Portão ,e pbrteiro.eleliOl1làÍs

• l.looJQôr Individual de água'e gás
• Sensores deplesença118S â!eas comtJns

• Hall: de emrada e espaço gourmeNlecoradOs

,��.�
.. "�-""- ... "

Espaço goumet mobiliado, exelente acabamento,

"�: l1
'

:.< • ".111
localização privilegiada No Centro da cidade. ':';�\ : j""

I

_�

�.: {i.t,o•. ;- � ="'�__ 11 "

.

Apartamentos �om .� 1 Ref.:0017.018 Bairro :Czemiewcz q1 suíte + 1 qto • 2 sacadas • 1 sUite + 2 qtos • 2 sacadas \ .: 2 suítes + 1 quarto. 3 ambientes de salas
'
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3370·1 22
9117·1122

Ofertas vólidas até: 7 de abril de 2012RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL�SC

Ref.2140- opto BairroVieiros-Res. Montreal-contendo: 02
dormitórios, bwc soâol, solo es1or, sacoda com djurrosqueira, cozinha, lo·
vanderia,01 vaga garagem. Semi·mobiliado. Area privativa: 54,43m2.

Valor: RSI47.IXXl,OO.

Ref. 2139 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Jorre Di Soli
Residen�ial- Aptos contendo 02 dormitórios, bwc social, sala
estar, sacadq com churrasqueira, cozinho, lavanderia, 01 vogo
garagem. Area privativa a partir de 60,07m2. Incorporação

sob matrícula 5.340. Valor o partir de: RS 130.000,00.

Ref. 2134 . Apto . Bairro Vila Nova . Res. Porto Belo· contendo: 02

dormitórios, bwc soàal, sola estar, sacoda, cozinho, lavanderia, 01 vaga

garagem. área privativa: 87,OOm2. Solão de festas com churrosqueira e
piscina. Valor: RSI75.IXXl,OO.

I:

www.ivanaimoveis.com.br
contato@ivanaimoveis.com.b

Plantão de Vendas:
9187·2075

Ref. 2110 ·Apto no Iermo- Res.ltalia· Contendo: suíte
com doset, 02 demi·suítes, lavabo, estar/jantar, sacada com

churrasqueira,tubulação para ógua quente, medidor indivi,dual
de água, tubulação para split. Prédio com 02 elevadores. Area
pivaliva: 121,00m2 mais 01 ou 02 vagas de garagem. Valor: a

consultar. incorporação sob matriculo n.o 26.047

Rei. 2074 - apto Bairro Centro..., Res. Nova York - contendo: Ol suíte,
02 dormitórios, bwc social, sala estar, sacada com churrasqueira, cozinho,

lavanderia, Ol vogo garagem. Área privativo: 82,81 m2.
Valor: RS 199.000,00

Ref. 1149· Sobrado· Bairro Jaraguá Esquerdo· contendo: 02 suítes,
01 suíte mester, 02 dormitórios com socoda, 02 bwc, escritório, sola

Ref. 1152· Caso alv.. Bairro Vilo Nova . contendo: 01 suíte,02 estar(Jantar, solo tv, lavabo, despensa, cozinha, lavanderia, garagem
dormitórios, bwc soàal, sola es1or(Jantar, lavanderia, garagem, �rea p/ OZ carros, área festas com churrasqueira, fomo a lenha, piscina.
de festas com chuITOsqlJElira, 01 bw� despensa, cozinha, �iscina. Ama Area aprox. da casa: 370,OOm2. Arpo terreno: 920,OOm2.

,

'I, aprox. coso: 196,OOm2. Area terreno: 430,OOm2. Valor: RS 400.000,00.
Valor: RS 950.000,00.

�n!nlt!imiiJmlilll!fflI/II!II""ff1f11/f11!111ff1J'l1W1l!11!�'!IfII!!1Ii'IIIff!HIIIIIIf//II'IIII!UIIIT'II"",mml/l,nffl1llmlll_lIIli'!mlf1ll1�llImm���m""!I!/ll1iI!pml1I/ll//lll1""lnllllilmfffllilll!'m/l'lll!lmll1/l/fll!lllIl'!I!I!II!/I!IIII!l/II!I"I/!!Il1ff11Wm'!ff'!!fII!.'IlI!!lI'lm/lllllllll/nllllllllll, ., II!f11IIImIf1fllffllfll! 'fff!if!_RI__- IIf/IIII__IIJIIffl ._/i"

Rei. 1156· Coso olv.' Bairro Estrado Nova· contendo: 02 dormitórios, bwc,
solo estar, solo jantar, cozinho, lavanderia, óreo lestos, garagem para 03
carros, portõo eletrônico, alarme. Área oprox. do coso: 106,00m2. Área

terreno: 364,00m2. Valor: 175.000,00.

ÓTIMAOPORTUNIDADE! IMÓVEL
ÇOM POTENCIAI,. COMERCIAL.
AREA CONSTRUIDA 217 M . TER·
RENO COM 450 M . 000. 1028

CENTRO - GÀSA COM SALA, 2 PORMITÓRIOS,
BANHEIRO, COZINHA, QUINTAl. R$620,00 +TXS.

TIFA MARTINS· CASA COM SALA, 3 QUARTOS,
BANHEIRO, COZIHAlÁREA SERViÇOS, QUINTAl. R$
700,00+TXS.

CENTRO - APARTAMENTO COM&CADA, SALA GRANDE,
2 QUARTOS. BANHEIRO, COZINHA, ÁREADE SERVIÇO,
GARAGEM.RS 600,00 +TXS.

BAEPEN.DI· RES. BARTEL • APTO SUITE +

02 DORM. AMPLO· AREA PRIV. 91,06 M . R$
680,00fTXS.

CHICO DE PAULA - APARTAMENTO COM
2 QUARTOS, SALA E COZINHA CONJUGADOS,
BANHEIRO, ALUGUEL. R$400,00 + TAXAS

CENTRO· SOBRADO COM APROXIMADAMENTE
280rrt2 CONSTRUíDOS E ÁREA TOTAL DE 388m2.

.

SALA GRANDE, 1 SlilTE + 3 QUARTOS. 3 BANHEIROS,
CQZllIIHI.\, LAVANDERIA, VARANDA, GARAGEM PAM
4 CARR0�. CONSULTç·NOS

'

riitl I' il'11.:r· .. ·,II'I�:1I·7·,r'( i: .'. .

•
40l ,>101m I, ",l 1:." �""'� •..

VII;IRAS � APlÓ SALA, SACADA COM
CHURRASQUEIRA, 02 QUARTOS, BANHEIRO" CO·
ZINHA. ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM, ALUGUEL
R$ 580,00 +TXS.

AMIZADE· APARTAMENTO GRANDE COM

SALA, SACADA. SUITE + 2 DORMITÓRIOS, WC,
COZINHA, ÁREA DE SERViÇOS, GARAGEM. R$
100,00+TXS.

Ref. 1145· COSO alv.· Bairro Centenório· contendo: 01 suíte, 03 der
mitórios, solo estar(Jantar, bwc soàal, cozinha com móveis, lavand�ria,
despensa, órea de Iesta� com churrosqueira, garagem 02 carros.Ama
aprox. caso: 170,OOm2. Area terreno: 350,OOm2. Valor: RS 279.000,00.

Ref. 1154· Casa alv.· Bairro Santo Antonio -rontendo. 03
dormitórios, bwc, sala estar, cozinha lavanderia, garagem.
Área oprox. da casa: 72,00m2. Área terreno: 7.100,00m2.

Valor: RS 300.000,00.

·EXCELENTE IMÓVEL COMERCIAL LOJA
COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO,
02 BANHEIROS E AMPLO APTO SEMI·
MOBILIADO. COO 1023

Res. Ilha Bela - Apartamentos de 01 e

02 Quartos, sala de Jantar e Estar lnts
grados, cozinha, área de Serviço. Prox.
AWeg. Incorporação: 60.140.

LOFT COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO,
PRONTO, UMAVAGA DE GARAGEM
COBERTA. PRÉDIO COM ELEVADOR.
POR APENAS R$ 95MIL COD 1025

EXCELENTE RESIDENGIA! sufl'!:: + 02
DORM, SALA DE ESTAR, SALA DE TV, COZ·
INHAMOBILIADA, ESCRITÓRIO, GARAGEM
PARA 04 CARROS, ÁREA DE FESTAS COM
PSCINA.IMPERDíVEL! COO. 1027

CENTRO - MARCATIO CENTER EXCELENTE SALAS

COMERCIAIS CONSULTE·NOS.

RUA FELICIANO BORTO·
UNI. SALAS COMERCIAISb·.�:�,,.-��,
NOVAS - DE 84M A

129M (COM MEZANINO).
BSTACIONAMENTO

,

"EACIL. pONSUl.,;TE-NOS!!
COO 955

TERRENO BEM LOCALlZADO, A 5.
mih. DO CENTRO. LUGAR TRAQÜILO,
PRÓXIMO A ÀREA DE PRESERVAÇÃO.
COO.1009

ED. JAESER • EXCELENTE APARTA·
MENTO NO E;lAIRRO AMIZADE, 1 SUíTE
+ 2 DORMITORIOS, SEMI.MOBILlADO,
SALÃO DE FESTAS, SACADA COM
CHURRASQUEIRA. R$ 210.000,00.
ArEITA PROPOSTAS. COO. 1007

RESIDENCIAL BAf{TEL. APARTAMENTO COM
PÊ:ÇAS AMPLAS, SALA estar e jall!ar; 3 QUAR·
TOS SENDO 1 SUITE, BANHEIRO SOCIAL,
CO:�INHA, ÁREA DE SERV�ÇOS, GARAGEM.
PREDIO COM PLAY E SAlAO DE FESTAS,
CONDOMíNIO. COO 865

Excepdbnal casa com 350m de área
oonstruída e terreno com 5.930m ,garagem
.para oito vélgas; piscinafquadr9ide espt'lrt!'ls,

guiosqt!.le, toda muraqa, com muita privaoi·
dade- COO 335

IT!!El�(ft) flIt!)�@JJil�(ft)0!f]c� O O

C'_..;
Apta 4 suítes, 4 va!:}as de garagem, pis-
cina aquecida, Salão de fsstas com cQ!Jr
rlilSQuelra, sauna, hE)lipon�Cil - L�liittção
Privilegiada - COO �69

Apartamentos de 2 quartos COM 6L1�VAOOR e

vaga de garagem, área de. fe::;tas, playground, con
QotnfnlQ econômíco, terreno de l3.000,Orn2 de área

n
,t9tlil,1, ftnàl1ciamel'lto MINHACASAMINHA VIDA·

C6F.INCORPORAÇÃO: 59.272, 000 8Q1

Sobrado com área construída de 220m,
surt�.+ 2 dormftórios, área de testas, 2
vagas é;I� garagem ..étlmQ acabamento
R$ 440 MIL - COO 187

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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YIWlf!l.ep".sos.carn.br

APARTAMENTOS

Cód,2033 .��
Z� ·\flla Lalau

ml!
C6ó.2G54 - Apil$m1l1'lÍO 1 JUlie

ct 2 quart01i - Ceotro

Céd. 2027 • AP*ll'lflflllMl!O
,2 (j1Jfl.rto,li • C@nlro

CM. ZOO;!· ApllrmtnBll1.o
1 IWfte "" 2 quartoll • CIiIIl110

md
Cód. 2043 - Apartamento 1 sulti) ..

2 quartos - Nova Br�l!la

OÓ11, íWZI:I· Apilr1!lffiltl'ltO
I §!.Ijt� .. 2 (jUI'lI'I.o15 • f3!l!!lpl.lndl

oe •• !rJIt
Cód. 2051 .Ap<lltatmmlQ
2 ,qUl'lftoli • Vila Nova

C6d. 2046·Apertamento
1 súite"" :I quartos· Nova 81'l11sJlJa

r.4d. :lesa -Apto 11Wf�
.'" :2 qyartotl • Centro

�.

r
tf

i!
m

f
t (í1

Cód. 2042 • Apm1amerl1o
1 IWfI& t 1 QUI'lIÍO.CSlllfo

Cód. 204íl • Apl'll'l:ametdo
2 quartos. '\fila Nova

CócJ, 1026 - Casa
:2 quartos - Jat� Esql.lefdo

Céd, 1034 - casa
;; quarIos - Trila Rios do N,ode

CM. 1036 - Casa
3 quartos - Ne1eu Ramos

Cód. 1027. Casa
2 quartoa- Vila Lenzl

,�

C6d. 1035· Casa AlvenaJia
figueírlntla - Gu.aramiri.rn

ces, 1028 -cssa
1 $ulta .. :2 quartos - Vila Rau

Cód. 1036·· Casa
3 quartos· Três Rios do Norte

cee. 1040· Casa Cód. 1043· Casa
1 suíte" 2 qvartas - Jaraguá Esquerdo 1 suIte master .. :2 quartoa- Amizade

COd. 1030 - Casa de esQUina
Jardi!'n das Flores. Estrada Nova

CM. 1031 - Casa
3 quartas· Nereu Ramos

.

Cód. 1045· Casa alveo..","!
3 quartos· ilfa Martins

TERRENOS ',-," .

"

.

.
.

, '.

CM.3004 ·1'emmo
Jil<a<g,\tâ E.�· Cond, roc�

6$S,3Cm'

�3044 � lS11lt!OOW1�
E�It1$-400m2

•
It:f\

C<ilII1I.� - ·le:r.ttfloo IIirJ1l ooM.
�tn�r; .. VG.IIIINr.tvaJ .. VI11:..�OO1ll!

�)I B'U"'1fJfl""lJill'" 541i>,$J.'m'

COO. 3042 • Térr-eno
Amizade -173.93m·

CM. 3032.• T(1ffElllO
Amizade' vma de l..yoo- • 335m'

Cód. 3()Z4 .. Terreno
SID ela Lvz • Lol. Ouwe

Cód. 3026 • Torreno
Três Rloa do Norte, Lo!. ?alnelraa

325m'

Cód. 3040 .. Terreno
Elaependl .. 453m'

Cód. 3025 • Terrst10
Amizade .. Lol. Mlml'lue

Cód. 3027 .. Terreno
Artllzade - LoL Novo Horjzoo�

340.51m'

Cód. 3041 • TsnGntl
Jarllgul;\ Esquef(ltl • 541.50m"

C{.CI, <+i)O:? .. fflrtl>n1J em tire!' dI)
reltoffIIJIlM'I1iI1110 .. ("..orllflil- 1OOl'nll m"

EPASSOS
. , .

imovers
CRECI3057J

4130550073

I DESTAQUES

..

PtANrAO:

4799138020 4,3055 0073
www.epaasos.com.br

Mórino frutuoso, 180,. .sala 4.0
Centro .. Jaroguó do Sul '" se

"Pr�çl).. vtJlidlil� iJM ti di.1 �l'lJrW�(!t2.lir�,4u(ilN4\ljj'lnttl pil'1J
Il$gwlilmkl â 0�!Jl, Nl.f� Ifl!lfOf.;rtoj IrrlJ""t.!Wl t'tÍÍl)�Ui(,l imillflt.MIi<
tlJ;tl!fttl1J"S r",lt,IN� ;ii IrM�{t'(llrit'Jí> dtJ b�mt, III! qw�l� l){jf,jlj

çu�t(!l';�dM 'Pt.>tr.J �;()!rlPl'IKliJl'. r,;,)f!l1Ii>I�) ttr�1tlI:,l!lrr!$1II el:Jlldl(;-til1iJll, h'iíllWitl.}
tJ1c) pltlÇQ 1i111<1rtrllJ 00 p��m"nt", pfld,S-liô 'íIlI1 !lflali�!,!.M(I, IMII�!l

1i!1*lltd�1'J UlilfJl.'ll)lJIi) doí exp((I!!!].i! (ióntf.w!{!m:l& do lIl;itlljf,.lJct
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www.milanoresidenziale�corn,r.)r
I

soluções construtivas

(47) 3371·6310 (47) 8406-4447 www.proma.com.brcomercial@proma.com.·br '

, \
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1,122
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Rua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

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

Roberlo 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

REF 2962 - Casa alv. NOVA com 157m2 e
terreno de 300m2, 1 Suíte cf closet, 02 dorm.,
lavabo, área de festas e garagem para 02
carros. R$305.000,OO

B. DO RIO CERRO

REF.755 • Centro ,1 sufte, 2 donn, e garagem.• R$ 950,00
ReI.5OS - CenlrO - Ed. Pedra Rubi· sufte. 01 dOI111., 02 vagas de garagem -R$1000,OO
Ref.737 -Ilha da Figueira - Ed. Figueira � suíte, 02 dorm., sacada çf cburrasQ7 e 02
vagas de garagem - RS 850,00

Ihá da Figueir�,,", Ed.ltamar�
ua �dD ,Ed;',BlOOe

'

0.0' ,ôt
, CentrQ· Ed. SafltlllmliPl SI( j

o

'
., $aca u

Ret581� Cehtl'ó .. Ed. AlilSSio Bem,' sUíte, 02dQrm., COLmObibada • R$18Of),OO
Ref.159 ' Vila Nova - 02 dorm., garagem· RS 680,00
Ref.749· São Luis ' 02 donn., sala/cozinha· R$ 550.00

REfi 713 • centro�'Ed.ltália • Z donn, coz, saêada c/ chqrl3$q•. R$ 62ÔjOO
REF. 780, Centro· ttatalia Schiocket·1 dorm, e garagelll- R$ 450,00.
REF. n9 . centro - Natalia Schiocket -1 dorm, sala, coz, garagem (mobiliado) • R$ 620,00
REF. 716 - AguaVeme ' 2 dorm, sacada cf churrasq. e garegm ' RS 550,00
REF. 792 ' CHICO QE PAULO·1 SUITE; 2DO� COl (MOO), - RS 820,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122

.

Anne 9927·6088
Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h 1 13h30 às 18h30 1 Sábados: 8h30 às 12h

r;---.-------------.-----
- -.-.--- .. ------.----.---.-.---------.--.-.-.-.--.---.- .. - .. --------.-.----.---------.-------.-----.-------- ..---.-----.----.- .---- .-.--.----.-

--.----.----.----.--.---:-.-----.-:-
.. ---.- .. -- .. -.-.--.-.- .. -.-.-.-.-.--.- ..

-----j

II ._ • Ótíma localização, na Rua 25 de Julho ,I.. 86m2 Privativo Suíte + 1 dorm.i
�

1
(ao lado do Posto Mime Matriz;) ,

I
"---;;.;;_;;';;;:;;;,;;;;;::':;' !
-.. !

• Sala de Estar e Jantar conjugaã�Si I

�-----------.--�-�����--��- I
I

_..............._-------1
I
I
,

-- !

I
,
!

I
I
!
,

I
!

.8 Andares; • Ampla sacada com churrasqueira;

• 10 pavimento: garagem, acesso sotid1.
depósito e Instalações de serviços;

.20 pavimento: garagem, salão de festas
e playground;

03
LO
o-
('III
-o
I

('I)
O:::

C.
....

O
O
C
-

• 2 elevadores

• 24 apartamentos (4 por andar);

• Entrega para março/20l3;

• 106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto Tipo 1

- 77 ,68m2 de área privativa - Banheiro

- Suíte + 1 quarto - 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

- Sala de estar e jantar

- Cozinha

- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

r
J

- Otima Localização, Bairro São luis.

- Área de serviço

- Sacada com churrasqueira

.Cozinha;

• Lavanderia;

• Espera para Split; __

• Hall de entrada, Área de festas e Playground decorados

Estágio do Obro Fev/2012

- Ótima Localização, na Rua Willy
Bartel, Bairro Baependi.

- Sala em Dois Ambientes;

- Sacada com Churrasqüeira;

- Cozinha;

- Área de Serviço;

- Plantas com 66m2, 68m2 e 75m2

Privctivo suíte + 1 Dormitório;

- Banheiro;
- Planta com 78m2 Privativo Suíte + 2

Dormitórios; - 01 ou 02 vagas de garagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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20 ANOS COM VOCÊ�
I M Ó V E ·1 5 www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I SC I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com.br I www.girolla.com.br

1110: BARRA DO RIO CERRO - 1115: BARRA DO RIO CERRO 1103: BARRA DO RIO CER-
130m2 cf 3 qtos, edícula cf chur- - 263m2 cf suíte máster + 2 RO - Sobrado cf 235m2,
rasq.: R$ 165 mil qtos, área de festas com pis- suíte + 2 qtos. R$ 510 mil

cina. R$ 490 mil

..

1234: NEREU RAMOS - 1252: RAU - Suíte + 2 qtos, 1270: VILA LALAU - 144m2
100m2 cf 2 qtos, toda murada, cozo Mobiliada. R$ 280 mil cf 3 qtos, 2 salas, 2 bwc's.
portão eletrônico. R$ 195 mil R$260 mil

3000: MUNIQUE - Ótimo 3037: TOWER CENTER - 3003: SAINTTROPEZ - Loft, 1
negócio!! Suíte + 3 qtos, 2 96,76m2 cf suíte + 1 qto, am- qto, 2 qtos ou 3 qtos. À partir de
garagens. R$ 265 mil pia sacada. R$ 250 mil R$ 140 mil

3096: D'ITÁLlA - Suíte + 2 3074: SCHIOCHET - 110m2 3409: GRANADA- Suíte + 2
qtos, sacada, churrasq. Ap- cf suíte mobiliada + 2 qtos, qtos, cozo Mobiliada, 2 gara-
Emas R$ 169.500,00 cozinha mobiliada, 2 saca- gens. R$ 259 mil

das, 2 bwc's. R$ 280 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 - FIGUEIRA - EXCELENTE OPORTUNIDADE! 7.500M2 - BAIXOU PARA R$ 990 MIL
i229 - JARAGUÁ ESQUERDO - CONDOMíNIO FECHADO - R$ 175.000,00
2230 - JARAGUÁ 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 - 450,90�2 - R$ 67.000,00

1159: CZERNIEWICZ - Suíte
+ 2 qtos, copa, cozinha.
R$318 mil

1338: TIFA MARTINS - Opção
para investimento: 2 casas no

mesmo terreno. R$ 135 mil

3041: BELLE VIE - Novo.
122m2 cf suíte cf closet + 2
demi-suítes, 2 garagens.
R$ 370 mil

3101: Germano - 116,18m2
cf suíte + 2 qtos, cozo Mobili
ada, 2 garagens. R$ 280 mil

3178: CARIBE - 99m2 cf suíte
+ 2 qtos, cozinha e sacada mo
biliadas, 2 garagens.
R$275 mil

3177: BARTEL - Excelente
estado de conservação.
Suíte + 2 qtos. R$ 163 mil

1143: RES. VIENA - Terreno d 1144: CHICO DE PAULA -

528�ecasa d 1 qto. R$160 mil 80m2 cf 2 qtos, edícula com
bwc. R$ 180 mil

1395: VIEIRAS - Pode ser uti
lizada comercialmente. 182m2
cf 2 pavimentos. 6 qtos, 2
bwc's. R$ 245 mil

3063: AMIZADE - 60m2 cf 2
qtos, sol da manhã e frente
para a rua. R$ 130 mil

3153: DOM ROCHEL -

100m2 cf suíte + 2 qtos,
cozo Mobiliada, 2 garagens.
R$265 mil

3001: FLOR DE LÓTUS -

Ótimo acabamento. Suíte + 1
qto. R$ 250 mil

3240: FLORESTA - 55m2 cf
2 qtos, cozo Mobiliada.
R$ 116 mil

1407: VILA LENZI - Suíte
mobiliada+ 2 qtos, cozo Mo
biliada. R$ 38D-mil

f!

3023: EXCELENTECOBERTU
RAMOBILIADA - suíte master +
2 suítes, piscina privativa d linda
vista pf cidade. Consulte-nos

3452: BAL. CAMBORIÚ -

ALDERIAM - Mobiliado cf
suíte + 2 qtos, 2 garagens.
R$ 500 mil

3371: VENEZA - 87,07m2 cf
suíte + 2 qtos. R$ 213.550,00

3373: LlLIUM - Pronto para
morar! 2 qtos. Baixou para
R$ 119 mil
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3044: EDUARDO PAMPLONA -

Excelente padrão! Apenas 2 aptos
,por andar, RI 11-56.344
J

3019: CENTRO - JARAGUÁ TOW

E;R - 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. 3-60.927

3011: VILLENEUVE - Alto pa
drão, suíte máster + 3 suíte. Ven
ha conhecer o apto. decorado!
RI. 3-60.927

3004: CENTRO - IBIZA - Duas op
ções de plantas, 2 garagens e apenas
2 aptos. por andar. À partir de R$ 350
mil RI. 1-65.839

3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto,
Suíte + 2 qtos ou 1 qto. Consulte
nos.

3062: BAEPENDI - GAJ...f\XY - Se a vida
imita a arte, que tal viver aqui? Apartamen
tos que são legítimas obras-primas com

localização privilegiada no Baependi, área
nobre da ddade. R.I. 1-00.542

3060: AMIZADE - JULIANA CHRISTINA - 02 ou 03 qtos
(sendo 1 suíte), 2 vagas de garagens (opcionais). Entrada +

parcelamento. RI. 62.167

3021: NOVA BRASíLIA - ELE
GANS - O empreendimento ofer
ece 3 tipos de plantas. Conheça
o apto. decorado. R.I. 4-56.833

3093: BARRA DO RIO CERRO
- IMPERIALlS - Localização
privilegiada! Suíte + 1 quarto ou

2 quartos. Consulte-nos.

.3025: CENTRO - MANHATIAN - 3
suítes, 2 gar. e a vantagem da planta
poder sermodificada para atender às
suas necessidades. RI. 4-31.988

3110: JGUÁ ESQUERDO -

ANA LÚCIA (Torre B) - Suíte
+ 1 qto, sacada cf churrasq.
RI. 1-62.185

3090: PALADINO - 2 qtos, saca
da cf churrasq.
À partir de R$ 138 mil

3392: VILLAR - 2qtos, sacada cf

churrasq. À partir de R$ 143 mil

3064: BAEPENDI - PÁSSA
ROS E FLORES - Suíte + 2'
qtos. R$ 280 mil. RI. 7-2.597

3334: ESTRADA NOVA -

ESTAÇÕES - 2 qtos, saca
da, por apenas R$115 mil
RI. 2:43.785

3094: CZERNIEWICZ -FLOR DE LlS - 02 ou 03 qtos (sendo 1
suíte), e 1 qto, garagens extra. Entrada + parcelamento. R.1. 10-
7.297
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3075: AMIZADE - VALE DA LUA
- Dois tipos de plantas, 2 qtos,
sacada cf churrasq.; À partir de
R$ 139.500,00 mil. R.I. 2-63.476

3056: CENTRO - GAMALlEL
suíte + 1 qto ou 2 qtos. Entrada e

parcelas facilitadas. R.I. 1-60.083

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM
diferentes opções de plantas, para
aproveitar bem cada m" dos ambi
entes. VaiareS e condições especiais.
RI. 7-20.073

•

3368: VI LA LALAU - AN
GELO MENEL - Suíte + 2
qtos, 1 ou 2 garagens. Visite
o .apto. decorado.
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3007: MILANO - Excelente padrão cf suíte máster + 2 suítes, �
3 garagens. Consulte-nos! 9
RI. 1-65.549
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• APARTAMENTO cl suíte • Vende-se uma casa prox. a • Vende-se loja papelaria e • Aluga -se kitinete com cozinha • Precisa - se de casa pra alugar
+ 1 quarto, sacada cl Weg I de alvenaria com 180 presentes em Guaramirim e sala conjugada, 1 quarto, que tenha a Bitz. Tr: 8833-4787

�hurrasqueira, cozinha mt-, 3 salas 1 escritório, 2 no bairro Avaí.Ótima WC e área de serviço.(70 mt ou 3372-1205 após as 18:00.
mobiliada. R$ 149.000,00 banheiros, 1lavanderia, 1 localização. Contatos: 3373- da Prefeitura de Jgua do Sul), • Moça para dividir aluguel, boa
(liberado para financi. E FGTS). churrasqueira, 3 quartos 4766 ou 99489798 do preferência para Idosos,

localização, apartamento emTr: 9104-8600.Creci 14482. e 2 vagas de garagem, estudantes ou casal sem filhos.
ótimo estado, todo mobiliado

o terreno mede 13 por
• Vende-se Padaria e Mercearia.

