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Evaldir e Alessandra Perei
ra Theurer

l.ocajá. de Jaraguá do Sul.

"
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"Nós nos sentimos muito prestigia
dos por podermos fazer parte dos 20 anos da

Prema. Essa comemoração é um marco de

urna empresa pioneira no ramo da construção
civil em Jaraguá do Sul e região. Desejamos
que essa parceria com a Locajá continue e que

a Proma seja sempre essa família que é. Eles

valorizam isso e nós também".

I 1

que.a.Prorna apresenta para o.mercado".

Jam:o Equlpamentos,
" .,'

I

JaraQua do Sul
.

"Estamos rnnito felizeS'por estarmos

QS da P:t;pttla?
'i, .:.';; ..

"
.... .�. I

erll1tílà�p,

É uma construtora sólida e foi isso que 110S fez

optar pela Promá".
'.

Nivaldo Lopes de Souza

Duriarte, de lndaial

"É uma satisfação muito grande fa

zer parte desse evento que comemora os 20

anos da Proma, uma construtora que repre

senta a inovação, o comprometimento e a

sustentabilidade. A gente quer que a Duriarte

esteja sempre com a Proma nessa jornada de
.

sucesso".

Valmor Nicholetti
Cerâmica Princesa, de Rio do Sul.

"Sinto muito orgulho de atender a

Proma, uma empresa que se preocupa com a

qualidade e a pontualidade. Nós os parabeni-'
zamos pelos 20 anos. Estamos juntos desde o

início e queremos que essa parceria dure para

sempre. Desejamos também que a Proma

continue se preocupando com o atendimento

e a qualidade, para que eles sigam em frente.

realizando sonhos e a gente possa ver o futuro

brilhar".

"Émuito satisfatório e gta;tificante
nosso projeto de tet JU11.a grande

se rêalizou, A Eta

muita criatividade e coragem, e que eles con

>
tinuem tendo essa garra por mais 20 anos".

Silvana é Carlos Dequech
Distribuidora Dequech, de
Guaramirim

'1\ Proma é urn dós maiores exem

plos que a qualidade é o que vale, e isso a gen

te encontra em todos os empreendimentos da

empresa. É a quantificação com a qualificação
para Jaraguá do Sul e região. Desejamos que

eles continuem oferecendo a excelência no

ramo da construção civil".
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Partidos políticos

Especialista
aponta perda
ideológica

Filiados interessados em disputar eleição migram para legendas,
desconhecendo, na maioria das vezes, a identidade partidária. Cientista
critica siglas por não reinventarem suas bandeiras ao longo do tempo.

Páginas 4 e 5 .

Raras e diferentes
EDUARDO MONTECINO

o jovem colecionador jaraguaense FagnerEngelmaunguarda 30 bicicletas na
garagem de casa. Entre elas, hámodelos do Brasll, Alemanha, Suécia e Itália, a

.

maioria adquirida pela internet. Amais antiga data do ano de 1943. Página 17

I
Espetáculo .

Sábado é dia de contação de histórias em
Iaraguá e Guaramirim. ABiblioteca Pública

Municipal Rui Barbosa e a Biblioteca
PúblicaMunicipalMaria Iva Cabral da
Luz recebem as sessões a partir das 10h.

Novidade no ParqueMalwee
-

47�nlUl'I,4

Infraestrutura

Ruas recebem

pavimentação
Dentro do projeto de

reurbanização da cidade,
a Secretaria de Obras
deGuaramirim prevê o

asfaltamento de 15 ruas, em
vários bairros do município.
Com investimento de R$ 3

milhões, objetivo é concluir
os trabalhos até setembro.

Página 20

Futebol

Dezesseis jogos
peloVarzeano .