Tr: 3371-1634.·APARTAMENTOS cl 2 quartos Tratar no tel. 3275-0697. Local: Condomínio Bartel-
+sacada cl churrasqueira, área

27.Tr: 3371-8082 I 9905-
Baependi. Valor do aluguel:

de festa, áreas de 53 á 65 rn-. 7365.(aceito apart. ate R$ • Vende-se empresa em
350,00. Telefone para contato:

150,000,00.) Valor da casa Guaramirim no ramo de corte
R$ entrada + parcelamento • Vendo terreno cl 600 mts e 47-9912-4067
+ financ.Tr: 9159-9733. Creci

R$ 298.000,00. de chapas de aço plasma
casa mista, toda documentada

com ótimo faturamento • PRECISA-SE DE VENDEDORAS.
14482. na rua Oscar Schneider I Paga-se bem. Interessadasmensal. Tr: 9653-0717

• Apt.76m2 privativo na Vila Barra do Rio Cerro 1800 mts fazer contato pelos fones 3372
Lenzi 3 quartos mobiliado

• Vende-se uma chácara • Passo o ponto, sa Ião de da Malwee.R$: 110.000,00.
- 0013 I 3273-5673 I 9662-

R$145.000,00.Tel 9918-9996 no perímetro urbano com cabeleleiros todo equipado, Tr 9114-8093/3273-1546 cl 6777
8443-3633 21.300 mt a 300 mts do com clientela formada Arcino.

asfalto com casa de alvenaria e ótima localização, R$ • Procura moça para dividir
• APARTAMENTO PRÓXIMO DA 2 lagoas.água corrente e 30.000,00. Aluguel da sala

• VENDO Reflorestamento de Apartamento no centro de
WEG E MARISOL - você vai cachoeira com nascente R$ 650,00. Tr: 9978-3368. eucalipto com 11 anos, já Jaraguá do Sul, Apto mobiliado e

adorar ter essa facilidade. .Com escritura. R$ Tr: 9118-
possui madeira quadrada, área com internet. Interessadas ligar

• Vende - se loja de presentes, toda plana de 50.000 m2,Dois quartos, churrasqueira. 5474.9662-0895 : 9648 5447

Financiável, pode FGTS. Visite.
utilidades e acessórios próximo de Rio do Sul, valor a

• Sítio Rancho Bom Schroeder, femininos, Bairro Vila Lenzi. Tr: combinar, fone 473328-3560.
• Trabalho como diarista e

(47) 3371-4008. CREC115022.
casa alvenaria 170 m2, 9175-1200 ou 9663-5682 mensalista. Tr: 3273-0779.

• Apartamento novo com 2 lagoas, ranchos plano 8 mil.
• TERRENO ALTO PADRÃO -

CONDOMíNIO FLAMBOYANT.
• Compra-se Motorhome

quartos, cozinha mobiliada, m2 total 35 mil.m2 R$310 LOCAÇÃO porte médio de 30.000,00 a600 m2, excelente vista. Aceitavaga de garagem aceita mil aceita casa ou terreno até 50.000,00 mil reais Tr: 9905-
financiamento e FGTS. R$ R$150 mil. 3054-1696 Ivan • ALUGO sala comercial no centro

apartamento de menor valor.

125.000,00.Tr:9159-9733. (47)3371-4008. CRECI15022 2064/Dalto
• CHÁCARA 50.000 m2 com

de Guaramirim com 60 m2•
Creci 14482. Valor a combinar. Tr: 3373-2847 • Vendo terreno 7522 mt? Rio

cachoeira, nascente e á 800
Cerro II, ótimo para construção• Apartamento em construção, m do asfalto. No Rio Cerro • ALUGO quarto pI pensionista no

valor promocional para II. R$ 110.000,00. Tr: 3376- centro. Tr: 8826-2565

.

de galpão. Tr: 9654-2206 • Vende-se maquina nova de

investidores, 2 quartos, R$ 0726 • Vende-se lote na ilha da Figueira corte de aço a plasma-oxipira.
80.000,00. Tr: 9159-9733.

• Aluga-se quarto/ kitinete de 720 mF com casa de Tr: 9653-0717

Creci 14482
• Chácara 2500.00 m2 toda na R:Prefeito Waldemar

madeira Itelha. R$ 75.000,00. • Vende -se monitor LCD LG
plana com pastagem no Rio Grubba,1532.Tr: 3275-

Tr: 3273-6684 com Edite .. Flatron 115 50S. R$ 150,00. Tr• Vende - se prédio no Estrada e!erro II. R$ 200.000,00. Tr: 1185/9912-6200
Nova com 3 apartamentos, e 3376-0726. • Vende - se terreno em

9113-2661

uma Kitinete. R$ 390.000,00.
• Aluga-se quitinetes no Centro, Guaramirim com 835 mF plano • Gravador dvd externo da

Tr: 9987-3576.
• Vende - se chácara 25 mil Vila Lenzi e Vila Nova com 1J2, 3

pronto para construção, no Samsung para note ou pc usamt? si casa em Guaramirim, quartos e Casa na Vila nova. Tr:
Bairro Guamiranga próximo ao 02 portas usb semi novo R$

no Bairro Caixa da Agua, 3371-9311/8809-8185(vivo)
campo do Zipf.R$ 50,000.00. 100,00. Tratar 9917-3771Rua Guilherme Tomelin. R$ Com Evonete/Alberto. Tr: 8436-4124 I 9950-5754 cl

150.000,00.Tr: 8422-1926.
• Alugo Apt com 2 quartos e Tiago.

• Modem tp-link para adsl2
• VENDE-SE Casa Nova 100m2 modelo 8816 acompanha caixa,
no Firenze terreno 370m2 garagem no Rau prox. ao posto

• Vende - se terreno no Bairro cabo rede R$ 70,00. Tratar
murado R$135.000,00. Tel: cidade. R$ 530,00. Tr: 9993-

João Pessoa com 7 mil mF 9917-3771
9918-9996 ou 8443-3633 • VENDO uma lanchonete no

2131
plano, próximo a escola

alto da Serra em Pomerode. • Aluga -se sala comercial no Machado de Assis +- 30 mP. Tr:
• Vende-se TV de 29 LG com av e

• CASA CONFORTÁVEL NO controle. R$ 300,00.Tr: 3275-
AMIZADE - Amplo quintal

Valor a combinar. Tr: 9662-'. centro de Guaramirim.Tr: 3373- 9160-5970 valor a combinar.
0895 19118-5474 1900

2264 ou 9953-5554
para aproveitar o lazer • Rua:Hilário Floriani, em frente
e ótimos cômodos bem • Vendo quiosque em pleno • Alugo Kitinete - com 30 m2 na ao Edifício Moradas da Serra

• Vende-se Torno e Guilhotina,

distribuídos. Suíte, 02 qtos. funcionamento retorno Rua Ernesto Lessmann 615- na João Planincheck. No Nova
interessados falar com Cristiano

Terreno: 364 m2• Casa: 125 garantido e imediato.excelente Vila Lalau, Jgua do Sul próx. a Brasllia. 450 m2 (15 x 30 mts)
9918-6757

m2. Financiável. Interessados investimento Clientela formada, Weg. R$ 300,00 Tr 9976-56301 Contato pelo telefone 47 8818- • Vendo estrutura de ferro

ligar para: (47) 3371-4008. ambiente agradável e seguro. 9608-44841 3635-4443 3320 12x25 com colunas de 6 m,
CRECI 15022 Tratar fone: 8445-0435

• Alugo quarto pensionista no
interessados falar com Cristiano

• Casa Nova 135 m2 • Vende-se uma locadora com centro livre de água, luz e
9918-6757

porcelanato, água quente, ótima clientela, ponto de internet. Garagem disponível
• Procuro ríoação para a

• Vendo estoque de decoração
laje inclinada, moderna funcionamento a 13 anos, após as 22:00. Tr: 8826-2565. para festas infantis, tratar pelo
próxima da Unerj/Rau, mais de 3000 OVOs entre associação de moradores do fone: 88139131.
R$275 mil. Interessados ligar lançamentos e catálogos.

• Salas comerciais para aluguel Jaraguá 84 de 2 violões para,
na Rua José Picolli, bairro aula de canto. Tratar com Adilson • Vende se uma diária no Hotel

para: 9918-9996 Preço imperdível/aceito carro
estrada nova. (56 e 72 rn-). Tr: 3371-1305/9962-7720. Ribeirão Grande, para o casal,

• Casa Nova com 135 rn-,
no negócio Tr: 9631-2588

Excelente localização. Salas apartamento Standard, com 3
terreno 390 m-. Porcelanato, • Aluga-se sala comercial no estarão prontas em +1- 20 dias.

• Compro cisne preto. Tr: 3273-2347. refeições(almoço, jantar e café
água quente, laje inclinada, centro de Corupá 120 mt2 cl Interessados entrar em contato • CONTRATA-SE VENDEDOR da manha + o acesso a toda
moderna próx. Unerj/Rau. R$ estacionamento. Tratar no com Gileno no fone (47) 9172- EXTERNO-Interessados deixar estrutura de lazer com exceção
275 mil. 8443-3633 horário comercial. 3375-1004 19175 curriculun na Extinsul. aos esportes radicais).
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c ,VENDE-SE c

. c

Vendo Auto Center Completo em Joinville cj 3 elevador 1 rampa digital pit
stop. Balanciadora Montadora Compressor todo ferramental estoque,

pneus. Escapamento e peças de suspenção exelente ponto e Clientela. R$

120.000,00. Aceito carro. Tr: (47) 9949 0333 (47) 3043 1033 Sergio

RS 59 mil a vista

CÓO 398· Casa Alvenaria/Geminada,Bairro ;
I Nereu Ramos, 3 Quartos,l Banheiro e demais

deoendéncías + Vaga de Garagem.
Valor R$165.000,OO

CÓD 386· Casa + Edfcula,Bairro Amizade
e/3 Quartos)Banheiros,e, demais

dependências. Churrasqueira, 1 Vaga de
Garagem. Valor R$ 200.000,00.

,

,

I
I
I
I

: Cod 213 Vila lalau • Residencial Saint
Ge.rman Apto. tIpO 1: R$165.000,OO

Apto. tipo 2: R$155.000,OO

CÓO 393· Casa de Aívenarla.Basro Amizade.3
Quartos,l Banheiro, demais

dependências. c/Muro e 1 Vaga de
Garagem, Valor R$ 160.000,00.

CÓO 389· Apartamento 201 BLI 4,Bairro Vila,
Nova.2 üuartos.t Banhelro.Sala e demais

depedêncías.Saíâo de Festas,1 Vaga
de Garagem. Valor R$118.000,OO.

,

I
,

I ,

: CÓD 392: RESIOENCIAl FAMILIAR C/2 PISOS :
I , (BAIRRO RAU) I

: APTO 01 c/68,87m2: 2 Otos.,Sala/Cozinha, 1
I

: Banheiro, i Vaga de Gar.agern ,Churrasqueira
: e.demais dependência. RS 145.001),00
I
I APTO 02 Cf 72,201112: 1 SUite,l

Qto.,Sala,Cozlnl1a,Banheiro Social e, eternais
dependências. Churrasqueira.l Vaga de

Garagem. R$ 150.000,00.

, ,
I
I

J
,

I
I
I

: APTO 03 &/74,53m2: 1 Suite,1
, Qto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social a, demais
: dependências, Sacada ,Churrasqueira.1 Vaga de :
" Garagern. RS 155.000,00. '

I
'
I
I
I

I , Qto.,Sala,Gozinlla,Banlleil'o Social e, (jemais :
I depenctênGlas, 2 sacadas ,Cllurrasqueira,1 Vaga I

: de Garagem. R$ i65.000,00. .:
I I

I ,

APTO 04 ti 79,63Mz: 1 Suittl,1CÕO 296 • Casa de Alvenaria/Bairro Três Rios
do Sul.1 Sulte,1 Quarto, i Banheiro Social, e
demais oepenoêncías.t Vaga de Garagem.

Valor R$185.000/00.

CÓD 394· Casa de Alvenaria,Bairro
Amizade.3 Quartos,1 Banl'letrO e, clemais

dependências.
Valor de 120.000,00.

Interessados enviar currícuío para:

SOB O TITULO agente de credito

-

R.ENOMADA INSTITUIÇAO DE
MICROCREDITO

CONTR.ATA

Agente de crédito
,.

Area Comercial
Para, GUARAMIRIM

Requisitos mínimos necessários:
• Perfil Comercial;
• Atuação Externa;
• Veiculo próprio;
• C'apacidade de Negocia.ção
• Gosta.r de desa.fios
• Curso superior em andamento ou concluído;

,

A empresa oferece:
• Salário fixo mais remuneração variável;
• Diversos benefícios;
• Possibílidade de crescimento profissional;
• Plano de Carreira
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REF443 - SÃO LUIS

CASA GEMINADA - 2 QTOS, S�LA DE ESTAR/JAN
TAR INTEGRADAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO,
BWC SOCIAL, GARAGEM. R$150.000,OO

,

(ti)

c f
Vo ê escolhe sua conquista

z

Esplanada Glatz

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 - Jaraguá do Sul

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

REF441- CENTRO
- Sobrado com 1

suíte máster + 2

suítes, sala de estar/
jantar, cozinha, bwc
social, área de festa,
piscina, dependên
cia de empregada,
garagem para 3
carros. 600m2
área construída.

R$1.600.000,00

REF 309 JARAGUÁ ESQUERDO -

Casa de alvenaria com 03 quartos, sala estar/jantar, cozin
ha, 04 banheiros, área de serviço, área de festa. E no térreo
possui 01 sala comercial; Metragem do imóvel: 550m'.
Metragem do terreno: 860m'. Valor: R$ 750.000,00.

REF435 - CENTRO

Apto no Edifício Gaía - 1 SUíTE + 2 QTOS, BWC SEMI

MOBILIADO, SALA DE ESTAR, JANTAR E COZINHA CONJU
GADAS, ÁREA DE SERViÇO, GARAGl,vI . R$280.000,00

REF.: 426 - CZERNIEWICZ - Metragem da casa: 189,40m'
Metragem do terreno: 378,75m'. Sobrado com 03 suítes, (01
suíte com hidro e todas com sacada), sala, lavabo, escritório,
cozo lavanderia, área de festas e gar. p/ 02 carros. Obs:
Ficarão todos os móveis sob medida. Valor: R$ 550.000,00

www ..engetecimoveis.com.br
Padre Pedro Franckeo, .217 - Centro - CE?: 89.251-040 - }a.raguá do sul/se

REF 358 - ESTRADA NOVA
Casa de alvenaria não averbada'corn 01 suíte,
2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, área de
festa e 2 banheiros. Metragem do terreno: 1619m'
Valor: R$ 520.000,00

TERRENOS:

REF 386 - Terreno no Bairro

czerniewicz - 376,02m - R$
110.000,00 - Pode ser finan

ciado!

REF439 -Nova Brasília - Terreno
- Ótima localização com 700m2.
R$380.000,oo

REF 387 - Terreno no Bairro

NereuRarnos com 65.240,60m2
- R$ 750.000,00

REF 433 - Terreno no Bairro Três

Rios do Norte com 14.589,48m2.
Valor: R$ 1.030.000,00

REF278 - Terreno no bairro

Amizade em rua asfaltada com

336m2. Valor: R$ 102.000,00

Ref415 - Chico de Paula - Terre

no com 532m2 sem benfeitorias.

R$ 145.000,00

REF420 - CENTRO - IBIZA RESIDENCE

APARTAMENTOS COM 01 SUíTE C/SACADA,
02 DEMI SUíTES, SALA DE ESTAR/JANTR,

LAVABO, SACABA, ÁREA DE SERViÇO, VAGA

DE GARAGEM. APARTAMENTOS A PARTIR

DE R$350.000,oo.

o
,ro HAUSGARTEN: Rua: 702 João Ropelatto, esquina BR 280.

[ Nereu Ramos / Jaraguá do Sul SC

� Apartamentos com 02 quartos, sala/estar, banheiro, cozinha,
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 acrcveçãc
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EMMENDOERFER HOME CLUB - Rua Frederico Alberto Curt
Vasel, 575 - Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul

More em um ponto estratégico de Jaraguá do Sul, o EMMEN
DOERFER HOME CLUB oferece tudo para sua família morar

bem, no bairro Vila Nova, próximo a natureza e tudo que
você precisa na cidade.
Duas torres, cada uma delas com 6 apartamentos tipo por
andar. Serão 11 pavimentos de apartamentos tipo, e um

pavimento superior com coberturas planas.

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:

*Crédito sujeito a aprovação IQuitação via financiamento após
término da obra I Saldo corrigido pelo CUBo

Eng��
----

Edifício Candido Portinari: Rua Presidente jucellno, centro de
Jaraguá do Sul- se.

Apartamentos com 01 suíte, 01 quarto, banheiro, sala de
estar/jantar, cozinha, sacada corrrchurrasqueíra
Area de serviço, 01 vaga de garagem, preparação para ar
condicionado.

VILLA CATÃNIA: Localizado em Balneário de Pi�rras, foif���ei�d�ifta;��r�et��;.i��d��t�r�ad��c��1��rái��\��gue
mobiliada e decorada.
Além da preocupação com a sustentabilidade, com uma
área de preservação permanente, captação e reutilização
da água das chuvas para irrigação dos jardins e limpeza das
áreas sociais, a energia solar também será captada, gerando
energia para a iluminação das áreas sociais.

•

I

a escolha cert

REF.: 423 - VILA NOVA -1° ANDAR - Apto com 87m', com 01

suíte, 02 quartos, sala de jantar/estar, banheiro, sacada com chur
rasqueira, cozinha e área de serviço. Valor: R$ 225.000,00
REF 424 - VILA NOVA - 7° andar - Apto com 87m', com 01 suite,
02 quartos, sala de Jantar/estar, banheiro, sacada com chur
rasqueira, cozinha e área de serviço. Valor: R$ 240.000,00

REF.: 258 - CENTRO - Apartamento com 01 suíte, 01

quarto (Planta original alterada 01 suíte+oz quartos), Sala
de jantar e estar, escritório, cozinha, lavanderia, chur
rasqueira e 02 vagas de garagem. 01 quadra do Angeloni
da Barão - Prédio novo. Valor: R$ 370.000,00.

REF 394 - EDIFípo ELEGANS - Centro - 1 SUíTE + 1 QTPS,
BWC,CIRCULAÇAO, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA
DE SERVICO, SACADA, 1 VAGA DE GARAGEM. R$200.000,00
- forma de pagamento: Entrada R$70.000,00 +parcelas até
entrega das chaves + saldo financiado pelo banco.

REF347 - CHAMPAGNAT -1 suíte c/ cioset, 2 qtos, 3
salas, cozinha mobiliada, 5 bwc, área de festa mobili

ada, garagem para 2 carros, piscina, depósito, sistema
de aquecimento solar. R$ 1.000.000,00

REF.: 149 - VILA NOVA
- Metragem da casa:

200m2. Metragem do
terreno: 600m2 Casa
com suíte, 02 quartos,
bwc, sala, cozinha, área
de serviço e ga�. para 2

carros. PRECO A VISTA
= R$ 380.oÓo,oo OU R$
120.000,00 de entrada
e SALDO em até 90 (
NOVENTA) parcelas de
3( três) CUB'S mensais.

REF390 - APARTAMENTO - NOVA BRASíLIA
1 suíte + 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, cozinha
mobiliada, bwc, área de serviço, piscina, área de
festa, 1 vaga de garagem. R$250.000,00

408 NOVA BRASíLIA
Terreno urbano edificado com uma casa em alvenaria
(não averbada. Terreno com 1.100m' e a casa com

318,95m: (1 suíte + 3 qtos), demais dependências e

piscina. R$750.000,00

REF 324 - VILA RAU
Casa de alvernaria com 03 quartos, 2 salas, 2 banheiros,
cozínha, dispensa, garagem para
02 carros, churrasqueira, escritório e lavanderia.
Área do Terreno: 450m'. Área do imóvel: 240m'

REF 346 - FIRENZE

Casa com 03 quar
tos, sala de estar/
jantar, banheiro,
cozinha, área de

serviço, garagem
com banheiro e área

de festa. Área do
imóvel: 130m2•
Valor: R$ 180.000,00

REF.: 385 - CHICO DE PAULA
03 quartos, bwc, sala de estar, cozinha, lavande
ria, garagem para dois carros + Edícula contendo:
lavado, sala e churrasqueira - R$ 240.000,00

I

•

REF.: 1167 - SCHROEDER

Sobrado c/ suíte, 4 quartos, 3 salas, cozinha, 2
bwc, despensa, lavanderia e 3 vagas de garagem.
R$1.300.000,00 CRECI 2847-J

REF437 - CHICO DE PAULA

Ponto comercial- Instalação e estoque.
R$160.000,00

REF 384 - ANA PAULA 4
Térreo com 02 salas, garagem, banheiro.
Parte superior com 03 quartos, sala, cozinha, área de
serviço, área de festa. Metragem do imóvel: 250m'
Metragem do terreno: 3650m'. Valor: R$ 260.000,00

REF 438 - CENTRO

Apartamento com 03 suites, escritório/suíte, home
Office, sala, copa, banheiro, cozinha e 03 vagas de
garagem. Todo mobiliado. Valor: R$ 1.200.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Vinte E Oito De Agosto, 728
Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970LEILA

Corretora de Im.óveis
eREeI011420 Fone/Fax: (47) 3373-1905

Ref. 120.2 - Estrada Tibagi, Guaramirim
Belo Sítio, Terreno com área de

8.250,OOm2• Valor Sob Consulta.

Ref. 124.2 - Avaí (Sto Expedito),
Guaramirim - Casa cf 3 quartos, sala/coz,

lavanderia e dois bwc, garagem.
R$180.000,OO

ReI. 95.1 - Nova Esperança, Guaramirim - Casa
em Alvenaria, c/2 quartos, sala/Coz, bwc,

lavanderia e garagem. Terreno de esquina cl
450m2 e área construída aprox. 70m2.

R$ 120.000,00

Ref. 129.1 - Beira Rio, Guaramirim - Casa
com 2 quartos, sala/cozinha,banheiro, fundos
do terreno com lavanderia e garagem. Aceita

financiamento. R$ 140.000,00.

Ref. 145.1 - São Luiz, Guaramirim - Terreno
de 360m2 Aceita Financiamento.

R$ 70.000,00

Ref. 2.12· Bananal do Sul, Guaramirim
Terreno (14,OOx27,40). NEGOCIAVEL.

R$ 52.000,00

ReI. 157.1 - Caixa d' Agua, Guaramirim - Edificado
com uma casa residencial de madeira, com área de
80m2 mista, dois quartos, sal/cal, bwc. lavanderia e

garagem, tem fogão a lenha e churrasq. Aceita trocar o
imóvel em Jaraguá do Sul e aceita carro. R$ 80.000,00

TERRE�QS iC '. í"�{, ;. .: '" "i '" ,/',
.

;
002 - Nereu Ramos, terreno com 408,00m2 R$95.000,00
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 R$1.200.000,OO
006 - Três Rios do Sul, terreno com aproximadamente7.000,00m2 R$400.000,00
0070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71.148,20m2 R$ 2.850.000,00
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68mê .R$280.000,00
020 - Barra Velha, terreno com 306,00m2 , R$ 30.000,00
024 - Nereu Ramos Terreno com 420,00m2 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
037 - Vila Rau, terreno com 2.407,30m2 R$ 650.000,00
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$85.000,00
051 - Nereu Ramos, terreno com 660,00m2, R$135.000,00
058 - Nova Brasãa, terreno com 16.843,45m2 R$1.200.000,00
059 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 R$ 75.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2 R$160.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m2 R$145.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pI indústria) R$ 450.000,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m2 R$500.000,00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,5Orn2 .R$120.000,00
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique) : R$ 108.000,00

CASAS . .• c. ;.; I .a.

004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,00m2 e terreno com 450,00m2 valor R$180.000,00
020 -Nereu Ramos, casa de alv. com 87,00m2 e uma de madeira com 5O,00m2.Terreno C/ 413,35m2 R$135.000,OO
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/200,00m2 e terreno c/329,OOm2 aceita sítio R$220'OOO,00
035 - Ribeírão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2 R$136.000,00
040 - Barra do Rio Cerro, casa de alvenaria com 125,63m2 mais edícula com 73,00m2.Terreno com 315,35m2.
(aceita terreno na Barra do Rio Cerro) R$ 253.000,00056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90/00m2 R$130.000,00062 - Ubatuba, casa mista com 140,OOm2 e terr. 307,51m2. (acerta imóvel de menor valor em Jguá do Sul) .. R$115.000,00
090 - Barra do Sul, casa com 32,OOm2 e terreno com 360,00m2 R$32.000,OO
131 - Nereu Ramos - casa de alvo c/102,00m2 e terreno C/ 475,OOm2(aceita apto de menor valor) R$220.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 R$250.000,OO
150 - João Pessoa - casa de alv. C/ aprox, 280,00m2 mais galpão. Terr. cf '1.574,1 Om2 (aceita apto de menor valor) R$450.000,00
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 120,00m2 e terreno com 455,00m2 R$177.000,oo
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 maís edícula. Terreno com 660,00012 R$ 220.000,00

CORRETOR
DE IMÓVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

038 - Ribeirão

Cavalo, terreno com

17.590,11m2•
R$ 300.000,00

039 -Apartamento
Água Verde com
área total de

52,71m2•
R$ 100.000,00

018 - !3a1neário Camboriu - apartamento com 82, 17m2 de área total mais garagem (próximo da praia) R$ 320.000,00
036 -Agua Verde com área total de 52,71m2 R$ 100.000,00
060· Centro - apartamento com área total de 153,63m2 R$ 275.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 R$175.000,00
106 - Centro - apartamento com área total de 120,86m2 R$245.000,00

025 - Nereu Ramos casa de
alvenaria com 58,08m2 e terreno
com 322,00m2• R$120.000,OO

079 - Ribeirão Cavalo, geminado novo
com área de 85.13m2•

R$135.000;OO

032 - Ribeirão Cavalo, terreno
com 9.309,60m2 - R$ 500.000,00

COMPRA • VENDE • A�UGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme WeeQe, 166 • Edifício largamo - Centro
I
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REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suíte c/ sacada +
2 dormit.+ sacada cf chur.+ demais depend
encías. ENTRADA R$ 20.000,00 + PARCELA

+ FINANCIAMENTO

PROPOSTAS VALIDAS ATE 14/04/2012

OPORTlJNIDADE

NÓS TEMOS
UMA PARA
VOCÊ!

IMOBILIÁRIA

Pierrnann
CO'MPRA • VENDE

Fone/Fax: (47) 3370-0700
Rua .Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

PEROíV'El
APARTAMENTO Á
2 KM DO CENTRO
POR R$ 99.990,00

REF: 5271 - CHICO

OE PAULA - 2 DORM,
1 BWC, 1 VAGA DE

GARAGEM, DEMAIS
DEPENDENCIAS.
R$ 130.000,00
PRONTO PARA

MORAR

REF: 372 - VILA LENZI - SUITE + 2
REF: 5281 - TRES RIOS DO SUL - 2 DORM, SALA ESTAR/TV/ESCRITORIO,

DORM. 1 VÂGA DE GARAG�M, 1 BWC, 2 BWC, COZINHA, SOB MEDIDA, AREA
SALA, COZINHA, LAVANDERIA DE FESTA C/ PISCINA E BWC, 4 VAGAS

ACEITA FINANCIAMENTO. R$140.000,oo GARAGEM. R$ 325.000,00
�----------------------------------------------�--------------------- �-------------------

2 DORM, 1 BWC, 1 VAGA DE GARAGEM,
AREA DE SERViÇO, SALA, COZINHA.

ACEITA FINANCIAMENTO!!

REF: 5121 - TRES RIOS DO SUL - 3 DORM, 2 BWC,
2 VAGAS DE GARAGEM, DEMAIS DEPENDENCIAS.

ACEITA IMOVEL DE MENOR VALOR.
R$ 220.000,00

REF:4653-
BAEPENDI-1
SUITE + 2

DORM, COZINHA,
1 BWC, SALA
ESTAR/JANTAR,
AREADE

SERViÇO,
SACADA C/
CHURRAsa.
Á CONSULTAR.

li���'III_If!I·,"'!IIIHI1!/Cq"''''UIIlii!iíi;!ií!l!!III.®)fi!fj'fli.:VI!!i�1Hf1�1!Ii�1Ii�íillJJIm!,fÉ6K'ilI!�� �.• ,��. !.Z.

REF: 3Q215 - JOAO PESSOA - 02 dorm
ou suite + 01 dorm ou 03 dorm ou suite
+ 02 dorm. ENTRADA DE R$2.000,00 +

PARCELAS POR MES.

REF: 4172 - Vila lenzi - Tipo 01: 1 suite + 2 dorm.
Tipo 02: 1 suite + 1 dorm, Tipo 03: 2 dorm. Sendo
todos com sacada com churrasqueira, 1 vaga de

garagem. A PARTIR R$128.150.00

REF: 4951 - TRES RIOS DO NORTE - 2 DORM, SALA

ESTAR/JANTAR, COZ., BWC, SACADA Cf CHURRAsa.
1 VAGA DE GAR. ENTREGA PARA DEZEMBRO 2012.

ENTRADA FACILITADA, ACEITA FINANCIAMENTO.

VALOR À CONSULTAR.

REF: 5111 - CZERNIEWICZ -1 SUITE + 2
DORM, 1 BWC, SALA AMPLA, COZINHA, AREA

DE SERVI O. R$ 164.00000

r

I
�

. I

�i�,:�� I
-IMOVEL i
PRONTO E

POSSIBILIDADE
MINHA CASA
MINHA VIDA.:
VALOR: À i
parür de ,

R$117.000,OO.

t
l
1,
!
i

LAVANDERIA, 1 VAGA DE . f
GARAGEM COBERTA. R$ 660,00 j

1,
!

CASA - VILA LENZI - 2 DORM, I
SALA! COZINHA, 1 BWC, I
LAVANDERIA, 1 VAGA DE

'j....I,I.GARAGEM COBERTA, SACADA •
COM CHURRASQUEIRA.

R$ 770,00 I
_�., ",__,."",,,,,,�_�,,,,,,,�,,,,,",,,,t,it,_'''''-·�HI..:Im_. Itt,_.","", "",I""""""�"':''''';'''''''''''''''''''' 1.";.n,,,��,J

www.imoveisemiaragua.com.br
. I

...
.
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Área de terreno:
Chácara
Schroeder,

690,OOm2

Duas Mamas Área construída:

Área total:
180,331n2
1 Suite,2

100.277,OOm2 dorrrútórios, sala,
Casa com 130m2

(3 quartos)
copa, cozinha,

Quiosque com 120m2 lavanderia, área de
festas e garagem.

Terreno: Apartamento na

610m2,
ilha da figueira com

Casa: 91,05m2, 3 quartos, sala,
200m2- cozinha, lavanderia,

4 dormitórios, sala, banheiro e garagem, em
, '

cozinha, frente ao

2 banheiros Supermercado
e lavanderia. Brazão.
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Lote - Três Rios do Norte a partir de R$ 65.000,00

Apartamentos a partir de R$ 110.000,00 MInha:':"
MJnhaVJda

INVESTIMENTOS

• Área de 88.000nr .. R$160.000,oo • Área de· i.875m2 .. R$ 230.000,00
• Área de 62000n'f � R$145.000,OOIMÓVEIS

CReCi 3139.J

47
PLANTÃO

Vendas 9934.80691.9923.9739 J Locação 9923.7090

(

L1044 - Casa - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc , L2139 - Apartamento - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc
lavabo, dependência de empregada, área de serviço, garagem p/ área de serviço, sacada c/ churrasqueira, garagem.R$ 660,00
4 carros. R$1.800,00 e Cond.Aprox. R$ 100,00
L1046 - Casa - Schroeder - Com 02 quartos, 02 salas, 02 bwc, L2140 - Apartamentp - Baependi - Com 01 suíte, 02 quartos,
cozinha, sacada, garagem. R$ 500,00 sala, COZinha, bwc, area de serviço, sacada c/ churrasqueira,

L1048.- Casa - Três RiDS do. Sul. - CDm 03 quartos, sala, cozinha, garagem.R$ 800,00 e CDnd.Aprox.R$100,00
copa, area de serviço, 02 bwc, area de festa c/ churrasqueira, L2141 - �partamentD - Czerníewícz - CDm 02 quartos, sala,
garagem para 02 carros.R$ 850,00 cozinha, area de servço, bwc, garagem.R$ 600,00 e Cond

L2080 -_ Cobertura - CDm 01 suíte master, 01 suite, 02 quartos, AprDx.R$ 100,00
.

dependência de empregada, 03 bwc, area de festas, cozinha, L3001 - Sala Cornerclal- Centro - CDm 40m2, bwc.R$500,00
sala, sala de jDgOS, piscina, 03 vagas de garagem. R$ 2.100,00 e L3007 - Sala Comercial- Centro - CDm 813m2, 09 vagas de
Cond.Aprox.R$ 600,00

..

garagem.R$ 11.000,00
L2085 - Apart�mentD - Baependi - CDm 01 suite, 02 quaríos, L3011 - Sala Cornercla - Centro - CDm 41 m2 bwc
sala, COZinha, area de serviço, sacada com churrasqueira, bwc, R$500 00 e cono Aprox R$ 60 00

,.

garagem. R$ 750,00
'

.

.' ,

L2101 - �partamentD - Centro _ CDm 01 suíte, 02 quartos, sala,
L3016 - Sala Cornereía - Centro - CDm 32m2, bwc. R$550,00

cozínha, area de servço, sacada CDm churrasq, jardim, terraço. L3018 - Sala Cornerclal- Centro. - CDm 32m2, bwc.R$670,00
R$1.000,00 e Cond.Aprox. R$ 100,00 L3019 - Sala Comerclal- Centro - CDm 32m2, bwc.R$850,00
L2113 - Apartamento. - Centro - CDm 02 quartos, sala, cozinha, L3020 - Sala Cornerclel - Centro - CDm 70m2, bwc, estacío-
bwc, sacada c/ cturrasquelra.caraqem R$ 630,00 nameoto. R$ 800 00

L21.16 - Apart�mentD - Chico. de Paulo. - CDm 02 quartos, bwc,
'

L3021 - Sala CD�ercial - Centro - CDm 42m2 R$ 460 00

Ã���x��$���,3&ea de servço. garagem.R$ 550,00 e cone. L3024 - Sala Cornercía - Vila Lalau - CDm 60�2, 01 bwc.
�2122 - Apartamento. - Centro. - CDm 02 cuanos, sala, cozinha,

R$ 750,00
. .

area de servico, sacada c/ churrasqueira, garagem. R$ 710,00 e L3027 - Sala Comercta - Corupá - CDm 50m2.R$ 250,00
Oond Aprox.R$100,00 L3036 - Sala Comercial- Centro. - CDm 40m2, bwc.R$550,00
L21.23 - �partamentD - Czerniewicz - CDm 02 quartos, sala, L3037 - Sala Cornerclel - Centro - CDm 750m2 .R$ 8.500,00
cozinha, area de serviço, bwc, garagem. R$ 600,00 e Cone. L3038 - Sala Comerciel - Centro - CDm 110m2 R$ 3 000 00
Aprox.R$ 1 00,00 � . 2'

. ,

L21.26 - �partamentD - Centro _ CDm 01 suíte, 01 euarto, sala,
L3039 - Sala Comercia - Centro - CDm 120m .R$ 1.850,00

cozinha, area de serviço. bwc, sacada c/ churrasqueira, garagem. L3040 - Sala Oornerctal - Centro - CDm 42m2 .R$ 540,00
R$ 740,00 e CDnd.AprDx.R$100,00 L3041 - Sala Comercial- Nova Brasilia - CDm 170m2 02
L2130 - Apartamento - Centro.- CDm 01 suite, cozinha, garagem. bwc, estacíon, R$ 2.200,00

'

R$ 450,00 e CDna,Aprox.R$ 60,00 L3042 - Sala Comercial - Centro - CDm 60m2, bwc.R$900,00
L2131. - Apartamento. - Centro - CDm 02 quartos, sala, cozinha, L3043 - Sala Comercial - Centro - CDm 32m2 bwc R$850 00
bwc, area de servço, sacada c/ churrasqueira, R$ 620,00 e L3044 Sala C

.

I C t C 32 2' b 'R$850'00CDnd.Aprox.R$ 100,00
- DmerCla - en ro - Dm m, wc. ,

L2134 - Apartarnento - Vila Nova - Com 01 suíte,01 quarto, L3045 - Sala Cornercíal- Centro. - CDm 32rn�, bwc.R$550,00
sala, cozinha, bwc, área de serviço., sacada, semi rnDbiliada.R$ L3046 - Sala Cornerclal- Centro - CDm 32m2, bwc.R$550,00
680,00 e Cond.àprox,R$150,00. L3047 - Sala Comerclal- Centro. - CDm 32m2, bwc.R$550,00
L2135 - Apartamento. - .Centro - CDm 01 suite c/ closet, 01 quar- L3048 - Sala Comercia - Centro - CDm 32m2 bwc R$850 00
to, bwc, sala, cozinha, area de serviço., sacada c/ churrasqueira, ...

' . ,

garagem, elevador, TODO MOBILlAITO.R$ 1.800,00 e Cond. L3049 - Sala Comerciai - Ilha da Figueira - CDm 44m2, bwc.

Aprox.R$180,00 R$650,00 e Cond.Aprox R$ 35,00
L2136 - Apartamento. - Com 02 quartos sala, cozima, bwc, L3051 - Sala Cornercal- Centro - Com 70m2, 02 bwc.R$2.500,00
sacada c/ churrasqueira, garagem.R$ 620,00 e Cond. Aprox. L3052 - Sala Comercial- Centro - Com 154m2, 02bwc.R$3.500,OO

��{��,O� t t Á V d C 02 I
'L3054 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc.R$550,00

cozinh�, b��, ���nd� �er��to, ��Ceada ��m ch����;��eTr��' L4006 - Galp�D - Guaramirim - Com 500m2.R$ 3.800,00 .

garagem.R$ 550,00 e Coná.Aprox.R$ 100,00 L4008 - GalpaD - Vila Lalau - Com 3.500m2Valor sob consuta

L2138 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos sala cozinha L4009 - Galpão. - Guaramirim - Com 1.125m2 - Valor SDb

bwc, área de serviço, garagem.R$ 650,00 e Cond.Aprox.R$1 OÓ,OO consu�a

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3371·5544 V

Rua Barão do Rio Branco, 373

PLANTÃO (47) 8431-1122 - Rejane

DE VENDAS (47) 9905-0699 - Keli.

Horário de atendimento:

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

rejane@atlantaimoveis.com
keli@atlantaimoveis.comwww.atlantaimoveis.com

Rei. 2453 Resid.
las Vegas/filO Nova

Brasaia c/ c/ 01 suite
+ 1)2 dmmffêl['jos,
sêifa 00 jantar €
estai; BaGada com

churrasqueara, Q\;I,IC
somai, cozfntlta.
área de serv1QO. 02
"ligaS de �al'a�'-, :1.

,
.

mITQrfllelllt1l
�rndMiJlJl.aL Rioo
lanfir�o em
lmadeira �0lS

1000mmmos: r�1a9$a
IDClFIíi(ja, IRrepara�

. [f.lafaAr;.spin
1�79;IJ)Q.oo

ReI. 2451 Resid.
Soberano na Vila
Nova. Tipo 01 :

01 Suíte + 01

Dormitório, sala de

estar e jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha, área se

serviço, bwc social,
garagem. Apto Tipo
02:01 Suíte + 02

Dormitórios,sala de
estar e jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha, área se

serviço, bwc social,
garagem.
A Partir de

R$200.000,OO

Ref. 2474 Raziei Residence no Baependi, cf 3 suítes, sendo uma delas sufte master, sala de

jantar /estar, sacada com churrasqueira, cozinha, área de sevíço, com 02 vagas de garagem. 02
Coberturas. Aptos a partir de R$ 305.000,00

'''�'''� �1Jt� 1IJ��
� J:l i" ;f!""��'

f
.-.

, "

ReI. 2442 Resid. Nova York
no Centro c/ (Apto NOVO,
Frente) c/01 suíte mais 02
dormítórios;-sala de iantar/
estar, bwc social, cozinha,
área de serviço, sacada com
churrasqueira, garagem.
R$195.000,00

ReI. 2480 Resid. Ilha dos

Açores na Vila Lenzi c/
01 sute + 01 dormitórió,
sala de estar/jantar,
cozinha (mobiliada), bwc
social (mobiliado), sacada
com churrasqueira, 01
vaga de garagem. 02
APTOS POR ANDAR.
R$ 160.000,00 .

ReI. 2477 Resid.
Algarve no
Amizade c/ 02

�
�

quartos, cozinha
mobiliada, área de
serviço, bwc social
mobili?Jo, sacada
com churrasqueira,
01 vaga de
estacionamento
coberto.
R$135.000,OO

ReI. 2469 Resid.
Vicenzi na Barra
do Rio Molha c/02
dormitórios - sendo
um deles mobiliado,
sala de estar/jantar,
cozinha mobiliada,
bwc social mobiliado,
área de serviço,sacada
com churrasqueira 01
vaga de garagem.
R$140.000,00

ReI. 2471 Resid. Quebec no Amizade c/ com 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

ReI. 2384 Resid. Dom Michael na Vila Nova c/ 01 suíte mais
02 dormitórios, sala de jantar/ estar, bwc social, cozinha, área
de serviço, e garagem. R$ 250.000,00

ReI. 1656 Casa no

Amizade (TODA
MOBILIADA) com 01
suíte master mais 02
dormitórios, sala de
jantar testar, cozinha,
área de serviço, bwc
social, área de festas
com piscina e 02
vagas de garagem
R$ 430.000,00

ReI. 2418 Resid. Riviera
na Vila Nova C/ 1 suíte C/
closet, 2 dor, bwc social,
sala de estar/jantar, coz,
área de serviço, ampla

sacada gourmet, 2 vagas
de garagem com opção
de vaga extra.

* Forro
em gesso no interior
dos apto, preparação

para ar-split e hidrômetro
individual,Preparação

... para aquecimento a gás.
(SOMENTE 02 APTOS

PORANDAR).
APartirdeR$
240.000,00

.

ReI. 2426 Resid. Vale da Lua no Amizade c/ 02 quartos, bwc
social, cozinha, sala de estar/ jantar, sacada com churrasqueira, 01

vaga de garagem. A Partir de R$144.000,00

ReI. 1659 Casa
Ilha da Figueira
c/ 1 suíte mais
2 quartos, bwc

.

social, sala de
estar/jantar,
cozinha, área
de serviço,área
de festas com
churrasqueira e

despensa, garagem
para 3 carros.
R$ 370.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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H013 Amizade
R$: 137 Mil

H218D Vila Nova

R$:130 Mil, Área Total

91,83m2

H212D Nova Brasilia
R$: 195 Mil, 110m2

H t1 OD Casa com

131 m2. R$: 270 Mil,
Barra Rio Molha

Bela Paisagem em uma

. de Área 20.000m2

R$:990.000,OO Amizade

H114R Casa 152M2

R$:320MiI, Centro

f I

H012 Vila Lenzi

R$ 142 Mil

H218R Vila Lenzi

R$: 149 Mil

H208D Nova Brasilia
R$: 210 Mil, 95m2

, Res. Viver Bem, Ami
zade. Área Total 71

m2, R$: 117 Mil

,H014 Área privativa
107 m2. R$:380 Mil,

Baependi

H021 Ed. Vale Da Lua

R$: 150MiI, Amizade

H217D Chico de
Paula 92m2

R$: 215 Mil

Residencial São Luis.
Área Total 70.42m2

R$: 146 Mil

H125D Área Total 90m2
R$: 135 Mil,
Estrada Nova

H128D Três Rios do
Sul

R$: 165 Mil 70m2 .

H 137R Casa 324m2

R$ 270 Mil
. Três Rios do Sul

H163R Nova Brasília
R$:650 Mil, Área Total

650m2

H221 R Vila Lalau
R$:125 Mil.

H 132R Casa 206M2

R$:450Mil Barra Rio

Cerro

H210D Ed. Tulipa
97m2

R$:320Mil, Centro

H205 Moradas da Serra

R$:249 Mil,
Nova Brasilia

H 135R Casa de Alve-
nana

'R$: 380 Mil, Centro

H 165D Geminado
70m2.R$: 150 Mil, Três

Rios do Sul

H326D Terrenos Res.

Beira Rio

R$: 70 Mil, 393m2.

H 129R Área Total
2.258m2

R$:250 Mil, Amizade

H212D Centro

R$: 195 Mil, Área Total
110m2

H216D ITAPEMA

R$:239 Mil, 70m2

H0015 Ed. Monet.

R$:184 Mil, Baependi

H211 R Quitinete

R$: 79 Mil, 30M2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Dom Bosco, 57 - Vila Lalau
Entre Marisol e WEG

Rua Dom Bosco, 111 - Vila Lalau
Entre Marisol eWEG _

....

.�_
...

-_.-""

.:. Apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo uma suíte

.:. 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

[li)
Rua Felipe Schmidt, 157 - Centro

Jaraguá do Sul - se
Fone: (47) 3371 8009

PLANTÃO: 8836-9624 www.elosempreendimentos.com.D1..

. Imobiliária Habitat

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 0355 Res. Ipê Amarelo,
Figueira, 2 dorm, demais dep.,
sacada cf chur,1 vaga 54m2

R$ 120.000,00

Ref. 0380 Res. Alinda, Três Rios do Sul, 2 dorm, demais
depe, sacada cf churr, 1 vaga, 69m2 R$124.000,OO.

APTO PRONTO, AVALIADO PELO PLANO MINHA CASA
MINHA VIDA

ReI. 0322 Res. Estações,
Estrada Nova, 2dorm, demais
dep, sacada cf churr, 1 vaga,
59,23m2 R$106.000,00.

Ref. 0261 Res. Sta Rita,
Rio Molha, 2dorm, demais
dep., sacada cf chur, 1vaga,
75,38m2 R$139.000,00

Ref. 0295 Res. Don João I, Rau,
3 dorm, demais dep., sacada cf

chur, 1 vaga, 79,31 m2
R$ 150.000,00

Ref. 0353 Res. Vicenzi, Rio
Molha, 2 dorm, demais dep.,
sacada cf chur, 1 vaga 63m2.

R$130.000,00

Ref. 0330 Res. Paladino,
Amizade, 2dorm, demais
dep,sacada cf chur, 1 vaga,
55,26m2 R$136.788,00

ReI. 0169 Res. Dono Wall,Vila
Nova, suíte+ 2 , demais dep,

sacada cf chur, 1 vaga, 73,27m2
A CONSULTAR

Ref. 0288 Res. Gran Ramá,
Centro, suíte+2 dorm, demais
dep, sacada cf chur, 1vaga

92m2 R$ 245.000,00

ReI. 0349 Res.Stá. Luzia, Vila
Lenzi, suíte+ 2, demais dep,

sacada cf chur, 1 vaga, 88,64m2
R$ 220.000,00

Ref. 079 Recanto da Ilha,
. Fugueira, duplex suíte+ 1 ,

demais dep, sacada cf chur,
1 vaga, 84m2 R$ 199.000,00

Ref. 0270 Casa Alvenaria,
São Luiz,

3dorm, demais depend, cf chur,
150m2 R$ 170.000,00

Ref. 0308 Terreno João Pessoa
Lot. Marajoara II, 323m2

R$100.000,00

Ref. 0360 Casa Alvenaria, Barra
Rio Cerro, sUíte+ 1, demais

depend, 324m2, semi-mobilhado
R$ 250.000,00

Ref. 0352 Casa Germ. Amizade,
4dorm" demais depend, 1vaga,

115m2, cf edícula,
R$ 220.000,00

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.
(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Su I

Ref. 094 Res. Akira, Vila Lenli)
2 dorm, demais dep, sacada cf

chur,1 vaga 53,32m2
R$ 128.500,00

ReI. 0312 Res. Betel, Bependi
2dorm, demais dep., sacada cf

chur, 1 vaga, 54m2
R$ 128.000,00

Ref. 0359 Res. Hebron, Nova
Brasília,su!te+ 1, demais dep,
sacada cf chur, 1 vaga, 76m2

R$ 175.000,00

ReI. 0153 Res. Villa Rica, Vila
Nova, suíte+2, demais dep.,

sacada cf chur, 2vaga
R$ 159.000,00

Ref. 0344 Res. Angela, Trê Rios do Sul, 2 dorm, demais dep.,
sacada. cf chur, 1 vaga, 55m2,

OPORTUNIDADE DE R$ 118.000,00 POR R$ 110.000,00

Ref. 0375 Terreno Amizade,
427,50 m2'

Próximo posto gasolina.
R$ 230.000,000

Refi 0187 Terreno, Amizade,
339,79m2

R$ 105.000,00
Preço à Vista.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

3311-1500 • 9915-1500 Administração:

APARTAMENTOS

3312-0651 /9913-5314
futuroemp@uol.(om.br

III

Rua Arthur Gumz, esquina com a Rua José Marangoni,
Vila Nova, próximo ao Círculo Italiano.

Apartamentos com suíte mais 1 ou 2 dormitórios, (reversível), a partir de R$ 155.0 5,2 + CUS (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamentos).

Apartamentos com suíte mais 1 dormitório ou somente 2 dormitórios (reversível), a partir de 122.352,6 + CUS (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem

Acabamentos). Forma de Pagamento: Entrada mais 17 parcelas corrigidas pelo CUS, sendo a parcela 01/17 em março/20l2 e a parcela 17/17 em julho/20l3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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C
v)

IMÓVEIS.

I
47 3370-2900

PlantãoJVaodas
(411 9638.1909
l41J 9&25.6096

Centro
Casa de alvenaria, 90m2
03 quartos, sala,
cozinha, banheiro, garagem
Rua Vera Fichar, 239
Lateral Prof. Marina Frutuoso

Joraguá Esquerdo: Terreno plano pronto
paro construir.

Área de 350 m214 x 25m

João Pessoa.

Terreno com 13.000,OOm2
Próximo ao Mercado Zanetti.

Amizade.

Cosa novo. Entrego em /Iklrço de 2012.
Área contruida 15O{oom2 I Terreno com 375,OOm2

Estrado Novo.

Coso de madeiro com 02 dormitórios +

dependencias.

Nereu Ramos:

Terreno industrial com frentepara BR280.

Áreadoterreno: 4.800,00m2 (60x80m).

Ribeirão Cavalo:

Casa alvenaria com 02 dormitórios.

Próximo a empresa Schnell
�-----

João Pessoa, Joraguá do Sul.

Caso de alvenaria com 03 quartos, 88m2

Rua José Moreira, 38 - Próximo à Belmec

Ilho da Figueira, Jaraguó do Sul.

Terreno de 751 m2, area construido 483m2

Imóvel com rendimento R$3.800,OO mês

Três Rios do Sul. Apto com 64,00 m2

loteamento Scnrorini.

Guaramirim. Bairro Caponema.
Casa alvenaria com 150{OOm2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3275.1100
Plantão 9921.5515
C0MBRA-VENDA-L00AÇÃO
www.spacoimoveis.net

IMÓVEIS
CRECI3326J

Imóveis para venda

Imóveis para locação

mIl
Alvenaria, 2 dormit, cozinha
com móveis planejados, área
construída de aprox. 130 m'

BAEPENCI- Apart. 2 dormit. (1 suite). Aluguel: R$1.000,OO
CENTRO - Apart. 1 amplo dormit., demais dependo Aluguel: R$ 560,00
CENTRO - Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Aluguel: R$1.000,OO
CHICO CE PAULO - Oasa alvenaria, 3 dormitlsuíte, demais dependo
VILA LALAU - Galpão cl área 300 m', ideal pi depósito. Próx. WEGU)

Opções com 1 ou 2 dorm os

Rua Antonio Francisco Ciemonn
Bairro Vila Nova

SPAÇO IMÓVe-IS LTDí\ -Av. Mal. Deoãom da Fônseca, 1188·�ala401 ..1g cd.Mªrcaii� 'en er Jªr�uá Eta Sul I Sç

VILA RAU - Lojas comerciais novas, cl estacionamento.
Áreas a partir de 69 m'. Rua Prefeito José Bauer

Edson Müller (47) 9112-1700
Corretor de Imóveis (47)3372-1700
CRECI/SC N0. 8530 Jaraguá do Sul se

WWw.mullercorretor.com.br

Cód. 2020 João Pessoa - Edif.
- Entr. 20 mil +fjn.Ap 2 quartos,
sala! copa, cozinha, lavanderia,
bwc, churrasqueira sacada

ara em R$115 mil·Oferta

ar do Oca - terreno- área +,.
4.147 m2 com galpão de

600,OOm2, com mezanino-

R$2.000.000,00

Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina - com 4

quartos. sala, sala Iv. copa, cozinha,
lavanderia e' garagem . terreno 530

m2, Valor do imóvel R$ sob cons

Cód. 2017 - Centro - Apartamento 3

quartos, salal copa, cozinha.
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada qaraqem- Valor

R$165 mil

•

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, salaJ

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$125 mil ...

Cód.2021-Centro - Edil. Juliana·

Apartamento 1 suíte, 1 quarto, salal
copa. cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira, sacada garagem - of.'

R$ 175 mil por 175 mil
.. - - --- - -- --- - . ---- --- - ----- - ----- --- - .

---1
I

li
!

-_

-

-",...".

,J_�J
""

,,,,,�.,,.� ��: 1: • ';
__ � _ _ �'" f!:� .���

I

,[IDE PiÇARRAS COM 16�-M)��� .. FAZ�E�ÔQ FR��1t�Q;
� '-� -

,- A SR 101 • PROX POSTO LEAO'BRANGO.: - liJ.!f}

Cód.1049 - Nova Brasília - 2 Casas Bairro ÁrealTerreno'
Cód.1105 - Vila Lenzi - Casa 1048 Centro 532m2
mista, 1 bwc 4 quartos, sala" uítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, 1066 Praia BarradoSul
cozinha, despensa, lavanderia ala Iv, s estar, churrasq,aq solar, 1075 Chico de Paulo 430m2

varanda, garagem, churrasqueira, garagem 4 carros. 1107 Nereu 375m2
Sob consulta Aparta entos Local

. jardim - RS 185 mil
2002

m

SFS/Ubatuba 1 quadradomar 70m'/Suíte+2q
PROJETOS E CONSTRUÇ ES 2017 Amizade Cooo. 3quartos

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2020 joão Pessoa Próx, Posto Mime 2 quartos
experiência no mercado de construções.'Deixe todas as preocupações e os Terrenos Área
desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3040 Centro(�,:,x.Kohlbach)
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves." 3051 GuaramlnmBR280 2.450 m2

FINANCIAMOS PELO SISTEMA
.

3054 JoãoPessoajr 918,OOm:
(SFH).minha CASA minha VIDA! �:carasBarra doSul +1-350m

4006 Mass.lRibGustavo201.000m2
4007 São Bonifácio' 242.000m2

ó'ttWiGtU'STmA Aluguel· Centro - ap 3 quartos

Construção' Valor
150m2 8S0mil

aprox.90m2 100mil
120m> 155mil
100m'madeira 60mi!'

115mil
130mil
115.mil

4_000m2+/·
.

3aluguéis
510mil
450mil
180mil
25milPróx. Trapiche

-Projetos Estruturais e Arquitetônicos
185mil

'(Prox.Palhoça) 150mil

R$765,OO

(
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r

12 anos

f
{
r

Casa - Estrada Nova
3 dormitórios

Casa - Amizade
3 dormitórios (1 suíte)

...
. .

Casa Chico de Paula
4 dormitórios (1 suíte)

R$280.000,OO

I
3002 Apartamentos Água Verde. 02 dormitórios.

R$620,OO + Taxas Ed. Olinda

Apartamento - Ilha da Figueira. R$ 750 + �

I
taxas. 02 dormitórios. Ed. Tácia Fernanda

Apartamento Centro. 02 dormitórios + 01

suite. R$1000,OO + taxas.

Ed. Areuo

Apartamento Centro. 02 dormitórios + suite

R$1.100,00 + taxas. Ed. Klein
8

Apartamento - Barra do Rio Cerro. 02

dormttónos+ suíte. R$780,00. Ed. Bortoline

Apartamento - Vila Lalau. R$750 + taxas. 02
Q1tldormitórios. Ed. Olivia Catarina

Apartamento Vila Nova. 02 dormitórios +

ssuíte. R$1.100,OO. Ed. Saint Moritz

Apartamento Vila Lalau. R$850,00. 03
dormitórios. Ed. Vitória Régia 0

Loft Centro. 01 dormitório. R$400,00 + taxas.

Ed. Nathalia Schiocket

dormitórios + suíte. Ed. Imperial

Casa Comercial - Ilha da Figueira. 200
metros. R$2.000,00

Sala Vila Lenzi. 60 metros. R$500,00

Sala Comercial Centro. 1400 metros. A

consultar

Casa Água verde. 02 dormitórios + suite.

R$1.000,OO

Sala Comercial - Centro. 80 metros.

R$670,00

Sala Comercial - Figueira 120 metros.

R$1300,00

Sala Comercial - Centro. 30 metros.

R$700,00

Sala Comercial Centro. 174 metros.