Com dezesseis partidas
espalhadas de norte a'sul do

município, o Campeonato
Varzeano de Jaraguá do Sul
movimenta oito campos
em sua terceira rodada. Em

Guaramirim, competição
também chega à terceira
rodada, com oito jogos hoje.
Página 21

Cesta básica

Procon indica quedano preços
Pesquisa realizada em sete estabelecimentos mostra que o valor
da cesta básica diminuiu 2,5% em relação ao mês passado. O
coxão mole é um dos produtos que baixou o preço. Página 19

ImaQffis memmente nustraUvas. Ofertas Válidas: 271U312012 a 03;05/2012, Os utenst1ios apresentados não acompanham o 1100Jt0,
'
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Quando ela faz bem o

seu serviço, ninguém
percebe. Mas quando
ocorre alguma falha, a
reclamação é imediata. A
empresa comemora hoje

"

13 aftOS de" atividade.'
'

Arte Vidros

Fundada em16 de abril
de 1979, a empresa:
tornou-se uma referência
no mercadQ,ç;letintã� I

. 'i,' '':',' ",i ,I,
I', _) '.

I, ,/ I .I

, "naregião, patticipanâo
da evoluç�o no setor e
contribuindo para
a beleza de, imóveis

menos tempo na
empresanão está
sendo cumprida.
�olêmicàs-,"à parte, Rax�

"

I ,'ir e"
'

os passagerros o que
menos interessa é uma

tripulação insatisfeita
e por isto escolher a

companhia correta
é fundamental.

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Juro z,ero

os números de operações do Juro Zero
em março confirmam, segundo o se

cretário do Desenvolvimento Econômico
Sustentável de Santa Catarina, Paulo Bor
nhausen, o acerto do investimento feito

pelo governo nos microempreendedo
res individuais. "Depois de cinco meses,
o índice de inadimplência é mínimo, de
0,86%", afirma. O programa, criado pela

SDS para sustentar o crescimento econô
mico catarinense pela base, "dá aos MEIs

condições que vão além do dinheiro para
o seu desenvolvimento". O montante de
R$ 7.065.304.08 foi alcançado em março,
totalizando 2.568 microempreendedores
inscritos. De fevereiro para março, o au

menta foi de 25% no número de tomado
res do crédito.

Seguro
desemprego\ .

As novas normas
do Ministério do
Trabalho que obrigam
o encaminhamento do
solicitante do seguro
desemprego para a

vaga que está em aberto
esbarram em alguns
entraves. Emmarço, o Sine
de Iaraguá do Sul realizou
3.869 atendimentos
e foram inscritos 612
trabalhadores. Mas

apenas 89 puderam ser

encaminhados para
empregador. Por este
motivo, foram concedidos
828 seguros-desempregos
para trabalhadores para
os quais não havia
uma vaga para a sua

qualificação e faixa
salarial cadastrada. O
Sine encerroumarço
com 3.141 trabalhadores
no cadastro.

DIVULGAÇÃO

arvão de oçambique
Depois de ser a primeiramineradora internacional
a conseguir uma concessão em Moçambique em

2004, aVale agora assinou acordo de participação
de 5% do governo moçambicano no seu projeto
de carvão em Moatize. AVale está empenhada
em desenvolver ativos de exploração de carvão
ao redor do mundo para poder fornecer aos seus
clientes tanto o minério como o carvão.

LOWFE'RI'A'�"'B
, .'. .m '" I:]P.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 738
02 - 06 - 07 - 09 - 11
12 ' 13 - 14 - 16 - 18
19 - 20 - 23 - 24 - 25

Olimpíada do Conhecimento
o Senai terá quatro representantes na Olimpíada do
Conhecimento para pessoas com deficiência que será realizada
em paralelo as competições da etapa nacional da Olimpíada do
Conhecimento, considerada a maior competição de educação
profissional das Américas. O evento será realizado entre os dias
12 e 18 de novembro, em São Paulo. Ao todo, 40 pessoas com
deficiência de dez Estados participarão das provas. Santa Catarina
será representada por três joinvilenses e uma pomerodense.