R$2350,OO

Galpão Industrial. Barra do Rio Cerro.

R$9.000,OO

(47) 3371-6600
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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473373-34 4
473373- 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.

A consultoria Habitacional
deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente
credenciada pela Caixa
Economica Federal.

OFERTAS
Construtora �

arealsec�
�
,.!.
ri:

Foto meramente ilustrativa

Imóvel Financiável. Edifício Ruth Braun
Localizado no centro da
cidade de Jaraguá do

Sul, tem 12 andares,
quatro apartamentos por
andar, recepção, salão
de festas, churrasqueira,
garagens privativas co
bertas e lojas. Apto com

sala para dois ambientes,
sacada com churrasquei
ra integrada com cozinha
e sala, área de serviço,
02 suítes, lavabo e gara
gem coberta. Área Total:

78,05 m2•

R$240.000,00

Terrenos
• Ref 258 Ponta Comprida! Guaramirim Terreno

de arrozeira 20.000m2 R$160.000,00
• Ref 315 Bananal do sul! 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 314 Centro/Guaramirim Terreno na

área central próximo da Transmagna
R$150.000,00

Ref 270 Edifíéio Tom Jobim, Edifício com 07
pavimentos, 36 aptos, Elevador, Salão de Festas
mobiliado e decorado, Playgmund, Bicicletário,
Garagens, Portão e porteiro eletrônicos, Previsão

para TV a cabo e antena coletiva, Central de
gás, Acabamento em massa conida, Portas e

rodapés na cor branca. Apartamentos com: 02
quartos, 'Suíte + 01 quarto, Sutte + 02 quartos,
Sala de estar e jantar, Sacada com churrasqueira,

Cozinhª, BWC, Area de serviç�Garagflm.

Ref 320 Amizade / Guaramirim Ter

reno contendo 02 casas. Uma casa

com 2 quartos, sendo 01 suíte,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia
e varanda. A segunda casa com 01

quarto, sala e cozinha, banheiro e

lavanderia.
R$ 320.000,00

Ref 287 - Amizade/Guaramirim - Terreno com
405,00m2 contendo 4 apartamentos com
2 quartos e 3 quitinetes. Terreno com ótima

localização, fazendo frente com Rua asfaltada.
R$290:000,00 (duzentos e noventa mil reais)

Rei 321 AmizadatGuarami!im Casa com 3 quartos, sala de
estar; 02 banheiros, lavanderia, cozinha, garagem, varanda, piso
laminado, murada, portão eletrônico(garagem e muro), alarme,

há 8 anos construída. R$ 290.000,00

Ref 289 - Bananal do Sul/Guaramirím - 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 constru�o 12O,OOm2 R$ 230.000,00

Ref 291 - BANANAL DO SUl/GUARAM1RIM - RESIDENCIAL
SANTA INES - CASAS GEMINADA COM 2 QUARTOS,

BANHEIRO, SALA, COZINHA E ÁREA DE SERViÇOS. ÁREA
CONSTRUíDA DE 55,00 m2. Apartir de R$110.000,00

Ref 308 Avaí/ Guaramirim Casa em alvenaria com
03 Quartos, sala de estar, cozinha, 02 banheiros,

lavanderia e garagem R$ 150.000,00

Ref 298 Corticeira/Guaramirim Sobrado em alvenaria com
220m2, contendo 2 moradias com entradas Individuais,

sendo uma com 3 quartos e a outra com 4 quartos, terreno
com 1.005,52m2 R$ 265.000,00

Ref 0317 - CAIXA O' ÁGUNGUARAMIRIM
- Casa em alvenaria com 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, área de serviços e garagem.

_..__.__R�.........99,.000,00

Ref 287 Avai/Guaramirim casamsta com 03
quartos, sala de estar e jantar, cozinha, banheiro,

lavanderia e garagem R$150.000,00

Ref 323 Ponto Comprida,lGuaramirim Casa em
alvenaria com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e
lavanderia. Area construída de aproximadamente
80,00m2 e terreno de 1.386,50m2• R$ 160.000,00
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Rua Domingos Ro�rjgues da Nova, 483 Sala 01

w'W\N.splendoreimoveis.com47 3275.4477
-.�__,.,,�__RE_ � 9153.8033

�
ç,;

PRONTO PARA MORAR! AMIZADE

Apto NOVO com 1 suíte + 2 quartos..
,

sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
sacada cf churrasqueira e garagem.

Com possibilidade para
duas vagas de garagem.

Apto térreo cf área privo SI,30m2
Apto 202, 302, 402 cf área privo S7,95m3

A partir de R$ 155.000,00
Agende sua visita com nossos corretores!

Ed. Belo Arvoredo - Amizade

Apto 1, 2, 3 quartos, sacada cf churrasq,
..

A artir de RS 120.000,00

Assessoramos seu processo, desde a cQmpra/venda até o financiamentolescritu"a.
Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

'Preços válídos até a próxima edição deste anúncio ou conforme disponibilidade do imóvel.

LOCAÇÃORes. Hebrom - Nova Brasília
Apto 1 quarto, sala, cozinha, bwc, garagem.

Centro - R$ 480,00 + condpmínio.
Apto NOVO com 1 suíte + 2 quartos,
sala estar/jantar, cozinha, banheiro,
lavanderia, sacada c/ churrasqueir
e garagem.

Aprox. 80,OOm2 de área

pri/,.t.. �ti.Y",��:,_",,::;,�"""i",.

Prédio com excelente n /,.,

::::�::::oo t

Apto 2 quarto, sala, cozinha, banheiro,
lavaderia. churrasqueira, garagem.
Baependi ... R$ 570,00 + condomínio.

Apto NOVO 1 suíte + 2..Q.yartos, 100m2 privo
sacada cf churrasqueira, garagem.
Baependi - R$ 700,00 + cond.

Apto NQ.'1[O liy_íte�yªtlQ�,
'sacada com churrasqueira, garagem.
Vila Nova - R$ 830,00 + condomínio.

Apto NOVQ 1 suíte + 2 Quartos,
ampla sacada cf churrasqueira, garagem,
prédio com elevador, salão de festas.

Vila Nova - R$ 1.150,00 + R$ 100,00 cond.

,

IMPERDIVEL!
Apto 2 quartos

�

com linda mobilia na cozinha,
lavanderia, banheiro. Garagem
sacada com churrasqueira.

Res. Vicenzi - Barra Rio Molha
Apto 2 quartos, sacada cl churrasq ..

.

R$ 125.000,00. Financiável.
Barra Rio Molha.
R$ 140.000,00

Res. Verticalli � Baependi
Apto 1 suíte + 2 quartos,1 00m2 área prlv. '

R$ 200.000,00. Financiável.
.

Casa 3 quartos - Barra Rio Cerro
1 suite + 2 quartos, garagem pi 2 carros

R 250.00000. Aceita ro osta.

f

}
\

f

l
I

RESIDENCIAL

TORREDELUNA

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,OO. ESTUDA

PROPOSTAS. ACEITA

FINANCIAMENTO.

FONE: 47 9662 0985

Casa 1 suíte + 2 quartos - Amizade
147,00m2 de área construída, alto
adrão de acabamento. Informe-se!

(47) 9904-2076 1"3376-1804
www.marquardtimoveis.com.br

� Alberto G., Marquardt:
'rJ:I' Corretor de ImóveisCREC112152

ReI 080 - Barra do Rio Cerro - Casa
de Alvenaria c/50m2 - 2qtos, bwc

, social, sala estar, cozinha, garagem -

Terreno com 365m2 - R$160.000,O

1

ReI 095 - Barra do Rio Cerro - Terreno
Industrial c/ 55.ooornZ - Frente para
a Rodovia Estadual Wo�gang Weege
(Entre a estofados Bel! Ar! e a Nanete
Malhas) - Valor: CONSULTE-NOS!

Resid. Vasel- Vila Nova - Aptos
de 2 e 3 dorm c/ su�e, sacada c/

churrasqueira. (Incorp. R.5-17.o1 O)

Jaraguá Tower - C�ntro - Aptos de 2
e 3 dorm c/ su�e - Ultimas Unidades

(Incorp. R.1-6l952)

Pastor Alber.t Schnelder. 1946 . CEP, 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC I marquard.timoveis@gl11ail.col11

.. Com escritura

-2L300m2

- Casa de alvenaria aprox. \

80m2

-2lagoas�e/�

S'
por apena

·

1l$350•000,OO
Contato: 9118-5474 e 9662 ..0895

.. Pa.hn.itos, árvores
frutíferas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 31 DE MARÇO E 1 DE ABRIL DE 2012 I IMÓVEIS 135

IMÓVEIS JARAGUA
CREC/3112·J

lRANSFORIW(DO SONHOS EMREALIDADE!

(47) 3370·9849 I 3275· 4417
Plantão

(47) 8412·8933

v. refeito Waldemar Grubba, 2655
Vila Lalau Jaragua do Sul - se

• flnancfamento Habltaclon I • Aqui lç o de Imóvel pronto
.Aqulsiç odet rreno construção .Construç o em terreno próprio R1299 -Ilha da Figueira R$ 430.000,00

• R form e ampliação • Emp Imo con !gnado

.....
R1208 - Guaramirim-Resid.Jardim das

Palmeiras R$ 110.000,00 R2151 - Três Rios do Sul R$ 130.000,00R2153 - Baependi - Residencial Karibe

R1300 - Jaraguá Esquerdo - Residencial
Leonardo da Vinci

R1286 São Luiz - aceita imóvel na negociação

RES. BRUNA MARIANA, BAIRRO RAU, AO LÁDO DA
CATOUCA.PREDIO c; ELEVADOR, APTO; 1 QUARTO,
SAJ,.A JANTA.RjESrAR Cj SACADA, LAVANDERIA,

0021INH� MOBILrAPA, aWC MOBILIADO, 1
GARAGEM. VALOR H$ 'lI.G1.000,00 PODE SER

HNANCIA.DO,

R1285 - Schroeder R$ 145.000,00 R2147 - Apartamento - Bairro Ouro Verde R$ 95.000.00

R1213 - Amizade R$ 450.000,00

R2104 - Baependi R$ 160.000,00

R2142 - Vila Rau R$ 130.000,00 R1303 - Vila Rau R$ 280.000,00

R3046 -

Chácara em

Guarainirim
com 90.000 m2

porteira
fechada.

100% cercada.
�""""'"I

Preço à

consultar.

CASA ALVENARIA, BAIRRO AMIZAIlE
MASSA CORRIDA, PiSO CERAMICA E LAMINADO DE

MADEIRA. Sl,I[TE, 2 QUARTOS, SALA EM oU'
ESTAR/VISltA, HWC, COZINHA, LAVMIDERIA,

GARAGEM, ÁREA DE FESTA COM QflURRA�QUEfRA.
VALOR R$ .290.000.00

REg, ÁGATA. CENTRO, PROXIMO AUNIMED.
PREDIO Cj ELEVADOR, APTO; 2 QUARTOS, S�!.,A
JANTARtr;STAR. BWC, CO?INHA. LAVANDERIA, 1

(ilARI\_G_E{V1.
VAlOR R$ í60.000,OO

SOBRADO - CHAMPAGNAT - SUítE C ClOSET E
HIDRO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA COPA,
SALA DE JANTAR, SALA VISITA, 1j>.VANDERIA,
t)�. DE �MPREGAPA e BANHEIRO, GARAGEM

PARA 2 CARROS,VAlORR$ 550,000,00

I

I - Casa - Jaraguá 99 - Casa com três quartos,
I sala, cozinha, area de serviço, banheiro e

I garagem. Casa toda murada com amplo terreno -

I Valor R$ 830,00
1- Res. Saint German; suíte, + 1 quarto, sacada c I

I churrasqueira, 1 garagem. Bairro Vila Laíau-
I valor R$ 790,00 + Cond.
I .

I - Casa Comercial- Rua João Picolti Centro -

i valor R$3.000,00
I .

I - Sala Comercial- 67m2 + 1 garagem Bairro Vila

I Lalau - valor R$800,00 + R$60,00 cond.
I

I - Res. Saint Moritz • Vila Nova: Apartamento
I com três dormitórtos (sendo uma suíte), sala,
I cozinha com mobilia, área de serviço, banheiro,

I· sacada com churrasqueira, duas vagas na

garagem. Valor R$ 1.050,00 + Cond.
I

I - Casa - Rau - Casa Nova com três quartos, sala,
I cozinha, área de serviço. banheiro e garagem.

I Casa toda murada. Valor R$ 1.000,00.
_1IIli!I!IÍ"""'- I- Galpão

- Guaramirim - Galpão com 262m2. em

I
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

I Sala comercial- Centro - Sala comercial com

I dois banheiros. 60m2. Valor R$1.000,OO (água
I incluso).

! Apartamento - Três Rios do Sul - Apartamento
I NOVO com dois quartos, sala, cozinha, área de

! serviço, banheiro, sacada com churrasqueira e
I garagem. Valor R$ 500,00 + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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

59.123

CORRESPONDENTE

(47) 3375.0505
9153-1112 I 9135-4977 I 9964-4959

Crecl: 3371-1

.....

Casa 56m2, 2quartos, sala, coz.,
lavand., bw e garagem. Terreno
367, 27m2• R. Lat. do Ano Bom,
CorupájSC. R$ 70.000,00.

Terreno 3.930m2, edit. cl uma casa
mista antiga. Ótima localização, R.
Roberto Seidel. Seminário,
CorupájSC.ldeal para prédio!

Casa 110m2, 3 quartos, sala e cozinha,
bw, lavand. e garagem. Acab. em gesso

e massa corrida+ Galpão 130m2•
Terreno 465m2• Corupá/SC.

R$ 210.000,00.

Sobrado Novo 60m2, 2 quartos,
sala e cozinha integradas, bw,

lavanderia e varanda.
. Corupá/SC.

Casa Nova 51m2, 2 quartos, sala e

cozinha integr., bw, lavand. e
varanda. CorupájSC. Finalizando
muro frente e fundos e jardim!! !

Terreno 2.400mz, localizado na Rua Terreno 889m2, todo mura o e

dos Viajantes, Amizade. Jaraguá do escriturado. SR 280, Km 84,
Sul/Se. R$35.000,OO. Corupá/SC. R$ 136.000,00.

Terreno 380m2,
no Ano Bom.

Corupáj se.
R$ 40,OO�!e?kJ
Terreno 308m2,
no Ano Bom,

CorupájSC.
RS 45.00�'(�CiiJ

Terreno 330m2,
no Ano Bom.

Corupá/ SC.
RS 55.00�,gHb
Terreno de 360m2,

João Tozini.

CorupájSC.
[D

Terreno 4.000m2,
frente BR·280.

Chácara 250.000m.2, riacho, mata nativa
e áreas desmatadas para plantio ou

pastagens, Estrada Rio Natal.
Corupá/Se. R$ 165.000,00.

Nereu Ramos.

Jguá do sul/se.
mm

Chácara 11.000m2, lagoa, campo de Chácara 11.600m2, 80% Chácara 49.000m2, cl casa e

futebol e casa mista. Corupá/SC. desmatada, à 5Km do centro. 4.000 pés de eucalipto. ,

R$ 150.000,00. Troca por casa. C.orupá/SC. R$ 85.000,00. Corupá/SC. Aceita carro. centro. CorupajSC. R$ 98.000,000.
\

VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!
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3273-6·691
9902-4249/9128-1019'

www.lehmannimoveis.com.br� lEHMANN
........__ Osvândlr t..ehmann Corretor de Imó_l(�e I_s ,� �_�••__< __ .. �__

Procura-se Corretor com creci, ou que esteja cursando

Ref 139 Terreno Ilha da Figueira
com 12 mil metros quadrados

plano fazendo fundos co'm a

WEG II (rio). Valor R$4SO.,OOO,OO

Ref 141 sobrado em construçao no bairro ilha da

figueira com aproximadamente 250 metros

quadrados terreno com 450 metros quadrados em

fase final de acabamento. R$280.000,OO

Ref 142 terreno no bairro ilha da figueira proximo
a esquadrias nilmar com 540 metros quadrados

plano pronto pra construir R$9S.000,OO

Rei 106 - Chacará no bairro
Vieiras com 20 mil metros
quadrados casa frutas'

palmeiras 2 águas correntes
R$ 90.000,00

Ref 131 • Terreno Barra do
Rio Cerro, próximo ao

Mercado Contelli com 300
metros quadrados valor
R$ 78.000,00. Aceita
financiamento bancário

Ref 143 casa de alvenaria
próx. Ar weg com 200 metros

quadrados com 9 peças sendo
tres pavimentos R$250.000,OO

Ref 144 casa en alvenaria
bairro sao luiz( terreno
comercial lcasa com 150
metros quadrados terreno
com 390 metros quadrados
com 15 metros de frente para

rua [oao franzner valor
R$160.000,00

Ref 123 - Terreno bairro Rio
Cerro I com dois galpões um
de madeira com 200 metros
quadrados outro de alvenaria
com 100 metros quadrados
tereno com 5800 metros

quadrados a 200 metros da
rodovia R$ 130.000,00

Ref 138 Terreno no bairro
jaragua 84 rua bertha weege
com 29 mil metros quadrados

fazendo frente para rua

bertha weege e lateral com o

lotemento miranda.
R$1.6S0.oo0,OO

Ref 128 Chacará bairro Rio Cerro" 500 metros
da rodovia com 50 mil m2 R 110.000 00

Ref 134 terreno com 87 mil metros', Rio Cerro II

com duas frentes para rod, Wolgang Wegge,
'

ideal para chácara, R$210,OOO negociável

Ref 135 Apartamento Centro de Guaramirim, 6º
andar com elevador, piscina e churrasqueira na

sacada novo, R 180 000. Aceita automóvel

DELl
PIA0I
IMÓVEIS

Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

BAIRRO: RIO DA LUZ PROl. SEARA AUMENTOS
Apartamentos com 2 DormltórJos Sala de Estar 8 Jantar 8wt,

CozInba Jnt.erada, Ár.a d. Serviço, 1 vaga de GaNg.m
Coberta. Ai.a: 83,DOm' APROI R$99.900,00 (coda)

Ref 144 Casa em alvenaria, c/150m2 terreno
c/390m2 ponto comercíal(são luiz)
Total de 8 peças - R$ 160.000,00

Ref 145 - Casa em alvenaria no Centro prox. Angeloni
Novo, c/204m2 1 suite c/closet e banheira, 2 quartos
sendo um c/doset. 3 vagas de gar. - R$460.000,O

===== Corretores de Imóveis-- www.schellercorretordeimoveis.com.br

,---------------------1

I NOVA BRASíLIA·

I "RESIDENCIAL

! MATER DEI"

-: ,"I
•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

----'----------------'--'----,'--'---------'---- ..

'1 JARAGUÁ ESQUERDO

I Casa com suíte mais

''_-",-_,.,� I 03 dormitórios, bwc
.... -

---... -J social, sala de jantar e
- --,I estar, cozinha fechada,

J lavanderia.
IIChurrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos.

Metragem da
casa: 193,OOm2,

Metragem do terreno:

409,50m2
Vaiar: R$400.000,OO.

Residencial Bellatrix - Loteamente Itacolomi II - Bairro Amizade

1 suite, 2 quartos, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia,
I sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem. R$175.000,OO

Matrícula 59.357

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

• LOTEAME,NTO 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
• 'Apto 3 quartos - 3aandar -

R$700,OO + condomínio

• Apto 2 quartos - 4° andar.

R$ 570,00 + condominio
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IIVIOVEIS

Ref. 575.3 - Apartamentos naVila Nova com

03 dormitórios. Entrega prevista para 03/2012.
R$190.000,00.

Ref. 575.4 - Flat Duplex no Saint Sebastian
com suíte com banheira, cozinha, sala, lavabo

e garagem. R$130.000;00.

www.bartelimoveis.com.br • www.bartelilllveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br
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Visite·nos! Temos o imóvel IDEAL para você!

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 LAVAf30 - 102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

2 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE -

84,05M2 DE ÁREA INTERNA.

• Ampla sacada com GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de arcondicionado (sistema
split), TV, telefone, internet e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e cozinha integradas.
• Hall de entrada com elevador;
• Vaga para 01 veículo com opção de vaga extra;
.' Salão de festas com espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e parquinho;
• 04 Apartamentos por andar.

,
G ...462 Cobertura

Linda vista da Orla de Balneário t,

Camboriú. ��
Com 3 suítes (sendo 1 máster \

•
com closet e banheira), sala para
3 ambientes, home-office com

banheiro, lavabo, cozinha, área

de serviço e sacada. 3 vasas de

garagem, '

De: 5.500.000,000

Por: 4.500.000,00

,
.

G ..631 Metrópolis
Apartamento novo!!!

ComVista privilegiada da orla de

Balneário Camboriú. Com 3 suítes

sendo 1 master, sala de estar e

jantar, dep, de empregada, cozinha,
área de serviço, lavabo,

churrasqueira, sacada de frente

paramar. Com 4 vagas de

garagens.

R$2.700.000,OO
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LEIER
IMÓVEIS

Apartamento Residencial São Luis

Área Privativa 63,37
Novo com 3 Quartos,

Sala com 2 Ambientes, Cozinha,
Banheiro, Área de Serviço
Sacada com churrasqUeir�

e 1 Vaga de Garagem
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u m o-v e s

Ref 1026 - Casa de alvenaria com 92m2 ,03 qua
rtos,sala,cozinha,banheiro,lavanderia garagem.

R$220.ooo,oo

dormitório, sala, cozinha, lavanderia,
portão eletrônico, Condomínio em torno

de 55,00 - 3º andar. R$ 88.000,00

Ref.1014 - Casa de alvenaria com 70m2, 03
quartos,banheiro,salada de estar,cozinha.
Edícula com 40m2 Sendo lavanderia,chu
rrasqueira,lavabo,despensa.Terreno com

390 m2 .Toda Murada. R$ 205.000,00
(Financiável)

. Ref2028 - 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 Janf2012. Entrada de R$ 30.000,00 +

parcelas até financiamento bancário. R$ 138.000,00 '

(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.

1028 - ( Barra do Rio Cerro) - Casa de
alvenaria com 82m2 ,sendo 03 dormitórios,
sala,cozinha,lavanderia,garagem.Terreno com

200m2.R$ 129.000,00. Condições: 40% de entrada
e o restante em 60 meses 1% + IGPM.

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$ 195.000,00

Ref. 2034 - NOVA BRASíUA - 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$ 160.000,00

Cad 13002 Galpão no Bairro

Baependi com' 913,O(J m2
+ 02 bwc. Consulte-nosl

Cod 10003 Casa Bairro Nova
Brasilia com 04 dormito sendo 02
suítes, sala, cozo area de serviço, 04
vagas de gar. Valor RS 2.200,00

Cod 13001 Àreano Bairro Baependi
'

com 900 m2, 03 bwc, àrea para
restaurante, quadra de futebol de salão

e suiço + cancha de bocha.
(Consulte-nos)
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TRÊS RIOS DO SUL

6.122- TERRENO COMAREADE 21.270,00M2.
R$638.oo0,00

TRES RIOS DO SUL

6.271- CASADEALVENARIACOM ÁREADE
100,00M2. E O TERRENO COMÁREADE

312,00M2. SENDO 3 DORMITORIOS, SALADE
TV, COPNCOZlNHA, 2 BWC, LAVANDERIA,

CHURRASQUEIRA. R 120.000 00

VILA LENZI

6.314- TERRENO COM 4 CASAS DE ALVE

NARIA E 1 MISTA. TERRENO COM 763,00M2•
R$550.000,00

TRÊS RIOS DO SUL

6.308-TERRENO COM ÁREA DE 312,00M2
(13,00 X 24,00). R$77.000,00

CENTRO

6.313- ED. GARDEN FLOWERS - MOBILI
ADO COM 1 SUiTE, 2 DORM., SACADACI

CHURRASQUEIRA, SALA, COZ, BWC, LAV E
2 VAGAS DE GARAGEM (LADOA LADO). ED
IFíCIO POSSUI: ÁREA DE FESTAS, PISCINA,

CINEMA, ACADEMIA. R$550.oo0,00

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$380.000,00

I A

www.parcimoveis com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

CASAS:
BAIRRO: NOVA BRASíLIA - RUA

JOÃO PLANINCHECK, N° 931
-03 QTOS, SL, coz, BWC E LAV

R$450,00
BAIRRO: NOVA BRASíLIA - RUA
RICARDONASS,N95 - 02 SUITES, 02
QTOS, 02 SLS, COZ, BWC, LAVEGA
RAGEN PI 02 CARROS. R$2.000,00
BAIRRO: CHICO DE PAULA - RUA
ARTHUR BREITHAMPT, LOTE 120
-02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GAR. R$550,00.
BAIRRO: JGuA ESQUERDO- RUA
FRITZVOGEL,N° 173 - 02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV EGAR R$ 750,00
BAIRRO: JGuA ESQUERDO - RUA

JOÃO CARLOS STEIN, N° 80 - 03

QTOS, SL, coz, BWC, LAV E GAR.

R$690,00
BAIRRO: AMIZADE - RUA JACOB
GUESSER,�281 -03QTOS,_SL,COZ,
02 BWC, LAV E 02GARS. R$1.l75,00
BAIRRO: VILA LENZI, RUA AFON
SO NAGEL, N° 64 - 01 SUITE, 02

QTOS, 02 SLS, COZ, BWC, LAV E
GARAGEM. nsr.roaoo
BAIRRO: VILA RAU - RUA WER
NER STANGE, N° 19 - 03 QTOS, SL,
coz, 02 BWC, LAV EGAR R$900,oo
BAIRRO: ESTRADA NOVA - RUA
CAMILO PICOLLI, N° 204 - 03

QTOS, SL, COZ, 02 BWC, LAVEGAR
P/2 CARROS. R$920,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO: CENTRO - GOV JORGE
LACERDA, N° 310, 02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LA\!, SACADA Cf
CHURRASQUEIRA GAR R$7oo,00
-EDIF. STA.LUZIA
BAIRRO: CENTRO - GOV JORGE
LACERDA, N° 373 - 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LA\!, SACADA CI
CHURRASQUEIRA GAR R$650,OO
- EDIF. FERREIT'TI II
BAIRRO: CENTRO - RUA GOV

JORGE LACERDA, N° 169 - 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LA\!, SACADA E
GAR R$730,OO - EDIF.MARAJO
BAIRRO: CENTRO - RUA EXP.
GUMERCINO DA SILVA, N° 600 - 01

SUITE,02 QTOS, SL, COZ, BWC, LA\!,
CHURRASQUEIRA GAR. R$850,00 -

EDIF. JULIANA
BAIRRO: CENTRO - RUA FRITZ
HASSE, N° 35 - 01 SUITE, 02 QTOS,
SL, coz, BWC, LA\!, CHUR

RASQUEIRAGAR. R$l.lOO,OO -EDIF.
ATLANTA
BAIRRO: CENTRO - RUA MARIA
BARDIN LENZI, N° 400 - 01 SUITE,
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LA\!,
CHURRASQUEIRA GAR R$ 850,00
-EDIF. GOMES
BAIRRO: CENTRO - RUA CABO
HARRY HADUCH, S/N - 01 SUITE
COM CLOSET, 02QTOS, SL, COZ,
BWC, LA\!, 02 GARS. R$1.200,00.
EDIF. VILLE DE SOLEIL
BAIRRO: CENTRO - RUA NELSON
NASATO, N° 46 - 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LA\!, SACADA CI CHUR

RASQUEIRA GAR. R$600,00 -;EDIF.
FERRETTII
BAIRRO: CZERNIEWICZ.-R.
FRANCISCO TODT,N° 960 - 01 QTO,
SL, COZ, BWC, LA\!, SACADA CI
CHURRASQUEIRAEGAR. R$620,OO
EDIF. GUILHERME
BAIRRO: VILA LENZI, RUA MA
RIA UMBELINA DA SILVA, N°
,500 -lQTO, SL, COZ, BWC, LAV
R$420,00
BAIRRO: TIPAMARTINS -RUA 766,
ADELAIDE TOFFOL -LOT. CORU
PA -2 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GAR R$380,00

BAIRRO: BARRA DO RIO CERRO
- RUA DAS CEREJEIRAS, S/N -02

QTOS, SL, coz, BWC, LAV E GAR.

R$470,OO - EDIF. WEDMANN
BAIRRO: JGuA 99 - R. OSCAR SCH
NEIDER, N° 301 - 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR. R$500,OO
BAIRRO: NOVA BRASíLIA - R.

JOSE EMMENDOERFER, N° 851 -02,
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR

R$580,oo -EDIF. SAN RAFAEL
BAIRRO: VILA NOVA - RUA
OSWALDOGLATZ, N° 40 - 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR. R$500,00
EDIF. JARDIM DAS MERCEDES
BAIRRO: AMIZADE - RUA AR
THUR ENKE, � 231 - 02 QTOS, SL,
coz, BWC, LAV E GAR. R$460,oo
EDIF. PARISI
BAIRRO: AMIZADE - RUA AR
THUR GUINTER, N°225 - 02QTOS,
SL,COZ, BWC, LAVEGAR R$550,00
- COND. AMIZADE
BAIRRO: CENTENÁRIO - RUA
HENRICH LESSMANN, N° 421 -02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.
R$550,00
BAIRRO: VILA LALAU - RUA AL- .

BERTO SANTOS DUMONT, � 196
-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAVEGAR

R$600,oo EDIF.OLIVIA
BAIRRO: VILA LALAU - RUA GER
MANO HORST, N° 64 - 01 SUíTE,
lQTO, SL, COZ, BWC, LAV E GAR
R$800,oo EDIF. SAINT GERMAN
BAIRRO: BAEPENDI - RUA FRED
ERICO BARG, N° 251 - 01QTO, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR R$550,00.
BAIRRO: ILHADAFIGUEIRA - RUA

JOSÉ T. RIBEIRO, N° 3695 - 02QTOS,
SL, COZ, BWC, LA\!, SACADA CI
CHURRASQUEIRA EGAR. R$600,oo
BAIRRO: ILHADAFIGUEIRA -RUA
ANTONIO JOSE GONÇALVES, N°
343 -01 SUíTE, 02QTOS, SL, COZ,
BWC, LA\!, SACADA CI CHUR

RASQUEIRA E 02 GARS. R$850,00
-EDIF. FIGUEIRA
BAIRRO: VILA RAU - RUA PRE
FEITO JOSE BAUER,� 653 -2QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR. R$550,OO
BAIRRO: JGuA ESQUERDO -RUA

JOÃO JANUÁRlO AIROSO, N° 1189

-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.
R$600,00

KITINETE
BAIRRO: SÃO LUIS -RUA FRANCIS
CO HRUSCHKA, LOTE 148 -SÃO
LUIZ - 01 QTO E COZ JUNTO, BWC.

R$250,00
BAIRRO: SÃO LUIS -RUA FRAN
CISCO HRUSCHKA, N° 916 -lQTO,
SL, coz, BWC, LAV E GAR. R$500,OO
BAIRRO: ESTRADA NOVA - RUA

JOSE PICOU, 510 - or QTO E COZ

JUNTO, BWC. R$280,OO
BAIRRO:VILARAU - RUACARLOS
ZENKE, N° 224 - oi QTO, COZ E
BWC. - R$300,OO
BAIRRO: VILA LENZI -RUA MA
RIA UMBELINA DA SILVA, � 700-

lQTO, SL, COZ, BWC, LAV R$420,OO

TERRENO:
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO
- ILHA DA FIGUEIRA - 30X60 M2.

R$l.Ooo,OO
CASA COMERCIAL: RUA MAX

WILHEIM, N° 258 - 03 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR. R$1.800,OO-
100M2
SALA COMERCIAL 18: CENTRO
- RUA GUILHERME DANCKER,
N°161 - 34M2 - R$440,00
SALA COMERCIAL: AV MAR. DE
ODORO DA FONSECA,� 1594 - 32
M2 - R$670,00

CÓD.2602APTO
1011/201/202- RUAOSCAR
SCHNEIDER,N° 301
02QUARTO,'SALA
,COZINHA, LAVANDERIA,
BANHEIRO EGARAGEM.
VALORDOALUGUEL:

R$500,OO

JARAGUÁ ESQUERDO

6.273- CASA COM 1 SUITE, 2 QUARTOS,
SALA DE ESTAR E JANTAR, COPA, COZIN
HA, ESCRITORIO, BANHEIRO, LAVANDE
RIA, GARAGEM PARA DOIS AUTOMÓVEIS.

R$280.000,OO
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

�.
VILLACATÂNIA
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Ven as

3 75' 5,

, ReU 056 Baependi - Ed.lpanema - apto Ref. 1009: Baependi - Ed. Walter Bartel --<

lCI suíte
+ 2 quartos, 2 banheiros, 1 ga- suíte + 2 quartos, sala, cozinha, bwc, áre�

�gem. R$1 ��.OOO,O� 1;,. de serviç� e ��gem: R$ 199.000,00

Ref. 1010 - Centro - Ed. Rodrigo - Apto
Ref. 1040 - Nova Brasilia - Ed. Petunia - com sute + 2 Quartos, coznna mobiliada,
Apto com 2 quartos, 2 banheiros, sacada, sacada com churrasqueira, 1 garagem.
garagem. R$170.000,00. Aceita financia- II R$185.000,00. Aceita financiamento
menta bancário. bancário.
,�----------------------- ;�--------------------�-

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.
I
<'_'..----_._------------------.........---

Agende uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.

r
�

!
li
I
:1 <
ii ...

! Ref. 1035 - Centro - Edif. Saint Tropez - Cobertu
ra com suíte + 2 quartos, 4 banheiros, com

ii
ambientes amplos e interligados (cozinha, sala

,
de estar I copa), terraço cl deck com banheira

li spa, ampla área de festas, Box pi depósito na

!II garagem, 3 vagas garagem. Consulte-nos.
------.--------------__-'

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

Ref 1028 - Centro - Ed. Erica - Apto de 1

quarto, banheiro, sala, cozinha, lavanderia
e garagem. R$11 0.000,00. Aceita financia
mento bancário.

Apartamentos com valores a

partir de R$215.670,66
Aceita financiamento

bancário.
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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, consute
opções de pagamento
em 60 e 90 meses.

Q;

I

.'.I:

I

Ref. 11 - Vila Lenzi - Sobrado de 270m2 com 1 suíte
máster, 1 suíte com closet + 1 suíte, escritório,
cozinha com móveis, salas de jantar, home theate'r,
ampla área de festas, piscina e garagem 2 carros.

R$650.000,00. 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 privilegiada. Toda murada e com portão e cerca

de alumínio. R$305.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ref. 1 085 - Baependi - Edif. Verticalli - Apto
,

NOVO amplo com suíte + 2 quartos, garagem,
ambientes de sala de estar e jantar amplos

integrados com a cozinha. Sacada fechada em

vidro com churrasqueira. R$192.000,00. Aceita
financiamento bancário.

n

Ref. 023 - Guaramirim - Casa com 3 quar
tos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
moveis sob medida no quarto e banheiro,
garagem. R$198.000,00. Aceita financia
mento bancário.

Ref. 025 - João Pessoa - Casa cf suíte + 2
'quartos, 2 banheiros, demais dependênctas
acabamento diferenciado, moveis plane
lados no closet e banheiros, 2 garagens.

I $285.000,00. Aceita financiamento bancário.

RESIDENCIAL

EST/-\(ÕES ESTAÇÕES
�

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.'

i

��------------------------------------�

,'i
," -

-

•

'001'1105.1

!
I,
! RESIDENCIAL REAL PARQUE - Ref. 1012 - Vila
Nova - Resid Real Parque - Apto cf su�e + 2

quartos, sala, coz., sacada cf churrasq., área de

serviço cf sacada e garagem. Localização privile
giada. R$220.000,00.

REF 1015 - CENTRO - RESIDENCIAL AREZZO -

APTO NOVO COM SUíTE + 2 QUARTOS, SACADA
COM CHURRASQUEIRA, 2 VAGAS GARAGEM,
200 METROS DO CALÇADÃO. R$260.000,00.

Ref. 1005 - Vila Lenzi - Ed. Novo Horizonte
- Apartamento todo mobiliado sob medida,
suíte + 2 quartos, sacada com churrasquei
ra, 2 vagas de garagem, excelente padrão de
acabamento. R$320.000,OO. Aceita finan
ciamento bancário.

REF.1007 - BAEPENDI- ED. RESID. ESPLEN
DOR - AMPLO APTO COM SUíTE + 2 QUAR
TOS, DEMAIS DEPENDÊNCIAS, GARAGEM.
R$218.000,OO. ACEITA FINANCIAMENTO
BANCÁRIO.

-

TERRENOS
Ret. 2001 -Ilha da Rgueira - Terreno de 13.980m2•
R$350.000,00.
- Ret. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua

asfaltada. R$98.000,00.
- Ret. 2006 - Centro - Terreno com 480m2. R$240.000,00.
- Ref. 2013 - João Pessoa - Terreno com 545m2. R$93.000,00.
Ret. 2014 -Ilha da Rgueira - Terreno de 845m2. R$220.000,00.
- Ref.2017 - Schroeter - Terreno com 500m2. R$120.000,00.
Ret. 2019 - Rau - Loteamento Grutzmacherterreno de esquena
com 404,78m2. R$120.000,00.
- Ret. 2020 - Água verde - Terreno com 450m2. R$140.000,00.
Ref. 2021 - Barra Rio Molha - Terreno de 322m2•
R$120.000,00.
- Ref.2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m2 em rua

IJ,"
pavimentada. �$135.000,00. Aceita financiamento bancário.

�, - Ref. 2023 - Agua Verde - Terreno com 330m2 em rua

rf pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ret. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.097,65m2.
R$330.000,00.
- Ret. 2025 - Rau - Terreno com 352m2• R$105.000,00.
Ref. 2028 - Barra do Rio Cerro - Jerreno de 453,85m2.
R$110.000,00.
Ref. 4001 - Estrada Alto Garibaldo - Terreno de
134.213m2. R$114.000,00.
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irasso
Imóveis

Ruo Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego o Sexo

Cód.: 3199 - Ter-

rena no bairro
.

Três Rios do

Sul - Rua Prefeito

José Bauer. Área

de 62.51 O,OOm2•

Valor:

R$2.500.000,00

ALUGA-SE
Sala comercial nocentro

Rua Reinoldo Rau.

(om nproximcdnmente
215m2.

R$2.000,OO

Cód.: 2108 - Casa no bairro Ilha
da Figueira com 3 dorm., demais

dependências. R$150.0QO,OO aceita
casa em Tubarão!

Cód.: 3126 - 3194 - Bom investi
mento. R$600.000,OO Com 926,OOm2

- Centro. Ótimo para prédio.

Cod. 3214 - Loteamento Boulevard - Terreno
com 734.70m2 -R$285.000,00 - parcelado
em até 36 meses ou via financ. BanQári

.

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Com 01 suíte + 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço
com 01 vaga de garagem, casa

germinada. R$900,00
ReI. 1003 - CASA PARA FINS
COMERCIAIS - CENTRO - Com
10 quartos, 04 banheíros,
cozinha com armários, toda
murada. R$2.000,00
Ref. 2000 - APARTAMENTO
- BAEPENDI - Com suíte +

02 quartos, sala com sacada,
cozinha, banheiro, área de

�;;����������=:=:7=� serviço com churrasqueíra e 01

r =================: vaga de garagem. R$ 650,00
Cód. 2356 - Nova Cód. 1951 _

REF. 2001 - Apto. - AMIZADE - 01
Brasãa - Apart. com Barra do Rio sutte, 02 qtos., ar condicionado,
98,00m2 privativos, banheiro, cozo cf mobnía .saa ,

sendo 01 suíte, 02 Cerro sacada com churrasq., área de
dormit., sala de Apartamento serviço.Ol vaga de gar. R$1.000,00
jantar e estar, bwc novo com Ref. 2002 - APTO - ILHA DA
social, sacada com 113,00m2 priva- FIGUEIRA - Com 02 quartos,
churrasq., cozinha, tivos, 02 vagas sala com sacada, banheiro, coz-
lavand. Rcam os de garagem. inha, área de serviço, 01 vaga
móveis sob medida

Edifício Ma- de garagem e churrasqueira na
na suíte, bwc, lavanderia. R$ 600,00.
homme, cozinha e ranello, excelente ReI. 2005 - APTO - CENTRO _

lavand, Apart. semi acabamento. Apartamento com 02 quartos, sala
novo, portas laquea- R$ 243.000,00 com sacada, banheiro, cozinha,
das. R$ 220.000,00 estuda propos- lavanderia e garagem. R$715,00
estuda propostas tas, aceita Ref. 2006 - Apto. - VILA NOVA
com carro, aceita fino financ.bancário - 03 qtos., sala cf sacada,
bancário. cOZ., 01 bwc, área de serviço,::::;:::::::;;:;::::;;;::;=::::::;;r::=::;; �;::::::==: ::==:::;;:;;;;;;::::;;;;;;;::::;;;;;;;::::;;;;;;;::::;;;;;;;;;;;;;;::::;;;;;;:::=====::;::::�;;:;;;:::;:::::::::::::::::::::===========: �========::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::==: 101 vaga de gar., prédio possui

elevador e salão de festas.

R$720,00
ReI. 2008 - APTO - CENTRO
- Com 01 suíte + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha
com mobilia, área de serviço,
banheiro social com 01 vaga de

garagem. R$1.200,00.
Ref. 2010 - Apto. - CENTRO
- Com 01 suite + dois qtos.,
bwc social, sala de estar, sala
de jantar, coz., sacada, área de

serviço, 01 vaga de gar. Prédio
cf elevador, piscina e salão de
festa. R$1.500,00
Ref. 2011 - APARTAMENTO
- NOVA BRASILlA - Com 03

Cód. 2806 - Amizade - Casa de alvenaria cf
160,00m2,1 suite + 2 qtos, garagem para 2 carros,
murada, ótima localização residencial em rua asfaltada
e sem saída, toda documentação em dia, aceita finan
ciamento bancário, estuda propostas. R$ 380.000,00

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'

Cód_ 2753 - Vila LaLau - Apartamento no Edif.Liliun
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 con
serva ão. R$129.000,OO -e- aceita fin, Bancária

Cód. 2354 - Nova Brasília- 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,OO

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno comercial f
residencial com 431 ,00m2, possui casa de alvenaria
com 90,00m2, próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00-

estuda propostas

quartos, sala, coz.com pia,
01 banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$
550,00.
Ref. 2012 - APARTAMENTO
ILHA DA FIGUEIRA - Com 02

quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, ban
heiro, área de serviço com 01

vaga de garagem. R$ 650,00
ReI. 2014 - Apto. - CENTRO
- ED. ANA CRISTINA - Com

suíte.üz qtos, sala com sacada
e churras., bwc social, cozo
(apenas bancada de granito
divide sala da coz.) , lavand. e

garag. R$900,00
Ref. 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 - Quitinetes - Centro
- Ed. Marechal Center - 01 qto.,
bwc, sala e Cal. conj. R$350,00
R�1. 2018 - Apto. - Centro -

Com 02 qtos., sala, coz., área
de serviço. Não tem garagem.
R$700,00. Não tem condomínio,
apenas taxa de água.
Ref. 2019 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviços,
01 banheiro com 01 vaga de

garagem. R$700,00.
Ref. 3008 - SALA - CENTRO
- Com aproximadamente 314
m' com banheiro térreo e coz

inha, mezanino com banheiro.
R$4.500,00.
ReI. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- Com 750m' de área térrea mais
mezanino para deposito 125m',
com 03 salas para escritório + 02
banheiros de 01 lavabo, cozinha.
Ãreà extema com 3.600m', aberto
com 02 porta rolo para carga e

descarga.Toda murada com trans

formador industrial. R$ 6.500,00.

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES OE

SALAS COMERCIAS !!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3376-0015
Plantão vendas:

9175-9528 - Adriana

9175-9540 - Daniel
RUA ANGELO RUBINI, 1053 - vendas@imobiliariabarrasul.comBarraSul

A imobiliária da Barra

CORRETOR DE IMÓVEIS

Cód 507 - APARTAMENTO - Centro, cf 244m2,
4 dormitórios sendo 4 suítes, 3 vagas de gar.

Residencial Jardim de Monet.Valor sob consuta

Plantão: 9135-8601

3371-2357 w w w . p a r c i m o v e'i s . c o m . b r

R. Cei. Procópio ,Gomes de Oliveira, 1207

Cód 508 - APARTAMENTO - Czerniewicz, com
51m2, 2 dormitórios sendo 1 suíte,1vaga de

garagem. R$130.000,00.

Cód 189 - CASA ALVENARIA -Vila Lalau, com
180m2, 3 dormitórios, 2 vagas de garagem.

Terreno com 450m2.R$ 245.000,00.

vilson@parcillloveis.colII.br

�Z7-SALA�1u

da� P1óx.Ao�� tmJ

�,� 1lkamWoeoozím.

R$700�,

Cód 175

CASA GEMINADA,
Três Rios do Sul,
com área de 72m2,
2 dormitórios, 1

vaga de garagem.
Terreno com

224m2.

R$ 135.000,00.

Cód 188 - CASA ALVENARIA - Estrada Nova,
com 54m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Terreno com 157m2.R$ 145.000,00.

LOCAÇÃO
fM61-AlMTMDTO��
2""''''''1-*.1�*
pagemedemiís�
de s.deGEÁMNIJ tI.R8Rt

R$555JU+CClIl

�47 -,..131....No»a�
3dorníIório$"" 1aí11e.1 ...
depagem e tlemás�,
�Moo1dadaSena

R$1.200�,+ fAnl. "180,,00.

TERRENOS/CHÁCARAS

I

Cód 200 - TERRENO

Amizade, com área de 359m2..
R$130.000,00.

Cód 271 - TERRENO - Barra do

Rio Cerro, com área de 340m2.

R$90.000,00.

Cód 272 - TERRENO - Barra do

Rio Cerro, com área de 300m2.

R$80.000,00.

Cód 441 - CHÁCARA - Jacu -

Açu 1, com 20.715 m2.

R$ 150.000,00

�--�---------------------------------��----------------�----------------�----------------------------------Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

VENDA ALUGA 'ADMINIST'f�A'
I" "

_w

_ #_�"".::- __ -'l.

... ............__�_a_ 126.90 ml' de ãrea total

Suite + 1 quarto

Sala de estar e jantar

Cozinha

Area de serviço

Garagem

Medid(;r de água indh idual

Prepara ão para split

Box para depósito

Piso laminado de madeira
nos Quartos e sala

Acabamento com massa

corrida e t to rebaixado
em gesso

Sacada com churrasqueira

Janelas Maxim-Ar

4 apartamentos por andar

Area social mobiliada e decorada

Elevadores

Salão de Festas

Garagens

Portão t' porteiro eletrõníco

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 JÁ O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

- Apto. Rua Arthur Gumz R$ 550,00
- Apto. Rua Jose Theodoro Ribeiro, R$440,00
- Ed. Erica, Centro R$ 760,00 Mobiliado
- Ed. Primavera - GuramirirnlAmizade R$ 520,00
- Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$ 530,00.
- Apto Ilha da Rgueira R$ 480,00
- Ed. Erica, Centro R$530,00
- Apto Dona Antonia, Nova Brasilia R$ 360,00

Sala Chico de Paula, Rua Erwino Menegotti R$ 682,00
Sala Rua Governador Jorge Lacerda 80 m2 R$1200,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.1 00,00
Adicionar -Salas Nova Brasilia a partir de 53m2 a partir de
R$1200,00

Sala Tower Center, centro 61 m2 R$11 00,00
Sala Tower Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
Ed. Mar1<ete Place, Centro, 40m2 R$ 550,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 700,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 600,00
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2. À partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, cf 973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 100m2 R$ 1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$1435,00

- Galpão Centro cf 475m2 R$ 3000,00
- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$3.500,00
- Galpão cf 691 m2 Novo - Czerniewicz - R$ 5.700,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Terrno cf 364 m2 Água Verde R$1.000,00

lOC"ÇIO. , ,
" "�i I'

,

' ",'I
' '" I I" d' '( 'i

Salas Vila Lenzi, a partir de
53m2 a partir de R$1200,OO

- Ed. Platanus, Centro R$ 670,00
- Apto. Vila Lalau R$650,00
- Ed. Dom Arcanjo R$630,00
- Apto. Nova BrasHia R$650,00
- Ed. Calliandra, Vila Nova R$ 620,00
- Ed. Winter, Baependi R$ 620,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 780,00
- Ed. Dom EmHio, Jguá Esquerdo R$ 680,00.
- Apto, R. José Emmend. 703 R$600,00 (Sf Condomínio)
- Ed. João Batista, Ilha da Figueira R$ 580,00.
- Apto Térreo, Prox. Scar R$ 390,00 (Sem Condomínio).
- Apto 1°Andar, Vila Lalau R$ 800,00 (Sem Condomínio)
- 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. Maria Alice, Ilha da Rgueira R$740,00
- Ed. Erica, Centro R$620,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau a partir de R$ 520,00

- Ed. Dom Pedro R$780,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasilia R$ 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. Amaranthus, Centro R$2500,00

- Casa 4 crtos, Vila NovaC/ piscina R$1.700,00
- Casa 3 darm. CalIro Schroeder, R$ 850,00
- Casa 5 darm. 2 suites, Baepend R$ 4.300,00
- casa aIv. 03 qtos, Via LaIu próx.Weg R$ 930,00 '

- Casa aIv. 02 qtos em condml. fechado, Estrada NovaR$ 580,00
- casa 2 0Jart0s, Nova BrasíUaR$ 650,00
- Casa Madeira, 2 Quartos, Rau R$ 555,00
- Sobrado aIv. 3 qrtns, Barra 00 Rio Cerro R$ 800,00
- Casa aIv. 3 qrtos, ResjCom., 288m2, Nova Brasãa
R$2700,OO

- Casa Nv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa Rio da Luz, 3 qrtos A partir de R$ 550,00

- Casa alv. 02 qtos, Rua Ponte Pensil, R$ 750,00
- Sala Comi. próx. Prefeitura R$ 1.100,00
- Apto 3 qrtos, Rio Hem R$ 900,00
- Casa alv. 3 qrtos, Schroeder R$ 850,00

Salas Comls. Ed. Tower
Center. Diversos tamanhos

Valores a consultar

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 t:i

ei
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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Javel
"NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

(47) 3274 0100 - www.iavel.com.br
.......�j."..,,�___.....,...' _�_,_. t .....___ .. _ .......... ....,.._,.,....., _

Mille Fire Economy 1.0 Flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2012, R$ 11.990,00 de entrada, com parcelamento em 60 vezes mensais a partir de R$ 299,00. Valor total do veiculo com financia
mento: R$ 29.930,00. Financiamento na modalidade C.D.C. pelo Banco Fiat Itaú, com taxas a partir de 1,99% a.m. e 23,88% a.a. Cadastro sujeito a aprovação. Disponibilidade em estoque: 2
unidades. Esta promoção pode ser revogada sem aviso prévio. As imagens são de caráter ilustrativo. Validade: 31/03/2012 ou até enquanto durar o estoque.
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CITROEN AIRCROSS2012
. AVENfTUAA OE.VERDADE

APAR11IDE

54.990 rMto�O'��Ox""',,�=�
ÀVISTA .

• : tNSr ,S DE, NAVeGA;�j$&:1! INc�t�Pf\'1t:rR.OS (lATERAL E kONG.lrUOINAL). � BÚSSOlA'
� MPla 'FORCfrRQEf4I;'C.OM,tX&tQSIVAFu�çAo HIFI·UK�PI;�.5PAq;4Al,rlA<;ÃO sotJ.)C>ffA
'. RODAS OE'UGA tEVE QIAMANTADAS BUGQY 16" • PAfWSRISA PANoRÂMICO fi ANTI-RUíDO
• PORTA;MAtASOE; 403 L e: 1.500 l COM BANCOS REBATIDds. • SUSPENSÃO ELEVADA E MUITOMAIS!

. CITROEN C3 EXCLUSIVE TODOSos tTENS DO GLX MAlS:
• SENSOR DE CHUVA

1,4 Flex 2012
E LUMINOSIDADE

WO�O�;B)( :��=�k
Ç'1 tte :r,AA�Q i"

I'
'. RbO:4.S OÊtlGA LeVE
NóS BANCOS OIANTEIR.OS
EMUITO MAISI

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE
OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais, Citroên C3 Picasso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com
entrada de 40% + 30 parcelas com taxa de 0,99% a.m + IOF. Citroên Xsara Picasso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 48.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 40% + 30
parcelas com taxa de 0,99% a.m + IOF. Cltroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 40% + 30 parcelas com taxa de 0,99%
a.m + IOF. Citroên C3 GLX 1 A Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 18 parcelas com taxa de 0,49% a.rn + IOF. cítroên C3 Exclusive
1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 39,990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 18 parcelas com taxa de 0,49% à.m + IOF. Cltroên C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista Ide R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira especffica) + IOF.
Cítroên C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 59.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela
concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco P$A Finance.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRE'UM CITROEN
:E VA PARA PARIS.

PROMOÇÃO BON VOYAGE LE MONDE.
NA COfVlPRA DE UM DOS CARROS DA UNHA
C4 OU C5, VC)Cr: GANHA, NA HORA, DUAS PASSAGENS�

CITROEN C4 PALLAS 2012
SEDÂ DE VERDADE
fi;, PARTiR ot;;.

59.990' J��AJ�Oli4x
AVISTA

. .

CITROEN C4 4012

ESPOR11VIDADE DE VERDADE

A PARTlít DI[

54.990' Iifrt�O�24x
A'VI5"fA

CITROEN
C4 PICASSO 2012
CONFORTO DE VERDAOE

KM 1Ô.ooO 20.000 )0.000 40.000 50.000

UNHA é3/XSAAA PICASSO 3.xR$89,00 3xR$153.00 3x.R$161,00 3 x R$ '1'3.,00 lxR$153,OO

41R(:ROSS1C3 PICASSO lxR$109,00 3xR$174,00 3xR$166,OO lxR$174,OO 3xR$174,OQ
UNHAC4 :3:x R$ 121,00 3xR$18$,OO 3xR$ 166,00 lxR$185,OO 3xR$185,OO

CITAo@n

Financiamento simulado para Pessoa Física. ·CD/MP3 player e rodas de liga leve 15" grátis na compra do modelo: Citroen C3 GLX Okm. **CD/MP3 player grátis na compra do modelo: Cltroén C3
Exclusive Okrri, Benefícios não podem ser convertidos em espécie. C3 Série Especial Solaris, equipada com teta solar, é uma edição limitada para o modelo Citroên C3 Sola ris, versão Exclusive 1.6
automático 11/12. C4 Série Especial {Solaris, equipada com teto solar, é uma edição limitada parao modelo Citroén C4 Solaris, nas versões ExclusiveSport2.0 11/12 e Exclusive BVA2.0 11/12. Promoção
San Voyage Le Monde válida de 08/02/2012 a 31/03/2012 ou enquanto durarem os estoques. 2 (duas) passagens de Florianópolis/Paris/Florianópolis, voando TAM dentro das datas estabelecidas no

regulamento da promoção publicado no interior das concessionárias Le Monde Citroên, Esta Promoção tem validade para os veículos: C4 HATCH (EXCETO C4 Hatch série especial Solaris)1 C4 PAlLAS,
C4 PICASSO, GRANO C4 PICASSO, C5 e C5 TOURER Zero quilômetro (O km)
ano2011/modelo2012. Beneffcio não pode ser convertido em espécie. Ofertas Faválidas até 02104/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.

. revísõ s em. seu veículo r ularmente.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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XSARA PICASSO 2003 PRATA
COMPLETO + AIR BAG,
ALARME E CO PLAYER

CORSA 2000
BASICO

Rua Walter Marquardt,

� 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul · se

Contatos: 3372-1070 • 3370-4714 • 9J25-2008
"

"'!lI"'�'.

•

':l

.CELTA 1.0 SUPER MPFI VHC 8V
3P 2004 R$18.500,00

COMPLETO

CLlO HATCH 2001
AQAIR BAG

MONTANA 2007 COMPLETA
R$ 28.900,00

À VISTA

SPACE FOX 2007
COMPLETA LIGA LEVE

207 XR SPORT 1.4
FLEX 8V 5P 2011

«:

SIENA 1999 COM OPCS +
AR TRIO ELE.

UNO FIRE 04 4P
COM OPCS

UNO SMART FIRE 2001
OPCS RS 10.500,00

. UNO 2008 4P
COM OPCS

.• oo�1Ifml!)&:I�
.•o�am&:l�
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Grand Vitara 2.0
4x4 MT

o KM - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digita!, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, CO Player, Freios ASS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

Zatira Elite 2.0
Automática

48.000,00
2008 - Prata - F!ex - Ar-condicionado Digitaf, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto
Automático, Câmbio Automático, Freios Abs, 4 Air bag' s,

Carros Nacionais e Importados. N�vos e Semi-novos Revisados Mau V'.o I
Rua Angelo SchiO?het, 80 Centro

. .. . I ..