QUINA
SORTEIO N° 2871
08 - 30 - 39 - 70 - 77

Baumann
Comemora hoje 12 anos de
atividades. A empresa do segmento
metalmecânico, especializada
em corte de chapas, faz parte do
processo produtivo de outros

empreendimentos na região.

·Cartão
de débito
De acordo com aAbecs I

(Associação Brasileira das

Empresas de Cartões de
Crédito e Serviços), a região
Sul do Brasil cresceu 26%

.

no faturamento dos cartões
de débito em 2011, em
comparação com o ano

anterior, totalizando R$ 30
bilhões. O crescimento foi
acima da média nacional, de
25%. O cartão de débito foi

responsável pormais de R$
490milhões de transações na
região, 20% amais do que o

registrado em 2010. O tíquete
médio também aumentou:

foram gastos em torno de R$ 61
em cada transação, 5% amais
do que em 2010. O faturamento
total dos cartões de.débito
no Brasil atingiu R$ 199,8
bilhões em 2011, o que mostra
que consumidores e lojistas
estão adotando esse meio de

pagamento, graças a benefícios
como praticidade e segurança.

Conta do bar
Para compensar eventuais.

perdas de arrecadação com
incentivos concedidos a

alguns setores, o governo
anunciou o aumento do IPI
sobre bebidas e refrigerantes.
Especialmente as bebidas
alcoólicas já contribuem com

um percentualmuito alto de

impostos e é lógico que este

novo aumento deve vigorar a
partir de junho. Os incentivos
entram em vigor a partir de
primeiro de agosto. Assim, a
conta do bar vai ficarmais cara.

.�.���.� :�???()(o.. .. ?:�9º:.�9.�.� .
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CUB 1.136,34 ABRIL.2012
. .
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NASDAQ -1,45% 13.ABRIL.2012
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BVMF3 11,14 • -3,05%

. .
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................. , , _ .

ÍNDICE PERÍODO

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT .. -0,16%
OURO 't 0,01%

CÂMBIO

US$ 121,080
US$ 1657,780

COMPRA VENDA VAR.

:p.º:���:.º9.�#.�ºi.� (��.:�ii.:·.·�·�·�.?8� :�j:�9.9.::.: .. ·::::! ..§.�:�·��o...
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o leitor

Teatro do absurdo

Odireito existe para garan
tir a existência do Estado e

a convivência pacífica entre os

membros de uma comunidade.
O Código de Posturas é basica
mente isto, preservar o direito
inalienável de não ser incomo
dado e isso inclui uma gama vas
tíssima de situações. Mas vamos
nos ater a uma situação só. O Có

digo de Posturas diz "que é livre o

trânsito de veículos e pedestres
no município", e é "proibido im

pedir ou embaraçá-los sob qual
quer meio". Além disso, a Lei de
Publicidade ao Ar Livre proíbe
qualquer tipo de publicidade que
venha a prejudicar o trânsito de

pedestres como também a publi
cidade em bens ou vias públicas.

Nós temos em Iaraguá do Sul,
milhares de estabelecimentos

comerciais, industriais e presta
dores de serviço e, de um modo

geral, obedecem a legislação
municipal. Entretanto, temos

algumas raras, desagradáveis e

irritantes exceções. Temos uma

clínica odontológica que, apesar

de suas multas somaremmais de
R$ 50 mil, e existirem inúmeras

queixas' de outros profissionais
do ramo, continuam com esta

prática, juntamente com outro

estabelecimento que também

já teve quatro Autos de Infração
emitidos, sem contar com um ci
dadão malcriado, desrespeitoso,
provocador, a quem já dei, inclu
sive, voz de prisão, mas não arre
da pé da rua. Isto não é crime de
desobediência e até resistência,
pois já houve desacato e amea

ças? Porque a voz de prisão não
foi cumprida?