1 473275.1132 Fax. 47 3275.1132
VIsite nosso síte: www.maurovelculos.com.br ........., Jaraguá do Sul SC

.'

Fiesta Personalite 1.0

22.800,00
2005 - Bege - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro.

Astra Hatch

Advantage 2.0

42.800,00

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.

Stilo 1.8

Dualogic

36.500,00

201 't - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina,

Ecosport XII
Freestyle 1.6

42.000,00
2008 - Prata - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga�
leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Câmbio Dualoglc.

t-
._._._._._._,_,_ .. _,-_ ... _._,_,_._._._._._--_ .._._._.-_._._._-_._._._._.__ ._--_._--_._.__._-_._-,_._-_._._,__._._.. _ .._-_._-_._.-._---_._"_._._---_, .. -.- __ .._._.-.- .. -.-.-.-.-.-..--- .. -.-'_ .. -.-.-.--"- .. -.-.-.-.-.-._.. _._.__ .. _._._.__ ._._.,-_.__ ._. __ ._--_._._._.. _--_.-._.__ .__ .-._-

2009 - Cinza - Ffex - Ar-condicionado, Direção HJdráulica. Vídros .. Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, faróis de Neblina.

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

TAXAS COMPARTILHADAS COM
O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL
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J FIAT\IDEA ELX 1.4 2006 :
i COMPLETA. l,.t.'II�I.J I
•. '__"_'" _ ... _ ...... •. _ ._ ••.•.•_. _'_"_'__ '_'0 ','_0 _ ••.•• _ .•• _ •• _ •••• _ ...... J

/ HONOA CIVIC EX 1.7 2006 COM- I

I PLETA /COURO/AT-.'.lllflll
l.._ .. _ .. _._ ... _., ... _ .• _ .. _ .. _ ..•_ .. _._.__ ._.o._...__ .. _ .._._ .. _,_,1

I· SANDERO EXPRESION 1.62011 i
I COMPLETO, 1BOOOKM,i'''''''' "��lfll!RtlI. 4 !' li l/II I �Uli"JJII'il._._ _ _ .. _ .. _._.. _ _ .. _ .. _ .. _ .. _ _ _._ .. _ .. _ .._._.. _ "

: FIESTA SEOAN 1.0 2008 !

I COMPLETO -f.r/IIIIII�� I
,_ •••__ _._._ •• _ .. _ •• _ ••••_ ••• _ •• _ •• _ " � •• _ •••_ •••..... 0 " .. .H!L..� .. _ .. _1

-/
PEUGEOT 207 PASSION 1.42010 I GM\ VECTRA ELEGANCE 2.0 2008. I

I COMPLEro·••;IIi",Jj f l COMP. u. DONo·.IIIII�.1 I
............_ 0 _._._ •• _ .. _ •••_ •• _ •• _._ •• _ _._._••_._._••• _ ••• _ •• _ • ..1 _0._ •••_._.__ ._._ •••_ _ 0_._ •••_._••_._ •• _ ••_._._ ••• _ _ •• _./

PROMOÇÃO
RS26.990,OO
Citroên C3 GLX 1.4

_ •••_ ••_._ •• _ •• _ •• _ _ ••_,._.· ••• o 00 ••• - ••• - •• - - •• - 0 -00- •• 00.0.0 0' •• - ••••_.--••• _

]SCENIC PRIVILEGE 2006 I
ESCAPADE COMPLErA 2010 i
FOX4P 2009 J

f'OCUS 1 .. 6 2005 IPICASSO cy..clUSIVA 2,p07
CORSA HA1CH MAX 2005 PRATA I
CORSA HArcH MAX 2005 PREID

IIPICASSO GLX 2. O 200B
SANDERO EXo 1.6 2011
PALIO 1.o 2008
Gal GIV AC 4P PRATA 2007 IRENAurr CLlO 2P AC 2008

I
XR TORNADO 2007 I
VW/JEfA 2.5 2009 I
IANOER XiL 250 2009 I
F1ESTA 2005 I
HONDA TUISTER 2007 I

HONDA FTT LX AUT 2C108 I2 CBX 1W1STER 250 2004/2008 .

4 CErrA 200112002;2005(2009 I
HONOA FIT 2005 I
CLlO 4 P. AC 2008 I
VWtGQl BV 4P PR,L\rA 2001 . I

GMNECTRA GL 2.2 2000 I
VW/PARA111.6 1995.

IPEUGEar 2061.4 COMPLEm 2006
SCENIC ALfTE'NllC 2005
VW/CROSS FOX 1.6 2008

IPICASSO EX 2003 .

PICASSO EX 2004 I
.

CURSA SEDAN 1999 I
TOyarA HILUX 1998 IUNO MILLE ECONOMY 4P 2009
SANDEIRO t. o 2009 ICOROlLA XEI 2007 AlIT

IITOYOTA COROlLA XEI Ar 2006
PALIO CElEBREllON 4 P COMPLETO 2009 /1/ CUO AUTEN11C 1.0 2006

I CHEVROLf:::l" CLASSIC 1. o 2010 PRATA I
I RENAurr GRANO SCENIC 2. O 16V AUT 2008 PRATA I

TovorA HILUX SW 4X4 1998 : i PARAl1' 1.G ACIOH 2006 ICOMPLETA IESEL fl'Ujillf�·".·"IJIIIIiII�I·11J1 1 FIAT IOEA EU< 2006\D .1"""iJII�,,·��:����11 VW KOMBI1.6 MI ENVIDRAÇADA 2005 BRANCA I........... ···0.·- .. · ....-· ......····.··..

I FORO KA 1. o ZETEC ROCAN 2004 CINZA
! FORO MONDEO GLX 2. o 2000 PRATA II Gal 4 P 2008
I FOX 4 P 1.6 COMPlEID 2006
I GM AGIlE 1.4 COMPLEID 2010
/ PEUGEOT 207 PAK 1, B TETO 2008 I
i FORO TAUROS U,DONO 1997 I
: CITROEN c 31.42008 Ii FIATTlPU 1.6 1995

I/! VW/GOLF 1.62001
f RENAurr lOGAN 1. o 2008 I
I UNO MILLE 1991 I

lGM ASTRA HATCH CO 2.0 20041 I �uo AlIT 4 P AR C 2007
. I

[COMPLETORLL��":""." ·

.. "'�,�,,:'::'.:.tI18�g��4��5��8 .

. I
, _ _ .. _. __._ _ _ _ __._._.. __._._ _._.._0._:.J L..._ .. _ .. _o_._._.. _ _ .. _ _._._._._.. _ .. _ _ .. ---

;
.. - - .. - ..-._- _.-- .. ,

r )
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• APARTAMENTO c/ suíte
+ 1 quarto, sacada c/
churrasqueira, cozinha
mobiliada. R$ 149.000,00
(liberado para financio 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. CRECI 15022.

• Apartamento novo com 2

quartos, cozinha mobiliada,
vaga de garagem aceita

financiamento e FGTS. R$
125.000,00.Tr:9159-9733.
Creci 14482.

• Apartamento em construção,
va ler promociona I pa ra

investidores, 2 quartos, R$
80.000,00. Tr: 9159-9733.
Creci 14482

• Vende - se prédio no Estrada

Nova com 3 apartamentos, e
uma Kitinete. R$ 390.000,00.
Tr: 9987-3576.

• VENDE-SE Casa Nova 100m2

no Firenze terreno 370m2

murado R$135.000,00. Tel:
9918-9996 ou 8443-3633

• CASA CONFORTÁVEL NO

AMIi:ADE - Amplo quintal
para aproveitar o lazer

e ótimos cômodos bem

distribuídos. Suíte, 02 qtos.
Terreno: 364 m2. Casa: 125

m2• Financiável. Interessados

ligar para: (47) 3371-4008.
CRECI 15022

• Casa Nova 135 m2

porcelanato, água quente,
laje inclinada, moderna

próxima da Unerj/Rau,
R$275 mil. Interessados ligar
para: 9918-9996

• Casa Nova com 135 m>,
terreno 390 m2• Porcelanato,
água quente, laje inclinada,
moderna próx. Unerj/Rau, R$
275 mil. 8443-3633

• Vende-se uma casa prox. a

Weg I de alvenaria com 180

rnt-, 3 salas 1 escritório, 2
banheiros, 1lavanderia, 1
churrasqueira, 3 quartos
e 2 vagas de garagem,
o terreno mede 13 por
27.Tr: 3371-8082 I 9905-
7365.(aceito apart. ate R$

.

150,000,00.) Valor da casa

R$ 298.000,00.

• Vende-se uma chácara
no perímetro urbano com

21.300 mt a 300 mts do

asfalto com casa de alvenaria

2 lagoas,água corrente e

cachoeira com nascente

.Com escritura. R$ Tr: 9118-

5474. 9662-0895

• Sítio Rancho Bom Schroeder,
casa alvenaria 170 m2,
lagoas, ranchos plano 8 mil. '

m2 total 35 mil.tn2 R$310
mil aceita casa ou terreno até

R$150 mil. 3054-1696 Ivan

• 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 R R$ 200.000,00. Tr:
3376-0726.

• Vende - se chácara 25 mil

mt? si casa em Guaramirim,
no Bairro Caixa da Agua,
Rua Guilherme Tomelin. R$
150.000,00.Tr: 8422-1926.

• VENDO uma lanchonete no

alto da Serra em Pomerode.

Valor a combinar. Tr: 9662-
0895 I 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 Corupá 120 mP cl
estacionamento. Tratar no

horário comercial. 3375- 1004

• Vende-se loja papelaria e

presentes em Guaramirim

no bairro AvaLÓtima
localização. Contatos: 3373-
4766 ou 99489798

• Vende-se Padaria e Mercearia.

Tratar no tel. 3275-0697.

• 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

• ALUGO sala comercial no centro

de Guaramirim com 60 m-',

Valor a combinar. Tr: 3373-2847

• ALUGO quarto pI pensionista no

centro. Tr: 8826-2565

• Aluga-se quarto/ kitinete
na R:Prefeito Waldemar

Grubba,1532.Tr: 3275-
1185/9912-6200

• Aluga-se quitinetes no Centro,
Vila Lenzi e Vila Nova com 112, 3

quartos e Casa na Vila nova. Tr:

3371-9311/8809-8185(vivo)
Com Evonete/Alberto.

• Alugo Apt com 2 quartos e

garagem no Rau prox. ao posto
cidade. R$ 530,00. Tr: 9993-
2131

• 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 m-),
Excelente locaüzação. Salas
estarão prontas em +1- 20 dias.

Interessados entrar em contato

com Gileno no fone (47) 9172-
9175

• Aluga -se kitinete com cozinha

e sala conjugada, 1 quarto,
WC e área de serviço.(70 mt

da Prefeitura de Jgua do Sul),
do preferência para Idosos,
estudantes ou casal sem filhos.

Tr: 3371-1634.

• Vendo terreno cl 600 mts e

casa mista, toda documentada .

na rua Oscar Schneider I
Barra do Rio Cerro 1800 mts

da Malwee.R$: 110.000,00.
Tr 9114-8093 13273-1546 cl
Arcino.

• VENDO Reflorestamento de

eucalipto com 11 anos, já
possui madeira quadrada, área
toda plana de 50.000 m2,
próximo de Rio do SUl, valor a
combinar, Tone 47 3328-3560.

• TERRENO ALTO PADRÃO -

CONDOMíNIO FLAMBOYANT.

600 m2, excelente vista. Aceita

apartamento de menor valor.

(47)3371-4008. CRECI15022

• Vendo terreno 7522 mP Rio

Cerro II, ótimo para construção
de galpão. Tr: 9654-2206

• Vende-se lote na ilha da Figueira
de 720 mt2 com casa de

madeira Itelha. R$ 75.000,00.
Tr: 3273-6684 com Edite ..

• Vende - se terreno em

Guaramirim com 835 mt2 plano
pronto para construção, no
Bairro Guamiranga próximo ao
campo do Zipf.R$ 50,000.00.
Tr: 8436-4124 I 9950-5754 cl
Tiago.

• Vende - se terreno no Bairro

João Pessoa com 7 mil mt?

plano, próximo a escola

Machado de Assis +- 30 mt2. Tr:

9160-5970 valor a combinar.

• Rua:Hilário Floriani, em frente

ao Edifício Moradas da Serra

na João Planincheck. No Nova

Brasflia. 450 m2 (15 x 30 mts)
Contato pelo telefone 47 8818-
3320

• 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
curriculun na Extinsul.

• 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

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS.

Paga-se bem. Interessadas

fazer contato pelos fones 3372
- 0013/ 3273-5673 I 9662-
6777

• Procura moça para dividir

Apartamento no centro de

Jaraguá do Sul, Apto mobiliado e

com internet. Interessadas ligar
: 96485447

• Trabalho como diarista e

mensalista. Tr: 3273-0779.

• Compra-se Motorhome

porte médio de 3-0.000,00 a

50.000,00 mil reais Tr: 9905-

20641 Dalto

,

• Vende-se maquina nova de

corte de aço a plasma-oxipira.
Tr: 9653-0717

• 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 adst 2

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.Tr: 3275-
2264 ou 9953-5554

• Vende-se Torno e Guilhotina,
'Interessados falar com Cristiano
9918-6757
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• Vendo estrutura de ferro • VENDO PALIO ELX- • Renault clio hatch authentique • Vectra cd 2000, completo prata • Vende - se Fiorino 2006,
12x25 com colunas de 6 rn, FLEX-1.3-2005/05 PRATA 20044 portas vermelho, IPVA Pago. R$ 20.000,00 Tr: GNV. R$ 9000,00 + 31 em R$
interessados falar com Cristiano / COMPLETO, ar, direção, alarme, trava, vidros elétricos, 9997-0791 c/ Carlos email: 533,00. Tr: 9988-6649.
9918-6757 vidros e travas elétricas.baixa ar quente, des. traseiro. aecbartz@ibest.com.br

• Vende - se Escort impecável,
• Vendo estoque de decoração quilometragem. IPVA Entrada 6 mil+finanCiamento, • Vende-se kit GNV 15 M3 p/ ano 94. R$ 8000,00.
para festas infantis, tratar pelo

2012 pago. R$ 19.800,00 aceita moto como entrada. automóvellegalizado.Contato Interessados ligar para: 3370-
fone: 88139131. (quitado) ou R$ 10.100,00 + 9132-7771 9103-2020 7994/ 99169619

prestações. ótimo estado de
• Renault Clio Expression 1.0

• Vende se uma diária no Hotel conservação, 5 pneus novos
• Vendo Pólo sedam 2007, • Vendo Escapade 2008 1.6

Ribeirão Grande, para o casal, (Step nunca rodou), interior
-16 válvulas.Ano/Modelo completo, com rodas de liga completa abaixo da FIPE.

apartamento Standard, com 3 impecável,computador de
2004, completo (Ar Cond., Dir. leve. R$ 34.000,00. Tr 9159- Interessados entrar em

refeições(almoço, jantar e café bordo, insulfilme. Contato:
Hidr., V.Eletr, Travas Eletr., Air- 9733 contato no telefone: 9992-

da manha + o acesso a toda 9671-4532
Bags (Motorista e passageiro, 4000

estrutura de lazer com exceção Insulfilm) em perfeito estado
• Toyota Corolla XE11.8 Aut.

de Conservação, IPVA 2012 Ano: 2004, Preto, Completo/
aos esportes radicais).

pago. R$ 17.000,00 sem Bancos em couro; ABS; RLL.

• Vende-se Fiesta 2 portas ano troca. Contato com Rosana / Valor R$ 31.000,00.Tr: 8888-

98. R$ 6000,00. Tr:3370-1064 Eduardo Fone: (47)3370-7014. 5583/8885-2085 • Vendo Moto Apache Dafra

( • Trabalho com serviços de corte • Ford Ka GL, ano 2005, branco, • Clio Campus 1.0 16V -5p
• GM Corsa Super 1.0 1998/ vermelha 150 c com corpo

e poda de arvores. Tr: 9158- 2009/2010. Completo,com Cinza 2 portas, Limp. e Desemb. de 250. Modelo 2011 com

0019
com alarme, trava elétrica e

Traseiro, RLL Valor R$ 9.500,00. um ano de uso nova. 4500
aparelho de som. Particular. Ar,direção hidráulica, vidro e

km rodados. R$ 2000,00 +

Em excelente estado. Valor a trava.Único dono,com 49 mil Tr: 8888-5583/8885-2085.
assumir 15 parcelas. IPVA

combinar. Tr: 9957-0550/3376- km. R$22 mil! Contato: (47) • Hyimdai Tucson GLS Aut. 2008 pago. Interessados ligar para:
• Caminhão GMC 710 gabine 1481 falar com Evelyn. 33736119 ou (47) 99598310 / Prata. Completo + Bancos em 9923-9418 ou 99698058
Basculante, baú de alumínio, • Fiesta GL 1.0 gasolina - ano

após o 17:30hs couro; Ar Digital; Piloto Aut.; falar com Marcele
7 pneus novos, motor de 2000 - vermelho - 2 portas -

• Vende - se Scenic 2004 Prata Único Dono. Valor R$ 43.000,00.
• Vende-se moto CBX 250BMW, baixa quilometragem, único dono - fones: 9903 2934 modelo Privilege completo 8888-5583/8885-2085

revisado. Aceito propostas, ou 99099800 + couro, abs e air bago R$:
twister 2005 prata.R$

• Ford Courier, CLX 1.4,1998
troco por menos valor ou 21.900,00. Tr: 9103-2020

5600,00. Tr: 9196-8676 com

Azul, RII, Protetor de Caçamba
. Edivaldo ou Jaqueline.maior valor. Tr: 3370-7994/

• Ford ka ano 2000 completo,
9916-9619 2 dono. R$ valor a combinar. • Renault Scenic 1.6 Expression R$ 10.500,00. Tr: 8888-

5583/8885-2085.
• Vende -se moto Yamaha

Tr:9168-7441. Mec, 2004, Chumbo Completo, xt600 (ténéré) ano 90 cor

• Vendo Fiesta _98 1.0 básico,
RI!. R$ 22.000,00. Tr: 8888- • VW Golf 2.0, 2000, Azul, azul! 2 faróis. Interessados

motor novo,IPVA pago. R$
5583/ 8885-2085 Completo / Bancos em couro; Tr: 8497-7723 ou 9961-0465.

8500,00. Tr: 3370-6910/
RII17 R$18.600,00. Tr: 8888-

8816-4437. 5583/8885-2085.
• Moto Kasinski, modelo WIN

110, com 5000 km rodados,
• Vende -se Ford Ka preto -1.0,

• Vende se Gol, ano g3, • Kia Picanto EX 1.1 Aut. 2006, vermelha e preta. câmbio
flex 2009,com ar condicionado, completo, prata, ótimo Preto, Completo, RI!. Valor A semi-automático, partida
totalmente revisado e

estado de conservação. R$ Combinar. Tr: 8888-5583/8885- elétrica e painel completo.
emplacado. R$ .21.000,00. Tr: 16.500,00. Tr: 3370-7994/ 2085. Rodas dianteira e traseira aro

9936-0243. 9916-9619
• Kia Sportage LX 2.0 Mec 17 em liga leve e freio a disco

• Vende-se Fox 1.6 4P 2010, Prata, Completo, Único dianteiro+ dois capacetes

preto completo, ano Dono, Garantia até 2015. R$ inclusos. Valor R$ 2.800,00 a

-i 2004/2005 os itens 54.000,00. Tr: 8888-5583/ negociar. Tratar com EdersonI
I • Peugeot 206, 1.0 16v, gas, 9118-4900J são originais de fábrica. 8885-2085.J

2005, vermelho, Ar cond., vidro/ Carro bem conservado.
trava elétr. , manual, 02 chaves, Valor: R$ 24.900., Fone:

• Vectra CD 2000 completo insufilm, MP3, R$ 16.500,00, 91725331/32761265 Thiago
prata/ IPVA pago.R$ (47) 3371-1634

• Vendo Montana Conquest
20.000,00. Tr: 9997-0791 c/ • Peugeot 206 selection, 2003, 2 1.4, vermelha, 2008 ótimo
Carlos. Email: aecbartz@ibest. p, preto completo R$ 16.000,00. estado de conservação.
com.br Tr: 3275 3538/ 9931 941 Preço a combinar. Tr: 8812-

• Vendo Meriva 2007 /2008 joy • Peugeot 307 Feli�e 2.0 Aut. Ano: 4103 com Gilmar

completa 60 mil km valor 30 2007 Preto Completo/Bancos • Gol 99 special, 1.0 8
mil reais. Fone 99288264 em couro; Ar Digital; ABS; RII ; válvulas, 70 km original,

• Vende - se Celta vermelho
Valor R$ 31.000,00. Tr: 8888- cinzai emplacado, 4 pneus

2010 completo 4 portas. Tr: 5583/8885-2085 novos - 2 dono.(ótimo
9962-3747 com José. estado de conservação).

Tr: 9109-4349 com Olavo/
• Vende - se Megane 2007

Edite. R$ 13.000,00

• VENDO sem troca, pálio 2.0 automático/completo. R$
.. 31.000,00. Tr: 9918-00002006, flex 1.8 HLX completo,

comp. bordo, 4p, branco, • Megane Sedan ano e modelo
torro por R$ 20.500,00 2007,2.0 automático • Vende - se C3 1.4 ano 20'06

(tabela Fipe de 23.500), completo. R$ 36.500,00. Tr: azul, em ótimo estado.Tr:

3371-1634 9247-9002. 8422-2576/8433-7002.
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Nesta sexta-feira (30) foi foi assinado em 2002 e, 2012; divisão das cotas vai a 40%. Confira abaixo os Lômexicanos
finalmente publicada no desde então, nunca havia entre montadoras segue Vale ressaltar, porém, que importados atualmente ao Brasil:
Diário Oficial da União a sido revisado. As mudanças indefinidaPara sanar a - Chevrolet Captivaas novas regras para o
revisão acertada entre foram exigidas pelo governo situação, ambos os países acordo bilateral entre Brasil

- Dodge Journey
) os governos brasileiro e brasileiro; após um aumento acordaram em adotar um

e México não isentam os
- RAM 2500

mexicano sobre/o acordo de "exagerado" do volume de regime de cotas, que incluí "

- Fiat 500modelos do novo regime de
livre-comércio de veículos carros mexicanos trazidos também um aumento gradual IPI (imposto sobre Produtos - Fiat Freemont
leves entre os países. O ao mercado brasileiro nos do "conteúdo regional" - os

Industrializados) para - Ford New Fiesta hatch
decreto (assinado em 15 últimos dois anos. componentes instalados. Em

veículos importados. - Ford New Fiesta sedã
de março) estipula que, Com a maior quantidade março de 2013, a cota será

- Ford Fusion
até 2015, as importações f� elevada a US$ 1,56 bilhão,

.

Só estão livres do aumento
de modelos importados, - Honda CR-V

deverão atender a um
a balança comercial entre

com 35% (5% a mais) de de 30 pontos percentuais os
,

- Nissan March
regime de cotas cujos peças produzidas na região. carros e utilitários trazidos

valores serão aumentados
os países se desequilibrou

por montadoras que possuem
- Nissan Versa

progressivamente. Neste
a favor dos mexicanos, o Em 2014, a cota limite sobe

fábrica no Brasil. Ou seja,
- Nissan Sentra

que desagradou os líderes a US$ 1,64 bilhão, com
primeiro ano, o teto será de modelos de marcas como

- Nissan Tiida
brasileiros. iguais 35% de componentes. Dodge e Mazda terão de .: Nissan Tiida sedãUS$ 1,45 bilhão.

E finatmente, em 2016, aNissan March é o mexicano pagar a sobretaxa cobrada - Volkswagen Jetta
O acordo entre Brasil e México

mais vendido no Brasil em quantidade mínima de peças desde dezembro passado. - Volkswagen Jetta Variant
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OFERTAS PARA VOCÊ
FAZERA FESI'A

[��AX� DE_P0lo A.M. EM lllX(1)_J
FABRICADA NO BRASIL
• AR-CON6ICIONAIJO • DIREÇÃO HIIlRÁUUCA
• RODAS DE LIGA LEVE COM ARO 16"
• VIDRO/tRAVA NAS ii PORTAS E ESPElHOS ELÉTRICOS
• AIRRAG oUplO fRONTAL • ICEYl.ESS
• FREIOS ABS COM EDD
• PÁRA-CHOQUE TRA'SEIRO CROMAOQ

.

• FARQL COM MÁSCARA NEGRA
• RACK OE TaO E ESTRIBO LATERAL

MOTOR TURBODIESEL

ENTRADA DE
R$ 9.810,87 + 60X DE .

R$399(3)
• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
PROGRESSIVA
• VOLANTE CUM
REGULAGEM DE ALTURA

• AR- OONDlCIONADO
• DlREçIO EláRICA
PROGRESSIVA

• TRAVAS, VIDROS E
AJUmDOS

,

RETROVISORES ELÉTRJCOS

I;NFRENTOU MAIS DE

'VafSÃO 1.6
• AR- CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
PROGRESSIVA
• TRAVAS, VIDROS E AJUSTE DOS
RETROVISORES ELÉTRICOS

PARA SER APROVADO POR VOCÊ.

'"IA,M,EM24X
o melhor "eic:;.ulO de

LUGARES

PABRICADO NO BRASI�

.. AR-OOflDlCIONADO
'Dl"EÇÃOElÉ'RICA
• 41RBAG DUPlO
• VIDROIfRAVA IAS 4 PORTAS
E espmms ELÉTRICOS
• RODAS DE U(jA LEVE

• AR-CU'NOIClONÂllD
• VIDRflfTRAVA NAS.4 PORTAS
E ESPELHOS ElÉTRIcos

• AlRBAIl DU�LO
, DIREÇÃO EtÉTRlCA
• RODA DE LIGA lEVE

Consulte condiçÕe.9 eeeectets

PROGRAMA
�

direção especial�

SHIFT_the way you move
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul - se
Fone: 47 3054-2600 - 'vVWW.nissannix.com.br

2. Na compra do modelo zero-quilômetro da Nissan Frontier (2011/2012) o cliente obterá bônus no valor
de R$ 3 mil se colocar uma das seguintes opções de veiculo usado na negociação: (i) Nissan importado,
diretamente pela Nissan do Brasil, ou labricado no país (Prograrna de Fidelidade) ou (ii) picapes (4�2 ou 4x4)
ou outro com tração 4X4 de qllalquer natureza (Programa de Conquista), Em ambos os casos, o cliente deve
ser proprietário do veiculo usado há no mlnimo seis meses (contados da dala da emissão do documento).
Os programas não são cumulativos. O CPF/CNPJ do proprietário do veiculo usado, objeto da troca, deve
ser obrigatoriamente o mesmo do comprador do novo veículo. Este programa tambem é válido para vendas

diretas, Promoção valida até 31 10 3 1201�. Até 31 /03 /2012, o cliente que optar por comprar a Nissan Frontier na
versão LE MT (câmbio manual) obterá bônus de R$ 1 mil (R$ 6 mil custeado pela Nissan e R$ 1 mil custeado pela
concessionária), que, acumulado ou com o bônus do programa de Fidelidade OU com o bônus do Programa de Conquista,
poderá chegar ao valor máximo de R$ 10 mil. 4. Condição válida para NISSAN MARCH 1.0 Flex com pacole conforto,
pintura sólida, câmbio manual. Preço à vista R$ 31.490,00. 5. Condição válida para NISSAN MARCH 1.0 S Flex, pintura
sólida, câmbio manual. Preço ávísta R$ 32.890,00. 6, Condição válida para NISSAN MARCH 1.6 Rex com pacote conforto,
pintura sólida, câmbio manlllll. Preço à vista R$ 34.990,00. .

Todas as condições de linanciamonto deste anuncio são válidas até 31/03/2012 ou até quando durar o estoque de 2
unidades por veiculo e estão sujeitas a analise e aprovação de cadastro�Frete incluso, Para todos os financiamentos,

3) Nissan Mólrch LO Fie. M,... 11/12 Não R$ 26.990.o0 LSG R$ 9.8'1 0,87 60 R$399,00 0,99% 12,54% 1,15% 14,810/0 R$ 58,50 R$33.750,87

tarifa de confecção de cadastro de R$ 750,00. Garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem para uso particular, 100 mil km para uso comeroial, ou o que vencer primelro, com revisões e manutenções efetuadas nas ccncesslonaras Njssan,
limitadas a deleitos de fabricação ou montagem de peças, Para obter mais informações, consulte o manual de garantia, Imagens meramente ilustrativas. Acessórios não inclusos. Estes velculos estão em oonformidade com o Proconve - Programa
de Controle de Poluição do Ar por Velculos Automotores. .Custo efetivo lotai. "Câmbio manual..

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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ITAJAf
(47) 3341-3341

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

,

BLUMENAU
(47) 3144-3144

JOINVILLE
(47) 3145-3145

MUDE A DIREÇAoliberte
Versão ouster-ouster 1.6 aastca 11112. Cor s.61idd. Est0i.1U� lIJt1idadc, Cl:'lodi{.ãowUida através de financii:u-m:/1to !)elo Fin�n('.eil'a Ren.·mft. A Re-flaul( reserva-se o dilei10 de atreeer as. eH,peõftr.açõf�s de-seus vekul""$ ..em avíse.prévlo.

orerta� vàüuas até 31!03/ZfJll ou eneuenro durarem O<; estoques, somente para as com,css!on;kias Renault T iberté, Para matl,lntc)nnçfJes, COllSlltt� 1IIl'lill,OIlCI:!::>\ionJria nenauttUberté.unsgens Ilusrrattvas. Algu!1<" itens mostracos e/ou
mencionados. são opddnais e/ou ,eferem-5� aversões espedficas.. Preserve ayida. Cintos de segurança em conjunto cum air hags pudem s,·dvaf vida!:>. Se beber; não difija. FAÇAREVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.
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a jaraguá do Sul: 47 3275-0808

_
Av. pre1é1toWaldemar Grubba, 1346 - Baependi

Sal. (amboriú: 47 3360-9777 Joinville (Show Room): 473435-0885
Joinville: 47 3435-3595

Slumenau (Loja (entro): 47 3236-8000
Florianópolis: 48 3248-0777

Slumenau (Loja SR): 47 3323-7171
São José: 483288-0777 .

Po I rer I.po/ds
"""'�dsDJJIldl O)"

'U

Preço válido até 10/04/12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro, para Optima cód.: V.5SS, para pagamento à vista.
Frete de R$ 2.000,00 não incluso. Estoque de 5 unidades. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica.

Fotos ilustrativas. Cinto de segurança salva vidas.

A !k\lfiEl teme melhor custo/heneffcio
Além disso, a Tt-ilfilEJ dispõe de uma rede de concessionárias no estado

de Santa Catarina, a sua inteira disposição. Em nossas lojas você
encontraAssistência Técnica com toda linha dePeças e Serviços
8S Hializa_os. Venha para aT�Jf�l e faça ulp ótimo negóoio..

.' ..

Rua Pref. Waldemar Grubba, 2222 - Vila Lalau - Jaraguâ do Sul

(47) 3054-030n I àdministracaoJaragua@taipei.com.br
PIC4'E"
Cabine Dupla
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P R O SE' TA X A s VÁ L IDA 5 5 O M E N T E .H �O J E !

Entrada de:

60x de R$ 279 com taxa de 1.09 A.M .

• Desembaçador do vidro traseiro
• Ar quente • Para-choque na cor do veículo

\.

Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 �iY:r� Prisma LT 1.4 2012/2012��

A,part,irde 'I)) ,r'_

F) (r.. .J�1 �L.J
-�,�p J]I

Dire 'ao hidraultca
Trio elétrico

A partir de

\
.. 't""""'" .,) _

CONTE COMIGO
.._- 't, ,------

� ,��dr
� ..._

_,,��'---_
..

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS

MAC

Celta LS 1.0, 2 portas, Flexpower (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 24.490,00 ou através de plano de financiamento com 53,34% de entrada (R$13.590,OO), 60 prestações mensais de R$278,58 com taxa

de juros de 1,09%a.m., 13,89% a.a. e CET: 19,89 %a.a. Váior total financiado: R$30.304,96. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R). ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 25.990,00. 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 portas, Econo.flex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 29.990,00:Ofertas válidas para o período de

28 a 31 de março de 2012 no Estado de Santa Catarina para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte

condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Velculos Automotores. www.chevrolet.com.br • SAC: 0800,702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800

7226022.
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COLETA Amostra será usada para analisar

qualidade das águas da bacia hidrográfica do Vale

Reconstrução

Entrega
de pontes
Hoje, apartir das 10h, acon

tece a solenidade de entrega _

das obras de reconstrução no

bairro Pedra deAmolar, em Co

rupá. A localidade foi afetada

pelas enxurradas ocorridas no
ano passado, pontes e acessos

foram prejudicados
.

durante
as chuvas. O primeiro ato será
na rua João Tozíní, onde foi re-

.

construída a ponte de acesso à
rua Hansa Humboldt, próximo
a empresaDomus. Em seguida,
será entregue a obra na ponte
"Faltín Parray", no bairro Pedra
de Amolar, e na sequência as

, pontes e pontilhões perto da
escolaPedra deAmolar Baixo.

Semana

Clicadia

Rios, do Vale

Fujamamonitora
qualidade da água

Análise dos rios complementa ações de
licenciamento, fiscalização e educação

JARAGUÁ DO SUL
...................................................................... " .

Sarnira Hahn

AFujama (Fundação Iara
guaense de Meio Ambien

te) coletou ontem a primeira
amostra para o projeto de mo
nitoramento da qualidade das

águas da bacia hidrográfica do
Vale do Itapocu. Os técnicos da

autarquia municipal definiram
dez pontos de estudo, abran

gendo as principais microba
cias da cidade.

A coleta continua durante
o ano. Ao todo, serão retiradas
dez amostras de água dos rios

Iaraguá, Jaraguazinho, Itapocu,
Itapocuzinho, Rio Cerro, Rio da

Luz, Rio Molha e do Ribeirão
Grande do Norte. Os materíaís
vão definir o parâmetro físico

químico dos rios da região.
A estudante de engenharia

ambiental Jaqueline Souza, res

ponsável pela coleta dos ma

teriais' explica que nos pontos
escolhidos serão obtidas infor

mações como: PH (potencial
hidrogeniônico), condução,
temperatura da água e do ar, tur

bidez e quantidade de oxigênio.
Segundo a coordenadora de

Recursos Naturais da Fujama,

Fernanda Bachmann, o proje
to terá desdobramentos. "Serão
instalados equipamentos de

avaliação diária das águas .. Essa
iniciativa complementará os tra

balhos já em desenvolvimento e

irá nos auxiliar nas ações de li

cenciamento, fiscalização e edu

cação ambiental", afirma.
Depois de feitas as coletas,

o próximo passo é a análise la
boratorial. Os resultados serão

comparados com a Resolução
357, de 17 demarço de 2005, do
Conama (Conselho Municipal
do Meio Ambiente).

Ao todo, serão
retiradas dez

amostras de água
dos rios da cidade.

Melhorias

Centro DonaNina será reformado
O Centro de Educação In

fantil Dona Nina, de Corupá,
receberá o investimento de

aproximadamente R$ 196 mil,
para a adequação de edifica

ções' revisões na parte elétrica
e ampliação de salas de aula.

A ordem de serviço, que au

toriza a iniciação das atividades,
foi assinada na última quarta
feira, no próprio centro infantil.

As obras, que serão realizadas

pela empresa Rocha Empreen
dimentos, iniciam na próxima
segunda - feira, dia 2 de abril.

O objetivo é melhorar e

aumentar a capacidade de
atendimento atual. Segundo o

secretário de Educação da Pre

feitura, Ioney Cícero Morozini,
a principal alteração será na

parte elétrica e hidráulica. IIVão

ser construídas três novas salas
e um banheiro adequado para
as crianças", explica.

A assistente pedagógica Dar
ci Rutsatz explica que a procura

por vagas é grande. "Ternos uma
lista de espera. A expectativa é

atender esses alunos, e aumen

tar as vagas para 160". DonaNina
é amaior creche do município, e
hoje atende cerca de 120 alunos

VERBA Unidade receberá o investimento de aproximadamente R$ 196 mil

._

reumao

Segundo o presidente do
Clic (Conselho de Líderes

Comunitários), de Guarami

rim, Charles Longhi, como a

partir de segunda-feira, dia
2 de abril, começa a Semana

Santa, e considerando que
aproximadamente 20 lide

ranças comunitárias ligadas
as Associações de Moradores
da cidade estão participando
do curso de formação política
promovido pela Avevi (Asso
ciação dos Vereadores do Vale
do Itapocu), fica cancelado o

encontro do mês de abril, que
estava agendado para o di� 3.
Dúvidas ligar: (47) 3273-0078.

I'
I

Solene

Conselho toma posse
Os eleitos pelo processo do

. Conselho Tutelar foram em

possados ontem, pela prefeita,
Cecília Konell. Os cinco can

didatos que ocuparão o cargo
de conselheiros em Iaraguá do
Sul participaram de solenidade
aconteceu na sala .dc reuniões
da administraçãomunicipal.

A votação que definiu os

eleitos ocorreu na última quar-

ta-feira, na Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Ita

pocu). Os 116 eleitores indica
dos por instituições governa
mentais e não governamentais,
elegeram: Débora Jane Pereira
e EdileneMalheiro, ambas com
65 votos, Errol Zimmermann,
com 62 votos, Maria Inês Perac

chi, com 48 votos e Vera Lúcia

Heimann, com 40 votos.
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o leitor
onto de sta

A realidade dos fatosRomeo Píaaera
Júnior,advogado

Em primeiro lugar preci
sarnas entender que o

Agostinho e o Adilson estão
fazendo é manobra política.
O Adilson é do P\!, partido
aliado à atual administração,
e o Agostinho ainda não se

. conformou em não estar à
frente na Ujam (o Agostinho
e o Luti que é cargo comis
sionado da PMJS, forjaram/
manipularam as eleições da

Ujam). Depois do protesto
referente ao elevado do Cen

tenário, é que este deserviço
começou, pois eu tenho co

locado em evidência as de
mandas das comunidades
e as principais envolvem a

questão da falta de'vaga nas

creches, onde se estima um

nO alto de crianças que estão
tendo seus direitos violados,
questionamos o Programa
Nosso Asfalto, que o valor co
brado pela infrasul é o dobro
de outras empresas(empresa
sempre ganha a licitação por
quê?), e quando os moradores

parcelam, o valor do asfalto

praticamente dobra; além des
tas temos outras demandas.

Isto tem mexido com

bases do Poder Municipa
(tenho sofrido perseguição
inclusive na minha vida

pessoal, dentro da minha
casa,' na minha família),
pois coloca em xeque o tra

balho por eles realizados e

aponta as carências.

Estou surpresa com aqui
lo que encontrei na Ujam,
presidentes que ocupam o

cargo há anos e não promo
vem eleições. Estou tentando/

aplicar na Ujam aquilo que
minha formação profissional
de ASSISTENTE SOCIAL, me
capacita, que é incentivar a

mobilização comunitária.
A Saúde está um caos, tem

filas de especialidades que
aguardam há anos, pessoas
que correm risco de morte.

O Agostinho e o Adilson são
membros do Conselho de

Saúde, mas nunca vi eles
fazerem abaixo assinado e

se movimentarem para me

lhorar a Saúde. Quero per
guntar o que tem por trás
de tanto interesse pela pre
sidência da Ujam? Por que
eles relutam tanto? Quem
quer trabalhar tem.que mos
trar trabalho, não precisa dis
putar cargo de presidência.

Tenho alguns dos presi
dentes que assinam contra,
que estão sendo enganados
pelo Agostinho, pois ele ar

gumenta assim: Você con

corda com politicagem den
tro da Ujam? é óbyio que o

presidente assina e respon
de que é contra, e agora ele
usa este· abaixo assinado
com outra finalidade.

Geração demonstrinhos
esta omissão cruel, que prejudica
principalmente os infantes, nos
livrarmos das gritarias, choradei
ras e manhas. Até pouco tempo,
eram os pais que determinavam
como ia ser a rotina dos seus fi

lhos, exercendo sobre osmesmos
uma vigília saudável (não con

fundir com excesso de controle
e rigor), de maneira que, com as

ações desses pais diligentes e res
ponsáveis, os filhos aprendessem
que na vida também se deve ou
vir o "não" e que a vida não será

sempre generosa, cordata e sub
serviente às vontades dos filhos
manhosos. Filho é filho epai épai.
E namedida em que estes papéis
forem invertidos, por óbvio que o

resultado esperado na lapidação
de crianças inteligentes, adoles
centes respeitosos e adultos res

ponsáveis e comprometidos, por
certo que ficará comprometido.

É comum ouvirmos dos pais
que, a pretexto de agirem com o

amor e firmeza necessários, sim
plesmente justificam que não

querem que seus filhos tenham

a mesma infância difícil que tive
ram...mas aí é de se perguntar: tu
te tomastes um adulto gente boa,
criado no ambiente das dificul-

\

dades, e o teu filho vai se tomar
o quê? Todos nós sabemos qual a
trajetória quepercorreuma crian
çamostrinho, que mais tarde vira
um adolescente delinquente e,

finalmente, coroa o processo de

educação familiar tomando-se
um adulto marginal.

Chorar não mata ninguém,
assim como nunca ouvi falar que
uma criança ou um adolescente
tenha morrido por não ter um

iphone de última geração, não
ter viajado todo ano para a Dis

ney, não usar somente camisetas
da marca Abercrombie & Fitch
ou não poder frequentar as ba
ladas mais caras onde tocam os

DJ's Tap of deWorld. O que mata
é a falta de respeito, de limite e

de tolerância, que se confunde
e não raro se traduz com a omis
são de pais que preferem ficar
no anonimato nesta difícil tarefa

que é a educação dos filhos.

Quem disse que o processo
de educação dos filhos é

uma tarefa fácil? quem disse que
na arte de educação direcionada
para os filhos, estes deveriam ser

"poupados" dos dissabores que
a vida lhes reservaria e que os

mesmos deveriam ter tudo aqui
lo que os pais não tiveram? quem
disse que o poder do "não" dito
com amor e firmeza não propi
cia bons resultados na delicada
tarefa de educação dos filhos?

Vivemos em uma era na qual,
pelo comodismo e vadiagem vo

luntários, praticados por pais e

mães, que simplesmente afrou
xam na educação dos filhos e na

imposição dos limites, acabam

por auxiliar na linha de produ
ção de crianças monstrinhos que
são pré-projetos de adolescentes
inconformados e que invariavel
mente se transformarão em adul
tos delinquentes emarginais.

Sei que émuito mais fácil falar
do que fazer. Também sei que se

- toma muito mais cômodo fazer
as vontades das crianças e, com

DIABETES: MANTENDO
UM BOM CONTROLEl;O�,,'ni\l r: ",ILl(n:.Rl',�HJ/.. D·f�

]ARAGlJÁ
As estatísticas relacionadas ao aparecimento do diabetes no

mundo inteiro são alarmantes. Entre as várias ações para que
estes números possam ser reduzidos estão a prevenção e a

informação. Ouanío'mais você conhecer sobre o seu diabetes,
melhor. Estão reunidas, aqui, várias dicas para o seu dia-a-dia
no controle do Diabetes;
• Procure manter o peso dentro da faixa de normalidade;
• Fracione a alimentação em 3 refeições principais ao dia e,

sempre que possível, inclua um iogurte diet ou uma fruta entre
estas refeições, evitando longos períodos em jejum;
'Incluía nas refeições principais os três grupos de alimentos: Ener

géticos (arroz, massas, pães, batatas), Construtores (cames, ovos,
leite e derivados) e Reguladores (verduras, legumes e frutas);

• Substitua produtos refinados por integrais;
• Consuma de 2 a 4 porções de frutas por dia (1 por vez);
• Prefira comer a fruta ao invés de tomar o suco de frutas;
• Evite açúcar, refrigerante, doces, mel, açúcar mascavo;
• Use produtos diet com moderação, pois alguns podem apre
sentar maior valor calórico;
• Evite bebidas alcoólicas;
• Evite carnes gordas, queijos amarelos e frituras;
• Não consuma abusivamente café, chá mate, refrigerante;
• Pratique atividade física regularmente.
Converse com seu médico, seu nutricionista e seu

educador físico para discutir sua alimentação e

a melhor atividade física para você.

Andréa ZiehIsdorfI,
presidente da U'J8IIl

CARAGUÁ AUTO ELITE
CONTRATA

VENDEDOR (a) DE AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS

Preferência: experiência comprovada
e curso superior completo.

Fonte: Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ:

Saúde com responsabilidade
.

Semanalmente, o Hospital e Maternidade Jaraguá com o apoio do Correio do Povo ,publica matéria
sobre temas importantes relacionados à saúde, levando informação e conhecimento a comunidade.

Enviar CV para:
rh@caraguaautoelite.com:br

Caraguá Auto Elite
A escolhc perfeita

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br FIM DE SEMANA, 31 DE MARÇO E 1 DE ABRIL DE 2012 1191 GERAL

m na anta

Sete dias para renovar a fé
As comunidades

da Paróquia São

Sebastião iniciam

celebração de
Páscoa neste sábado

JARAGUÁ DO SUL
....................................................................

Tita Pretti

Este sábado marca o início
das atividades de celebra

ção da Semana Santa nas co

munidades da Paróquia São

Sebastião, em Jaraguá do Sul.
Até o Domingo de Páscoa, os

cristãos poderão celebrar a

morte, paixão e ressurreição de

Jesus Cristo.
Para o padre Diomar Ro

maniv, da Comunidade Matriz
São Sebastião, o tempo é de

renovação da fé dos fieis. uÉ
nesta semana que recordamos
a expressão do amor maior de
Deus à humanidade, desde a

entrada de Jesus em Jerusalém
no Domingo de Ramos, até sua

crucificação e ressurreição",
comenta.

Segundo o padre, é impor
tante ressaltar que a celebração
não se resume apenas ao dia da

ressurreição de Cristo: "Apesar
do

.

Tríduo Pascal (composto
pela Quinta-Feira Santa, Sexta
Feira Santa e Vigília Pascal) ser
o centro das celebrações, os

fieis podem renovar a fé duran
te toda a semana. Que todos os

dias sejam uma oportunidade
de fortalecer o compromisso de
valorização da vida e sentir que
Deus nos ama a tal ponto de
dar sua vida como expressão".

MARCELE GOUCHE

_,

E nesta semana

que recordamos a

expressão do amor
maior de Deus à
humanidade.

Padre Diomar
Romaniv

CELEBRAÇÃO
Padre diz que
a vida deve ser

valorizada
todos os dias

Confira a progTamação de atividades da Semana Santa nas comunidades da Paróquia São Sebastião:

ComunidadeMatriz

São Sebastião
31 demarço - sábado - coleta da
solidariedade CF/2012

• 19h - bênção de ramos e missa
1 de abril - domingo de ramos -

coleta da solidariedade CF/2012
• 7h - bênção de ramos e missa
• 9h30 - bênção de ramos, procissão
e missa (início no pátio do 'colégio
marista são luís)

• 19h - bênção de ramos' e missa
2 de abril- segunda-feira santa
• 8h30 às 11h30; 13h30 às 17h30 -

confissões (dirigir-se à secretaria)
3 de abril- terça-feira santa
• 8h30 às 11h30; 13h30 às 17h30 -

confissões (dirigir-se à secretaria)
• 13h30 às 19h - tarde penitencial
(oração, pregação e reconciliação)

·19h - missa
4 de abril- quarta-feira santa
• 7h missa como de costume
• 8h30 às 11h30; 13h30 às 15h-
confissões (dirigir-se à secretaria)

• 9h30 - missa e unção dos enfermos
• 15h30 - missa como de costume
• 19h30 - missa dos santos óleos -

paróquia são josé - mafral se
• 19h30 - via-sacra
5 de abril- quinta-feira santa
• 8h30 às 11h30; 13h30 às 17h -

confissões (dirigir-se à igreja)
• 19h30 - celebração da ceia do

senhor, lava-pés
• 21h às 24h - vigília eucarística-
adoração ao santíssimo sacramento

6 de abril- sexta-feira santa
• 7h às 11h30 - confissões
• 17h - celebração da paixão do senhor
e procissão do senhormorto (trazer
rádio para acompanhar transmissão

pela rádio jaraguá am)
7 de abril - sábado santo
• 19h - solene vigília pascal
(trazer velas)

8 de abril- domingo da
ressurreição - páscoa

• 6h - procissão da ressurreição,
adoração e missa de páscoa (trazer
rádio para acompanhar transmissão
pela rádio alternativa frn)

• 9h30 - missa de páscoa
• 19h - missa de páscoa .

Todas as comunidades
6 de abril- sexta-feira santa
• 5h - via-sacra, caminhada penitencial
para a igreja do ribeirão molha.
Confissões no local. (Trazer velas e
livro do grupo bíblico de reflexão)

Comunidade São Luís Gonzaga
31 de março - sábado - coleta da
solidariedade CF/2012

• 19h - bênção deramos e missa
1 de abril- domingo de ramos -

coleta da solidariedade CF/2012
• 10h - bênção de ramos,

procissão e missa
3 de abril - terça-feira santa
• 19h30 - confissões
5 de abril- quinta-feira santa
• 19h30 - celebração da ceia do
senhor e lava-pés

• 21h às 24h - vigília eucarística -

adoração ao santíssimo sacramento
6 de abril - sexta-feira santa
• 15h - celebração da paixão do senhor
7 de abril - sábado santo
• 19h - solene vigília pascal -

(trazer velas)
8 de abril - domingo da
ressurreição - páscoa

• 10h30 - missa de páscoa páscoa
• 8h30 - missa de páscoa

Comunidade Nossa

Senhora Rainha da Paz
• 31 De março - sábado - coleta da
solidariedade CF /2012

• 17h - bênção de ramos,
procissão e missa

2 de abril- segunda-feira santa
• 19h - confissões
6 2e abril- sexta-feira santa
17h - celebração da paixão do senhor
7 de abril - sábado santo
• 19h - solene vigília pascal
(trazer velas)

COMUNIDADE NOSSA SENHORA

DO PERPÉTUO SOCORRO
31 de ma�ço - sábado - coleta
da solidariedade CF/2012

• 19h - bênção de ramos, procissão
e míssa

2 de abril- segunda-feira santa
• 19h30 - via-sacra das 7 dores de nossa
senhora e após confissões na igreja

Comunidade São José Operário
1 de abril _.domingo de ramos - coleta
da solidariedade CF/2012

• 10h - bênção de ramos, procissão
e missa

6 de abril- sexta-feira santa
• 8h - via-sacra nas ruas (trazer livro
do grupo bíblico de reflexão)

8 de abril - domingo da ressurreição -

páscoa
• 10h - missa de páscoa

Comunidade São Cristóvão
1 de abril - domingo de ramos -

coleta da solidariedade CF/2012
• 8h - bênção de ramos, procissão
e rntssa

3 de abril- terça-feira santa
• 19h - confissões
5 de abril- quinta-feira santa
• 19h30 - celebração da ceia do/
senhor e lava-pés

• 21h às 22h - vigília eucarística
adoração ao santíssimo sacramento

6 de abril- sexta-feira santa
• 16h - via-sacra (trazer livro
do grupo bíblico de reflexão)

• 17h - celebração da paixão do senhor
7 de abril - sábado santo
• 19h - solene vigília pascal
(trazer velas)

Comunidade Nossa Senhora
do Bosário
1 de abril - domingo de ramos -

coleta da solidariedade CF/2012
• 8h - bênção de ramos,
procissão e missa

5 de abril- quinta-feira santa
• 20h30min - celebração da ceia
do senhor e lava-pés

• 22h - vigília eucarística - adoração
ao santíssimo sacramento

6 de abril- sexta-feira santa
• 7h - confissões (vários padres)
• 17h - celebração da paixão do senhor
8 de.abril - domingo da ressurreição -

páscoa
• 8h30 - missa de páscoa

Comunidade São Benedito
31 demarço - sábado - coleta da
solidariedade CF/2012

• 17h - bênção de ramos,
procissão e missa

8 de abril - domingo da ressurreição -
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Campeonato Va· zeano

Dezessete jogos
no fim de semana

I,

Competições de Jaraguá do Sul e Guaràmirim

chegam à segunda rodada da primeira fase

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Asegunda rodada do Cam

peonato Varzeano de Iara
guá do Sul acontece hoje, com
apenas oito jogos e a estreia de

quatro equipes. Os jogos são
válidos somente pelas Chaves
A, B, C e D, que contam com

cinco equipes cada. As partidas
acontecem no campo do FIa

mengo, daArsepum, do Grêmio
Garibaldi e daVila Lalau.

Pela Chave A, o Flamengo
IiB" estreia jogando diante da
Verdureira Nair/União, que
vem de derrota para o Nova

Geração/CSM/Elian/Mime.
Na Chave B, o estreante é o

Tigre Materiais de Constru

ção - atual vice-campeão -

que enfrenta o Confort Fine/
Gartran, que empatou na ro

dada de abertura com o 2000

Multi Marcas.
Na Chave C, a Borracharia

Senem faz sua estreia contra os

Meninos do Rio da LuzVitória,
que foram derrotados pelo Su

permercado Brandenburg na

primeira rodada. Já pela Chave
D, a hexacampeão Kiferro es

treia enfrentando a Forprem,
que foi derrotada no jogo de
estreia pelos Galácticos.

Guaramirim
O Campeonato Varzeano

de Guaramirim também chega
à sua segunda rodada, com a

realização de nove jogos. Oito
.acontecem na, tarde de, hoje.
Lion e Rio Branco completam a

rodada amanhã, às 9h, no cam
po do Amizade.

Os líderes Bem Bolado, Avaí
,

e Cruzeiro entram em campo às
15h30, quando enfrentam res

pectivamente o Atlético (no Rio

Branco), Expresso Caixa d'Água
(no Amizade) e União/Jagun
ços (no estádio Rodolfo Iahn),

Quatro equipes
estreiam no Varzeano

jaraguaense, entre
elas a hexacampeã

Kiferro.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

BEABD..ITAÇÃO Superado na estreia, Atlético (branco) desaf"Ja o �ova Geração

Liga Futsal
,

'

CSMjPré-Fabricar joga emUmuarama
Embalado pelas duas vitó

rias em casa na Liga Futsal, a

CSM/Pré-Fabricar partiu na

madrugada de ontem para
Umuarama, no Extremo Oeste

paranaense. Lá enfrenta a equi
pe da casa hoje, às 20h15, no
Ginásio AmárioVieira da Costa,
em partida válida pela sexta ro

dada da competição.
Atualmente ocupando a sé

tima posição, com 60% de apro-

veitamento, os comandados de
Renato Vieira encararam com

esperança os quase 700km 'que
separam os dois municípios. liA
nossa expectativa 'é boa, e va

mos à luta. Para vencer lá pre
cisamos entrar concentrados,
pois o jogo vai ser pegado", ana
lisa o treinador.

Vieira não anunciou se ha
verá alguma mudança tática na
equipe, já. pensando em anular

as principais armas do adversá -

,

rio, que segundo o próprio trei
nador são a boa marcação e os

bons chutadores. Recém con

tratado junto ao Ananindeua

(PA), o ala Biolay ainda não tem
previsão para estrear na CSM/
Pré-Fabricar pela Liga Futsal.

De Umuarama, a equipe re

toma para Jaraguá do Sul, onde
enfrenta a Copagril na quarta-fei
ra, dia 4, às 20h, naArena Jaraguá.

Copa Pomerode

.Doís jogos em Iaraguá
A Copa Pomerode tem sequência no domingo, com a quinta ro

dada da primeira fase. Jogando em casa, o terceiro colocado Cruz
deMalta - do artilheiro Seco - tenta roubar a segunda colocação do
ÁguaVerde. Também em casa, o Botafogo - sétimo colocado - quer
a segunda vitória, para entrar definitivamente na briga. Terá pela
frente o Atlético Pomerodense.

Juventus
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

" ... ,)00,.. , ,j

As cat�gorias de base do Juventus entram em

campo na tarde de hoje, quando enfrentam '

amistosamente o Figueirense. Os Juvenis jogam
às 14h e os Juniores às lGh. Após os jogos ,será
servido wnjantar, aberto ao público (R$10).

Natação
Mirim/Petiz

Depois de conquistar o vice-campeonato noCircuito deMaratonas
Aquáticas de Santa Catarina, no naipe feminino, a equipeArroz Urba
no/FMEviajaparaBlumenauno fim de semana. Lá acontece aprimei
ra etapa do Campeonato CatarinenseMirim/Petiz, para atletas entre 9

e 12 anos.A competição será realizada na piscina de 25m do Sesi.

Mas5aranduba

Liderança
o Cruzeiro coloca a lideran

ça e a invencibilidade do Cam
peonato Massarandubense em
jogo neste sábado. No campo
do Glória, enfrenta o lanterna

Morangos, pela antepenúltima
rodada da fase de classificação.
A partida 'acontece às 15h30.

Completando a rodada jogam
Benjamin x Glória, União x lo

Braço eAmizade x Santa Luzia.