Agora, o absurdo de tudo, é

que, findo todos os recursos ad

ministrativos, esses péssimos
.

exemplos de cidadão, pontinu
am infringindo a lei e eu é que
estou sendo processado! Pior!
Um deles teve direito à advogado
gratuito e eu, que só cumpri com
o meu dever de- fiscalizar, vou ter
que pagar do próprio bolso.

_

Carlos Fentanclo Piske,
funcionário público

(�(�IDJ,JtJa.l�'tnbe ,a sua Opb.lião,; ESCI'eVa,""111,��)S,!
Envie suaCarta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Enfatize-se

Gostei do que disse uma mulher na revista
Claudia. Não lhe digo o nome, não importa,

mas ela é graúda ... O que ela disse é o.que vale, e
ela disse que se você é boa em dança de salão, não
tente ser campeã ou campeão de maratona.

Entendi- num sentido geral, claro que todos
entendemos. O que ela quis dizer é que temos

que nos enfatizar no nosso talento principal e dei
xar de querer ser o maioral em áreas estranhas. É
aquela velha história, descobrir qual o seu talento
básico; fundamental, e levá-lo adiante, aperfei
çoá-lo. Não é assim, todavia, o que faz a maioria.

Essa maioria perdida na Vida vive "borbolete
ando" deum lado para outro, pousando aqui e ali'
e não se enraíza ém nada. Aliás, já contei aqui que
em torno de 80% dos universitários brasileiros
estão fora dos seus cursos "naturais". Estão fazen
do o que os pais queriam que fizessem ou estão

seguindo os rebanhos da moda, dos cursos que
dão mais status e dinheiro. Coitados, vão se atolar

logo adiante. Esses 80% trocam de curso, trancam
amatrícula ou caem fora da universidade. Oitenta

'por cento, é um horror.
O que é mais importante, guri, fazer aquilo de

que gostamos e sermos felizes, ou fazermos aqui
lo que a sociedade admira e acha bonito e viver
mos entupidos de ansiolíticos, infelizes? Não me

precisas responder, responde para ti mesmo.
Se numa disputa justa, você perdeu a promo

ção que esperava na empresa onde trabalha, cui
dado. Não saia fazendo incêndios, o vencedor era
melhor do que você nessa disputa, mas você há
de ser bem melhor que muitos outros em outras

disputas, onde, é claro, você esteja disputando
dentro dos seus mais legítimos talentos. Estou

falando de disputas honestas, o que é raro, con

cordo. Mas não importa, importa é fazer o deque
gostamos, sermos competentes no que gostamos
e felizes. O resto é mingau.

Empresários
.

o sujeito para ser empresário no Brasil tem

que' ter coragem, criatividade, paciência e uma

boa dose de loucura. Tantos são os entraves. E
uma das maiores pedras no caminho do em

presário é achar pessoas que queiram trabalhar
e, não apenas receber um salário. A turma 'que
só pensa no salário é de 70% nos ambientes de
trabalho. São apenas 30% os que fazem uma em

presa andar. O diacho é achar essas pessoas...
'

Quedas
Cair e não se machucar é para poucos. Estou

falando das quedas da vida, é para poucos cair e
entender a queda... Sempre há uma razão, mui
tas vezes a razão é para nos fazer melhor, para
nos levar a um lugar melhor. Mas para pensar
assim é preciso ter cabeça. E quem �os ensina a

ter cabeça? As quedas.

Falta dizer

Quando você sair de urn lugar ou é obrigado a

sair, não se lamente. Sair de urn lugar signífica ir
para outro, nesse 'outro lugar estáurna parte do seu
novo caminho, destino, se quiser. A vida só anda

para frente, ainda que nos passo dar, por vezes, a
ilusão de que nos empurrou para trás. É só ilusão.

Depois, você vai olhar para trás e ver que agora está
bemmelhor. Paulo Coelho diria que isso éMaktub,
parte do destino, estava ou está escrito.

Diretor: Nelson Luiz Pereira o nelson@ocorreiodopovo.com,br o Gestor de Redação: Márcio Schalinski o Edição: Daiana Constantino é

Elisângela Pezzuti o redacao@ocorreiodopovo,com.br o �:f.l'llteJ$: (47) 2106-1919 o Fax: 2106-1945 o Assii'iôflbJlT1i!lS: 2106-1936 o ��Ii:lI'I�ãf.l r��qjí!lção: 9221-1268
o ��f]m'l!l�cii:li: 9107-6932 oPlõitfiltãr.o rfr!trifliga$.: 2106-1919 o 9132-5491 /8446-6817 oHorário de atendimento: 8h às 17h30

o Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul o SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
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Motivada por várias razões, troca de legenda
acontece na maioria das vezes sem reflexão
sobre as ideias que regem cada partido

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

Mágoas, desentendimen
tos, interesses diferen

tes' falta de paixão. Esses são

ingredientes suficientes para
pôr fim a qualquer relaciona
mento entre duas pessoas. Na

política, eles são capazes de
desmanchar até casamentos

duradouros. Recentemente
em Jaraguá do Sul, figuras co

nhecidas trocaram de legen
das com argumentos que en

volvem essas questões.
Cada vez mais partidos pre

ferem se definir ideologica
mente como de centro, sem se

comprometer com discursos
de direita ou de esquerda, com
o pretexto de que essa distinção
está cada vez mais ultrapassa
da. Dessa forma, essas siglas
acabam acolhendo filiados que
também entram na onda e se

afastam das ideias que deve
riam sustentar as legendas.

Exemplo disso é o recém
criado PSD (Partido Social De
mocrático). Os principais caci

ques da sigla, como o prefeito
de São Paulo, Gilberto Kassab,
optaram por manter o discurso

ideológico neutro, flertando as

sim tanto com a direita quanto
com a esquerda.

Eles tomaram
nosso partido,
levaram alguns
secretários da

prefeitura
para o PSB.

r

"
eu partid

se vendeu"

O relacionamento da úni
ca mulher representante na

Câmara de Vereadores de Ia
raguá do Sul, Natália Petry,
com o PSB (Partido Socialista
Brasileiro), do qual chegou a

ser presidente, terminou por
conflito de interesses. "O meu

partido 'se vendeu ao PSD

(partido da prefeita Cecília
Konell), fizeram um acordo
com eles, se ligaràm a um par-.
tido de direita", argumenta a

parlamentar. Ela não aceitou
estar filiada a um partido li

gado a atual administração.
"Eles tomaram nosso partido,
levaram alguns secretários da

prefeitura para o PSB".
A filiação ao PMDB aconte

ceu porque a vereadora já era

simpatizante do partido por
conta também de uma alian

ça com o PSB nas eleições de
2008, quando Natália se ele

geu vereadora. "Se não tivesse
acontecido isso com o PSB,
estaríamos até hoje ligados
aos peemedebistas", afirma.

Segunda ela, ideologicamen
te, as duas siglas não são mui-

.

to distintas, o que facilitou a

adaptação.
Mas a vereadora defende

que os partidos repensem suas

relações com as ideologias,
que ela cohsidera "estar muito
distante do discurso". Para ela,
as pessoas não sabem mais de

qual partido são os candidatos,
apenas votam na pessoa, sem

'

se preocupar na instituição
que está por trás. No entanto,
Natália ressalta que os parti
dos também se juntam apenas
para alcançar o poder. "Já vi
muitos arquiinimigos aqui em
Jaraguá se unindo", observa.

VEREADORA Natália Petry migrQu do PSB para o PMDB em outubro passado

Conveniência

Manter o

mandato
Com a criação do PSD,
muitos políticos de outros
partidos acabarammi

grando para aproveitar a
oportunidade de trocar a

sigla sem perder o manda
to. Um deles foi o vere
ador de Iaraguá do Sul,
Lorival Demathê, que saiu
do PMDB porque estava

recebendo pressão inter
na. "Eu estava votando a

favor de alguns projetos
da atual administração,
por ISSO começaram ame

pressionar", admite.
Sobre o programa do novo

partido, o parlamentar
conhece pouco. "Ieriho
afinidade com o que
conheço". Demathê revelei

que não acredita na ideo

logia dos partidos. Para
ele, atualmente não se

dá mais valor para a sigla
como era dado em outras

épocas. "Vejo muita gente
em Jaraguá filiada a algum
partido, mas que não tem
nada a ver com o progra
ma". Ele observa que hoje
as pessoas votam
na pessoa e não no par
tido, fazendo com que a

ideologia se perca.

Diferentes interesses
O ex-presidente do Samae

(Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto) e vereador
de Jaraguá do Sul, Isair Moser,
saiu do PR (Partido da Repú
blica) e foi para o PRB (Partido
Republicano Brasileiro). Ideo
logicamente, as duas siglas são
parecidas e a mudança não

chegou a ser drástica.
Segundo ele, a troca se deu

pelo retorno do ex-prefeito
Moacir Bertoldi ao PR. "Eles

queriam que a gente se afas
tasse da atual administração e

eu quis permanecer e por isso

fui para o PRB, já que aprefeita
me deu um cargo de confian

ça", conta.
Moser afirma que a escolha

pelo PRB não foi por questão
ideológica e sim porque no

atual partido, que é novo em

Iaraguã,há chance de "termais
domínio sobre as decisões".

No entanto, Moser acredi
ta que as ideologias estão se

perdendo dentro dos partidos,
pois hoje existe apenas a busca

pelo poder. "Isso acaba preju
dicando muito quem segue as

diretrizes dos partidos".

Aperda da
identidade
ideológica

\

lÍDERES DE EQUIPE

Requisitos:
• Desejável vivência com operações

de varejo e liderança de equipe;
• Ensino médio completo;

• Disponibilidade de horário.

Oferecemos:
• Ótimo ambiente de trabalho;

• Benefícios de uma empresa de porte;
• Salário compatível com a função.

Envie seu currículo c0ll! pretensão salarial até o dia 18/04/2012 para o e-mail rhangeloni@angeloni.com.br.
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Apoio à administração

Fidelidade à prefeita
Outro que trocou de par

tido por fidelidade a prefeita
Cecília Konell foi o secretário
de Educação, Sílvio Celeste,
que. migrou do PSDB para
o PSB. O motivo foi o de
sentendimento dos tucanos

com a atual administração
devido a uma disputa pelo
cargo titular da SDR (Secre
taria de Desenvolvimento

Regional) entre Ivo Konell e
Lia Tironi. "Queríamos estar

em um partido que apoiasse
o governo, por isso fiz a tro

ca", recorda o secretário. Para

ele, os partidos são muito

parecidos atualmente e bus
cam o mesmo objetivo.

Na opinião de Celeste, os
partidos estão mais voltados

para o centro e por isso não
se diferenciam mais tanto

um do outro. ''As pessoas se

preocupam se é de direita
ou esquerda, mas o que im

porta hoje é buscar o bem
da comunidade", considera
o secretário. Para ele, não há
maiores diferenças ideológi
cas entre os partidos. "Exem
plo disso são' as coligações
entre partidos que são opos
tos", enfatiza.

As pessoas se preocupam se

é de direita ou esquerda, mas
o que importa hoje é buscar o

bem da comunidade.

, Sílvio Celeste

MARCELE GOUCHE

f,

'.' ,

SECRETARIO Ex-tucano preferiu ficar ao lado
- ,

"do governomwrlcipal, apoiando Cecília Konell

Cientista político critica siglas que
não se reinventaramapós os anos 80
De acordo com o cientista

político de Joinville, Charles

Henrique Voos, as ideologias
estão sendo deixadas de lado
devido à busca obcecada pelo
poder, filiando qualquer pes-

.

soa para formar composições.
Segundo o Tribunal Supe

rior Eleitoral, há 29 partidos
políticos no Brasil. Para o es

pecialista, isso significa uma

"sopa de letrinhas", além dos

eleitores estarem desacredita
dos com as siglas e acabam de
finindo seu voto pelo candida
to e não pela ideia da legenda.

"Depois da abertura de
mocrática dos anos 80, muitas
das bandeiras destes mesmos

partidos deixaram de existir, e
eles não se reinventaram", cri
tica. Acompanhe mais sobre
o tema abaixo na entrevista
com o cientista político.

Os partidos estão
interessados em eleger

pessoas, não importa quem.
O exemplo disso é a constànte'
aparição de celebridades nas

legendas dos partidos.
Charles Henrique V!l0s

"No Brasil'não temos

uma fidelidade partidária"
O Correio do Povo - Atual

mente, é cada vez mais fre

quente ver políticosmigrando
entre partidos com,programas
ou ideologias completamente
opostas. o que pode estarmo
tivando esse fenômeno?

Charles HenriqueVoos - No
Brasil não temos uma fidelida
de partidária. A mudança -das
regras dos últimos anos provo
cou uma fidelidade mandatá
ria, pois só pode trocar de par
tido livremente 'quem não tem

mandato. O partido perdeu o

poder para as pessoas que o

compõe e para o mandato. Em

contrapartida, sem um partido
para se filiar, ninguém pode se

eleger a algum cargo.

OCP - A ideologia está
sendo deixada de lado?

CHV - Sim. Com a "sopa de
letrinhas" (atualmente temos

quase 30 partidos) as pessoas
não acreditam mais na sigla,
pois acabam votando no can

didato. Depois da abertura de
mocrática dos anos 80, muitas
das bandeiras destes mesmos

partidos deixaram de existir, e

eles não se reinventaram.

OCP. - Isso pode ter a ver

com o fato de que muitos par
tidos estão contrariando seus

programas?
CHV - Aqueles que não se

reinventaram acabaram se

adaptando a. uma realidade
com vistas ao poder. E che

gando ao poder, encontraram
um sistema com princípios
próprios e incompatíveis a

mudanças.

OCP - Os partidos estão
selecionando seus filiados ou

estão apenas preocupados em .

cooptar qualquer pessoa?
CHV - Os partidos estão in

teressados em eleger pessoas"
não importa quem. O exemplo
disso é a constante aparição de
celebridades nas legendas dos

partidos. Quanto mais pessoas
se elegerem, mais filiados po
derão conseguir cargos ligados
aos eleitos, aumentando o qua
dro e o rendimento financeiro.

OCP - Os políticos estão

preocupados com ideologia?
CHV - Os políticos não

estão preocupados com a ide

ologia do partido, devido ao

fato de que o partido, muitas
vezes, é usado apenas se che

gar ao poder. As divergências
internas, bem como o dife
rente contexto social em que
o político está inserido, não
dará o mesmo tipo de atuação
e de pensamento.

105 FM. A rádio
que mais P.!9a no
norte catarlnen••
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Plano de s úde

Alescdebate
melhoriasaos
servidores

Na última quarta-feira, a Assembleia
Legislativa realizou uma audiência pública

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

AdiscuSSão foi proposta através da Comissão de Direitos
e Garantias Fundamentais, de

Amparo à Família e à Mulher,
presidida pela deputada Lucia
ne Carminatti (PT).

A audiência pública discu
tiu algumas questões ainda não
definidas sobre a nova gestão,
como a falta de médicos, clíni
cas e hospitais credenciados.
Um dos principais questio
namentos . de re'pres�ntantes
'de sindicatos (como o Sinte,
Sintesp, Sindisaúde e da Asso

ciação Catarinense dos Profes
. sores) foi a respeito da falta de
atendimento e da cobrança de

parte da consulta com médicos
credenciados.

A atual proposta represen
ta em média, um reajuste de
36% em relação aos valores

que eram pagos pela Unimed

(empresa que fornecia plano
de saúde aos servidores públi
cos). Equivale, também a 14%
de aumento sobre a proposta

Eu tinha uma

expectativa de
aumento de adesão

que não houve.

Milton Martini,
secretário

de Estado da

Administração

inicial do governo que consta

va no edital para o SC Saúde"
em outubro de 2011.

Como resultado da audiên
cia, ficou decidido estabelecer,
junto ao governo, um prazo de
30 dias para que as questões
levantadas sejam resolvidas.

Após esse prazo, outra audiên
cia pública será agendada para
repassar as decisões aos envol
vidos. Os servidores também
foram orientados pela Secreta
ria de Administração a denun
ciar clínicas credenciadas que
não prestarem atendimento

pelo telefone: 0800 644 60 40.
A propositora da audiência

disse que o parlamento recebe
denúncias de descredencia -

.

mento de médicos, clínicas e

hospitais todos os dias. Segundo
Luciane, o prazo estipulado para
resolver os problemas deverá ser

respeitado, caso contrário, ações
judiciais vão começar a surgir.

A deputada disse que, no dia
22 de fevereiro havia 4.612 mé-·
dicos credenciados e em IOde
abril, o número caiu para 3.921
credenciados. Em janeiro, ha
via 97 municípios sem médicos
cadastrados e em abril esse nú
mero subiu para 111.

Segundo o secretário de Es
tado da Administração, Milton
Martini, o Executivo não pode
obrigar ninguém a se credenciar

já que o plano é de adesão. "Só

podemos divulgar e apresentar
'

os benefícios. Eu tinha uma ex

pectativa de aumento de adesão

que não houve", comentou.

�----.
F' '_'--

'que por dentro de tudoque acontece na reg'-'/L '00
, f,� it:l:er
@ocorreiodopovo

, I

COIVUSSÃO Luciana Carminatti (PT) diz que
recebe denúncias sobre descredenciamentos

Alerta .

Cobranças
indevidas

ACDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) de Jaraguá do Sul
alerta todos os associados

quanto à cobrança indevida
de boletos emitidos pelaAsso
ciação ComercialEmpresarial
do Brasil. O boleto falso, no
valor de R$ 298,50, refere-se a
uma contribuição associativa,
doArr' 5°, incisos XVII e XX
e oArto 8° da Constituição
Federal. O presidente Neivor
Bussoralo, explica que a CDL
não tem nenhum vínculo
com essaentidade e que
qualquer pagamento realiza
do para tal associação,
não poderá ser ressarcido.

Esclarecimento

Troca de
diretoria

'! I

As matérias publicadas esta
semana referentes às cancelas
eletrônicas sobre os trilhos do
trem e sobre segurança na rua
Manoel Francisco da Costa
foram produzidas pelo jornal
OCP duas semanas atrás,
quando JoséAntônio Schmitt
respondia pela Diretoria de
Trânsito da Prefeitura. Ele
se desincompatibilizou do
cargo na última semana.

I 1,1 I

FOTOS DIVULGAÇÃO

Prevenção
Mutirão
de saúde

A Secretaria de Saúde
de Guaramirim pro
move hoje, a partir das
Bh, prosseguindo até as

13h, no posto de saúde
do Centro, um mutirão
de exames preventivos
contra o câncer do colo
de útero e o câncer de
mama. Serão atendidas
mulheres que realiza
ram seu agendamento \

até esta sexta-feira. A
diretora da Secretaria,
Caroline Lutz, destaca
que a ação foi pensada
devido à grande procura
por estes exames e para
beneficiar as mulheres

que não têm tempo
de comparecer à
unidade de saúde
durante a semana.

Lombada eletrônica
I

realocada no