Voleibol

Estreia
o voleibol infanto masculino

de Iaraguá do Sul estreou ontem
no Campeonato Catarinense.
Foi em Joinville, contra a equi
pe da casa. Hoje, aMarisollFME
tem mais dois compromissos.
Às 10h30 enfrentaRio do Sul e às
16h Blumenau. Terceiro coloca
do em 2011, o grupo se reforçou
com Iedíel (ex-Palhoça) e Henri
que (ex-Joinville).

Sesiano

Canoagem naMalwee
Dando continuidade aos 310 Jogos do Sesí, hoje acontece a últi

ma rodada da primeira fase do futebol sete livre e a terceira do futsal
máster, ambas no próprio Sesi.Ainda hoje acontece amodalidade de

canoagem, no ParqueMalwee, a partir das 14h. Namanhã de domin
go os jogos prosseguem, com a segunda rodada do futebol de campo.
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• Campeonato Paulista

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Juventus
No futebolmoderno, é preciso ser criativo.Aindamais quando
falamos em um clube como o Juventus. Por isso, a diretoria inovou
namontagem do elenco. Ao invés de grandes patrocínios, qualquer
empresa pode adotar atletas e custear seus salários. Cinco empresas
já aderiram à ideia e os primeiros jogadores devem chegar em breve.

Varzeano
Quem tiver um tempo livre
nesta tarde de sábado e quiser
acompanhar um bom jogo de
futebol, aconselho dar uma
passada naArsepum às 15h30.
Lá se enfrentam Atlético e Nova

Geração, pela segunda rodada
do Varzeano. Será jogo de gente
grande. Também destaco na
rodada a partida entre Kíferro e

Forprem, no mesmo horário,
no campo daVila Lalau.

Agradecimentp
Gostaria de agradecer.
publicamente aos amigosMaico
e Fabiano, do Couve-Flor, de
Guaramirim. Eles me deram de

presente uma camisa do clube,
personalizada. Foi a primeira
vez que recebi uma homenagem
assim e confesso que fiquei
surpreso e feliz. Sinal quemeu

esforço em prol do esporte da
região tem o seu reconhecimento.

.

Campeonato Catarinense
/

Clássicomarca a rodada
A sétima rodada do returno

do Campeonato Catarinense
acontece no domingo, com im

portantes jogos. O principal de
les é o clássico entre Figueiren
se e Avaí, às 18h30, no Orlando

Scarpelli, Suspenso, o zagueiro
João Paulo desfalca o alvinegro.
Por outro lado, o técnico Bran

co terá a volta deYgor, Fred, Tú
lia, Julio Cesar e Roní.

No Avaí, o zagueiro Leandro
Silva reconhece a superiorida
de do adversário. "Figueirense e

Avaí é o maior clássico de San
ta Catarina e o Figueirense é o

favorito. Um dos motivos é o

seu ataque, o melhor do país na
atualidade", analisa.

Copa-14
Bronca

Durante a reunião do Comitê
Executivo da Fifa, o presiden
te Joseph Blatter engrossou
a voz para falar do Brasil. Ele
demonstrou irritação com o

andamento das obras para a

Copa e foi enfático: "Queremos
atos, e não só palavras". O pre
sidente também garantiu que o

secretário JérôrneValcke segue
à frente da organização.

Outro jogo importante
acontece na Arena Joinville,
onde o JEC recebe o Criciúma,
às 16h. O Joinville vem de uma
derrota por 4 a l, fora de casa,

para a Chapecoense. Foi o pri- .

meiro revés da equipe desde a

chegada de- Argel Fuchs. O Cri

ciúma, por sua vez, joga emba
lado pela vitória sobre o Figuei
rense na última rodada.

Completando a rodada, oMe
tropolitano recebe a Chapeco
ense no Sesi, às 16h, em jogo de
seis pontos. Em Ibirama,Atlético
e Camboriú apenas cumprem
tabela, às 18h30. Já rebaixados,
Marcílio Dias e Brusque jogaram
na noite de ontem, em Itajaí.

MMA

Henderson
Aos 41 anos, o americano Dan
Henderson ganhou a chance
de disputar título do UFC. Se

gundo o presidente DanaWhi

te, o veterano lutador poderá
enfrentar ° vencedor do duelo '

entre Ion Iones x Rashad Evans
ou de Anderson Silva x Chael
Sonnen. Henderson carrega em
seu currículo títulos do Pride e

do Strikeforce.

.Arena Jaraguá
Otorcedor que acompanha os jogos da CSM/

Pré-Fabricar vai concordar comigo. Como
está feia a quadra daArena Jaraguá. As pinturas es
tão gastas e o visual é feio. Pior é pensar que é essa

imagem que estamos passando para o Brasil intei
ro. Nada que uma nova pintura não possa resolver,
afinal é bem mais em conta do que trocar todo o

piso. Fica o exemplo de Carlos Barbosa, que está

dando uma geral no Centro de Eventos para rece

ber o Mundial Interclubes. Lá, a quadra deixará de
ser laranja, depois de muitos anos.

Rolimã
o leitor Jair Machado, junto com uma galera
do bairro Chico de Paulo, arrumou uma forma
inusitada de extravasar o estresse do dia a dia.

Aproveitando-se de uma grande reta em declive
em um loteamento, promovem corridas com
carrinhos de rolimã. Na última, realizada no dia
24, apareceram cerca de 26 competidores, de todas
as idades. Certamente uma brincadeira sadia, que
envolve a família. Lembro de fazermuito isso na
minha infância, na companhia demeu avô, que
também projetava e construía os carrinhos.

CARLOS AMORIM/FIGUEIRENSE

REFORÇO Recuperado de lesão, meia Túlio
volta a ser opção para o técnico Branco

Banco de
Candidatos

Jara uá do Sul
Banco de
Candidatos

Até o dia 15/04, pelo site
SELECIONADOR
Jara uá do Sul

PROFESSOR EJA - GEOGRAFIA

I
• 31/3 -18h30 - Palmeiras x Mirassol

• 31/3 - 18h30 - XV Piracicaba x Comercial

• 31/3 - 18h30 - Mogi Mirim x Paulista

• 1/4 -16h - Portuguesa x Santos

• 1/4 -16h - Oeste x Corinthians

• 1/4 -18h30 -ltuano x São Paulo

.1/4-181130 - Guaratinguetáx Ponte Preta
• 1/4 - 18h30 - Linense x Botafogo
• 1/4 - 18h30 - Catanduvense x Guarani

• 1/4 -18h30 - Bragantino x São Caetano

• Campeonato Carioca . �

• 31/3 - 16h - Nova Iguaçu x V. Redonda

• 31/3 -16h - Macaé xVasco

• 31/3 - 16h - Resende xAmericano

• 31/3 -16h - Boavista x Olaria

·1/4-16h - Flamengo x Bangu
• 1/4 - 16h - Friburguense x Madureira
• 1/4 -1611 - Duque de QDCias x Bonsucesso

• 1/4 -18h30 - Fluminense x Botatogo

• Campeonato Gaúcho .

• 31/3 -16h - São José x Juventude

• 31/3 - 2Oh3O - Santa Cruz x lajeac;lense
• 1/4 -16h - Ypiranga x São Luiz

.1/4-1611 -Internacional x Universidade

• 1/4 -16h - Novo Hamburgo x Avenida
• 1/4 -16h - Pelotas x Grêmio

·1/4-18h30-CaxiasxCerâmica
.

• 1/4 - 19h - Veranópolis x Cruzeiro-RS

• Campeonato Catarinense
• 30/3 - Marcílio Dias x Brusque*
• 1/4 -16h - Joinville x Criciúma

• 1/4 -16h - Metropolitano x Chapecoense

·1/4 -18h30 - Figueirense xAvaí
• 1/4 - 18h30 - Atlético-IB x Camboriú

*encerrado após o fechamento da edição

• Campeonato Varzeano (Jaraguá)
• 31/3 -13h30 -Senem x Meninos RLV

• 31/3 -15h30 - Flamengo "B" x União
'

• 31/3 - 13h30 - 2000 MM xAmizade

• 31/3 -15h30 - Nova Geração xAtlético "N'
• 31/3 - 13h30 - Tigre x Confort Fine

• 31/3 -15h30 - Galácticos x União (CAU)
• 31/3 - 13h30 - Brandenburg x StoAntônio
• 31/3 - 15h30 - Kiferro x Forprem

• Campeonato Varzeano (Guaramirim)
• 31/3 -13h30 -� x Nacional (�)
• 31/3 -151130 - Atlético x Bem BoIado (1ao)
• 31/3 -13h30 - Gaúchos x Juventus (�)
• 31/3 -15h30 - Unidos daVila x Couve-Flor (1ao)
• 31/3 -13h30 - Xavantes x Nápoli (�D)
• 31/3 -151130 - E caixa d'Água x Cruzeiro (1ao)
• 31/3 -13h30 - Pinheiros x Benfica (�D)
• 31/3 - 15h30 - União/Jagunços xAvaí (1ao)
• 1/4 - 9h -lion x Rio Branco (�D)

Até o dia 10/04, pelo site

Até o dia 15/04, pelo site

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Data visa esclarecer
sobre o assunto

Funcionários da AMA estarão na praça
Angelo Piazera na manhã deste sábado

JARAGUÁ DO SUL

Da redação

Na próxima segunda-feira,
dia 2, é comemorado o Dia

Mundial de Conscientização do
Autismo, data criada em 2008

pela Organização das Nações
Unidas (ONU) para alertar a

população sobre o assunto. No

Brasil, o autismo atinge cerca

de dois milhões de pessoas e

no mundo, segundo dados da

ONU, já são 70 milhões.
A AMA (Associação Amigos

dos Autistas) de Jaraguá do Sul,
promove hoje, a partir das 10h,
na praça Ângelo Piazera, um

trabalho de conscientização a

respeito do autismo, com dis-

I
I
�

!

tribuição de panfletos expli
cativos. Na segunda-feira, este
mesmo trabalho será realiza
do juntamente com os alunos
na comunidade da Vila Lalau,
onde se localiza a entidade. De
acordo com a diretora da AMA
de Jaraguá do Sul, Tânia Krause,
hoje são atendidos 47 alunos,
com idades entre 3 e 29 anos.

Não é cobrada mensalidade e

apenas os pais que têm con

dições ajudam contribuindo.
Outras formas de arrecadar re
cursos pa�a manter a entidade
são convênios firmados com

os governos do município e do

Estado, eventos beneficentes,
como o Happy Hour da AMA,
e venda de cartões artesanais

confeccionados por voluntá
rios durante todo o ano.

...

eeo

autismo
O autismo é um espectro de

desordens que têm em comum o

isolamento, oprejuízo à interação
social e a dificuldade de írnagí
nação, além do não contato visu
al. Como ainda não se descobriu
a causa (acredita-se que sejam
múltiplas), a chave do problema
estaria na atitude da família que
enfrenta um caso de autismo.
De acordo com a psicóloga Pá
tima Cavalcanti, doutora em

Saúde Pública, o autismo ainda
é um desconhecido e gera per
plexidade' porque o autista tem
um comportamento

.

diferente,
uma dificuldade de socialização.
"Um dia de conscientização aju
da a entender e a falar sobre", diz

Hora do :PlaltE�ta 2012

Hoje é dia de apagar as luzes
Uma iniciativa global da

Rede WWF para enfrentar as

mudanças climáticas, a Hora
do Planeta é um ato simbólico
no qual governos, empresas e a

população demonstram a sua

preocupação com o aqueci
menta global, apagando as suas

luzes durante 60 minutos.
Neste sábado, acontece a.

sexta edição da Hora do Plane-

f'

ta, movimento global da ONG
WWF

.

que defende, por meio
desta ação simbólica, que "cada
pessoa têm poder de mudar o
mundo em que vive". \.

Às 20h30, cidadãos do mun
do inteiro vão apagar as luzes
e aparelhos elétricos para cha
mar a atenção para a questão
da energia e mudanças climáti
cas, um gesto simples e de visi-

bilidade que pode ser adotado
em todo o planeta, como espe
ram os integrantes No Brasil,
mais de 100 cidades irão parti
cipar do evento.

Acesse o Site www.ocorreio

dopovo.com.br e leia mais so

bre a matéria e acesse o link

para visualizar as cidades que
já aderiram ao programa.

Fonte:WWF Brasil

Atendimento odontológico
chega àVilaAmizade

O posto de saúde do bairro
Vila Amizade oferece mais uma

especialidade de atendimen
to. A partir de agora, a unidade
do bairro conta também com

'* o atendimento odontológico e

com uma equipe de saúde bucal.
Em Guaramirim, este aten

dimento já acontecia no bairro
Corticeira e deverá ser implanta
do também na unidade do Gua-

miranga nas próximas semanas.

Com a inauguração da unidade
na Ilha da Figueira e nova unida
de da Caixa d'Água, estes bairros
também contarão com equipes
odontológicas.

Além dos atendimentos diá
rios nos postos de saúde, as equi
pes têm a importante função de
atuar como agentes de prevenção.
"O foco é trabalhar a prevenção
com palestras para a comunida
de, em escolas, grupos de idosos",
destacou a diretora da Secretaria
de Saúde, Caroline Lutz.

O- agendamento para atendi
mento odontológico acontece

na própria unidade, como para
as consultas médicas, e tam

bém é deixada vaga para casos

emergenciais. As unidades ficam
abertas de segunda à sexta-feira,
das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

Familiares convidam para

Missa de sétimo dia
de Érico da Costa Alves Jacobson, às 17h30, na Capela
São Benedito (Morro do Boa Vista), Ilha da Figueira.

EDITALDEAUDIÊNCIAPÚBLlCA. LDO-Lei deDiretrizesOrçamentárias
ano 2013 e tOA - Lei Orçamentária 2013. Atendendo o disposto no

Parágrafo Único do. artigo 48 da Lei Complementar n° 101/2000 -

Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a participação popular na

aplicação das ações do Plano de Governo, a atual Administração busca
aplicar no âmbito do município a "Gestão Compartilhada". Diante do

exposto, vimos convidá-lo a participar da Audiência Pública, que tem
como propósito planejar as ações governamentais da "LDO - Lei de
Diretrizes Orçamentárias 2013" e "LOA - Lei Orçamentária 2013", de
acordo com o Plano de Governo já apresentado. Data: 04 de abril de
2012. Horário: 19 horas. Local: Centro de Referência do Idoso - CRI

(Rua Marina Frutuoso, 740 - Centro). Pauta da Audiência. 1- Abertura.
Na abertura falará o Secretário da Fazenda, Sr. José Olívio Papp. 2-
Apresentação Técnica. A coordenação dos trabalhos ficará a cargo
do Diretor de Orçamento e Gestão, Sr. Lauro Stoinski e as pessoas
que se inscreverem com antecedência. 3- Realização dos trabalhos.
Os presentes serão divididos em grupos, de acordo com o mapa de

regionalização do Município de Jaraguá do Sul. 4- Consolidação dos
trabalhos. 5- Conclusão dos trabalhos. O representante de cada grupo

<, terá 5 minutos para apresentação de suas propostas .. A participação de
todos é muito importante para a nossa Administração e fará a diferença
do nosso Planejamento das ações para o ano de 2013. Contamos com
você. Jaraguá do Sul, 28 de março de 2012.

Cecília Konell
Prefeita Municipal

EDITALPREGÃOPRESENCIAL49/2012. Processo: 1 0/2012-FMS-
30/2012-FCJ -16/2012-FME. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/
DEFESA CIVIL/OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS/URBANISMO.
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL. FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE ESPORTES. TIPO: menor preço por ITEM. OBJETO:
O presente edital consiste na aquisição de veículos, novos, zero

quilômetro, em conformidade com as normas do CONTRAN, de
acordo com as especificações e quantidades descritas no item I do
edital e minuta de contrato. REGIMENTO: Lei Federal 1 0�520/2002,
de 17 de julho' de 2002 e Decreto Municipal nO_4.698/2002, de 03
de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 19 de abril de 2012, no

Setor de Protecolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt n" 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTQ, disputa de preços e abertura dos enveiopes
serão as 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência
de Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$
1.289.612,00 (hum milhão duzentos e oitenta e nove mil seiscentos
e doze reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida
no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.
sc.gbv.b r Jaraguá,do Sul (SC), 26 de março de 2012.

\

CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal
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Abuso de poder será investigado
Dois homens foram

agredidos. Um foi

atingido por bala de
borracha na perna e

outro por spray de

pimenta pelo corpo

GUARAMIRIM

Verônica Lemus

Na sexta feira, dia 30, em
frente à porta do Insti

tuto Médico Legal de Jaraguá
do Sul, Marcelo Dolm, de 30

anos, e seu irmão, Márcio, de
32, esperavam para fazer exa
mes de corpo de delito. Mar
celo apresentava escoriações
no rosto, na boca e nas costas.

Márcio tinha a perna direita

enfaixada, por conta dos pon
tos que levou após ser atingi
do por uma bala de borracha

que, segundo ele, teria sido

disparada por um policial mi
litar de Guaramirim.

De acordo com Marcelo,
tudo teria começado na noite
de terça-feira, dia 27, quando
dirigia seu Saveiro no bairro

Guamiranga, em Guaramirim.
Ao perceber que dois veículos
se aproximavam em alta velo
cidade, Marcelo teria realiza
do uma manobra com o carro

para dar passagem aos veícu
los. Segundo ele, a PM teria
visto a manobra e seguido
Marcelo até sua casa. No local,
um dos policiais teria começa
do a insultar e ameaçarMarcelo
e seus familiares. Quando o po-

licial teria dito que chamaria o

guincho para recolher o carro,

Marcelo conduziu o carro até
a garagem. Seu irmão Márcio,
ao advertir que os policiais não
poderiam entrar no terreno,
teria levado o tiro. Depois, os

policiais seguiramMarcelo, que
havia fugido ao ouvir o disparo,
e o teriam agredido.

_

No dia seguinte, Jeison Pe

reira, de 28 anos, teria sofrido
abuso de autoridade pelo mes

mo policial que havia atirado
em Márcio. Segundo Ieíson, na
noite de quarta-feira, dia 28, o

policial o teria visto dirigindo
um veículo com problemas
em um dos faróis. Ao ser abor

dado, Ieison teria dito que ar

rumaria o farol e que não era

preciso uma notificação. Mes
mo assim, o policial o autuou

e, ao sentir-se ameaçado, lei
son teria corrido em direção
ao Posto 28, em Guaramirim.

Lá, Jeison teria sido imobiliza
do pelo pescoço enquanto ou
tro oficial, que acompanhava
o PM, atirava spray de pimen
ta pelo corpo de Ieíson, inclu
sive dentro da boca.

"
Apontados os

culpados, sejam os

policiais ou as

supostas vítimas,
eles serão punidos
na forma da Ieí,

Major Jofrey
Santos da Silva

FOTOS EDUARDO MONTECINO

IML Vítimas procuraram instituto para fazer exame de corpo de delito

RIGOR Major Jofrey
garante que caso não
ficará sem solução

Racismo

Professora chama aluno demacaco
EmGuaramirim, urna profes

sora temporária teria cometido
ato de racismo contra um estu

dante de 14 anos na Escola de

Educação Básica São Pedro, no
bairro Guamiranga. A professora
pediu demissão logo após o pai
da vítima ter registrado um Bo
letim de Ocorrência na delega
cia da cidade, na tarde da última
quarta-feira. Segundo o relato do
pai, a agressão verbal teria ocor-

.

rido por volta das 13h do mesmo

dia, no começo da aula. De acor
do com o relato do adolescente à
PolíciaCivil, este teria entrado na
sala: de aula, sentado na cadeira
e iniciado uma conversa com

urn colega de classe. Por isso, a
professora teria chamado sua

atenção e pedido que ele olhasse
para frente. Minutos depois de o

aluno já ter obedecido ao pedi
do, a professora o teria chamado
de "macaco". O adolescente disse

que procurou a direção do co-

légio logo em seguida para falar
sobre o ocorrido.

O primeiro passo do inquéri
to, segundo informou o delegado
Walter Santin, será ouvir todos
os envolvidos - o adolescente,
o pai, á. professora, a direção
da escola e colegas de classe.
Se após as investigações a pro
fessora for considerada culpada
pelo crime de injúria racial, po
derá pegar de um a três anos de

prisão, além de pagarmulta.

Casos serão avaliados
Segundo oMajor Jofrey Santos da Silva, da PM de Guaramirim,

ambos os casos serão avaliados e então se decidirá por uma sindi

cância, urn processo administrativo ou um inquérito policial. "O
que nós temos aqui são as versões divergentes. Na versão da PM,
temos que tanto Marcelo quanto Ieíson teriam enfrentado os ofi
ciais.Marcelo teria dado um 'cavalinho de pau' na frente daviatura
e Jeison estaria circulando com veículo que apresentava irregula
ridades.". Mas Iofrey garantiu que o caso não ficará sem solução.
"Apontados os culpados, sejam os policiais ou as supostas vítimas,
eles serão punidos na forma dalei."

Waltz assume

Bombeiros de [araguá
'estão sob novo comando

Os Bombeiros Voluntários de Iaraguá do Sul apresentaram
na manhã desta sexta-feira, dia 30, o novo comandante da en

tidade, Jean Carlos Walz. O anúncio foi feito pela diretoria da

Associação que mantém a corporação voluntária. Walz, de 29

anos, iniciou sua carreira nos bombeiros aos 18 anos de idade e

durante quatro anos atuou como subcomandante.

Prejuízo
Três veículos são furtados
Durante a tarde desta quinta-feira três veículos foram furtados na

região. EmJaraguá do Sul, aCentralRegional deEmergência foi infor
mada de que urn automóvelmodelo GM Zafira, placasMU800l, de
cor preta, não se encontrava mais no estacionamento da Fujama,
local onde estava estacionado. Logo após, umamotoHondaCGl25,
placas IKMJ403 sumiu do local em que havia sido estacionada, na
rua Exp. Gumercindo da Silva, em frente à agência bancária da Cai
xa, no Centro. O outro veículo furtado foi urnamoto Yamaha XTZ,
de cor vermelha, placas MFB3918. Segundo a vítima, amotocicleta
foi deixada no pátio da Fameg, emGuaramirim, aomeio dia, sendo
que o furto só teria sido percebido após as l8h.
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SEMINOVOSCARAGUÁ
MAIS DE 120 OPÇÕES A ,PRONTA ENTREGA

C NIOCOM

l'Q PARCELA
PARA JUNHO

, "�"��-,�,,L

$
$ $'rocona Troca

...........
",

Valorlza,ão
do seu carro CõiiipãFé

••
1"

Fax 1.0 - 2 Portas
Anartir de

R$30.190
Básico'

Promoções válidas até 31/0312012 para velculos com pintura s6lída. Frete incluso. Novo Goll.0 201112012,4 portas, código 5U11C4, com preço promocional á vista a partir de R$28.290,00. Novo Goll.6
Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo, com preço promocional á vista a partir de R$ 36.490,00. Fox 1.0, ano modelo 11/12, 2 portas, básico, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.190,00 ..

Voyage 1,6 Total Flex, ano modo 11/12, completo, com preço promocional á 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 RS 30.590,00.
Qualquer desconto no preço anunciado anula a promoção Bike ou GPS. 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 velculos disponiveis a pronta entrega, financiamento com la 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, para defeitos de fatmcação e montagem em componentes internos
de motor e traosrníssão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utüização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen
autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC:' 0800 7701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0600 770 1935. Ouvidoria: 0800 7012634. www.vw.com.br.Velculos em conformidade
com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escol ha perfeitaNÚa:EODAS

CaNC'E:S;s�O'I4Á'lWloS
Df 'll'ácUu:JtS
AOiJS.APElI'j,

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Elite 49 anos de credibil�ode. www.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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. eçar uma vida valorizando ° conforto
. .

. que toma ° empreendimento excele�tpratJCI?�de, comOdidade e bem estar

mm a Oportunidade de visitaros ap rt

e negoCIo para morar ou investir.

.

.na rua 25 da Julho na
\ ri N

a amantos decorados

, vIa o�.

.

a Vila Nova

idéia para
esse novo

empreendimento surgiu

2010, quando
apresentamos

na Expofeira,

a Arena
Jaraguá. Após

lapidarmos o projeto,

onseguimos
realizar o lançamento

da 1 a etapa

ara esse ano,
onde 2 torres, das 4,

serão

rguidas. Nós
da Engetec

estamos muito

elizes com esse lançamento
e
acreditamos

ue esse é o
início de uma grande

valorização

para o
bairro Vila Nova.

Luiz Sérgio
Pereira Junior

- Sócio

proprietário da
Engetec

ssa é nossa 2a parceria
com a Engetec.

osso primeiro
projeto juntos

fez parte do

.
inha Casa

Minha Vida, a primeira
a ser

ntregue na
cidade, no João

Pessoa. Nossa

expectativa para a parceria
desse ano é ótima

e

quem
visita o showroom,

com os
apartamentos

mobiliados,
conseguem

entender que bem

planejado os
apartamentos

conseguem

oferecer
conforto e

comodidade para a
família.

Nibet Deucher
Mendonça

-
Proprietário da

.

Erbe
Construtora

stamos com
a parceria

nesse belo

mpreendimento.
A intenção da

Caixa é

niversalizar o
acesso a casa

própria a todos.

"

ney
Granemann

-

Superintendente

flgional da
Caixa

.�ssa nova parceria dá
continuidade aos

trabalhos e faz
com que a agência

de Jaraguá

�rmaneça como
a maior

em volume de

tontratos
habitacionais em

Santa Catarina.

Donaldo
Kobus -

Gerente geral da
Caixa em

Jaraguá do
Sul

;

Para a Engetec essa parceria com
a Erbe

é muito mais que uma
simples parceria. E a

certeza de vender qualidade
para os

nossos

clientes. A Erbe com a
idoneidade que

caracteriza
seus

proprietários,
busca

apresentar
projetos

desenvolvidos
com

carinho,
competência e qualidade para

a

cidade de Jaraguá
do Sul.

PARABÉNS
ERBE!

Luiz Sérgio
Pereira -

Proprietário
En etec

Fizemos essa
parceria com

a
construtora por

intermédio da Engetec.

Havíamos
recebidos outras

propostas

anteriormente,
mas essa

foi a quemais
nos

agradou, foi a que
a família

mais gostou e

estamos
bastante

satisfeitos e
acreditando na

qualidade do
bom serviço que

está sendo

realizado.

Leonardo Glatz (D)
-

Representante
da

família Glatz

sse
empreendimento

é ótimo,
com excefe�!e

adrão de qualidade
e o bairro

Vila Nova
so

tende a
crescer

com esse
investimento. A

localização é
fantástica e o

empre�nd;m�nto .

marca a 1a doação
da futura

Avenida Beira
RIO,

continuidade da rua alivio
Domingos

8rugnago.

Àristides
Panstein

-

Secretário de

prbanismo de
Jaraguá do

Sul

"Escolhemos
investir nesse

empreendimento

muito pela localização,
que é

excelente.

Contou pontos a
vista do rio e os

apartamentos
são ótimos, dá para aproveitar

bem os espaços,
como

observamos no

,

showroom"

Andréa de Oliveira
Johansson,

Rodr:igo

Fontoura Englert e
a filha Geõgia

-

Clientes do
empr.eendimetn

Em primeiro lugar,
o que avallei==

de

comprar
foi a locafiz:a?ão.

E pr;�tlcafiTilefilte
fila

Centro. Depois
avaliei a parcena

entre a

Engetec e a
Erbe, isso

dá ctiedibilidad� f:l0

empreendimento.
Aminha

corretora,
Viviane

de Souza foi
uma peça

fundamental
nessa

. negociação e
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o Esplanada Glatz conta com

excelente localização, no bairro Vila

Nova, estando próximo de

supermercados, escolas, postos

de gasolina e a poucos minutos do

centro da cidade.

Com apartamentos com área total

bem aproveitada, amplo espaço

verde, playground e salão de festas, o

conforto está garantido.
,

A excelente disposição do ambiente

interno e a localização privilegiada

fazem do Esplanada Glatz o lugar

certo para morar ou investir.

Aparta entoA

Apartamento C

Vendas exclusivas e informações:

E
. (47) 3055-0919"_J: (47) 8447-9319

Venha conhecer o Apartamento decorado!
Localizado na Rua 25 de Julho., sIno
Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

Incorporação:

Apartamentos de 98 e 115m2 de área total

2 dormitórios

Área de convívio integrada (cozinha, salas de estar
e jantar)

Sacada com churrasqueira

Banheiro e área de servico
..

Espera para ar condicionado e TV a cabo

1 vaga privativa de garagem com opção para

aquisição de mais uma

\

Área verde e de lazer Playground
Salão de festas

2 elevadores por bloco

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




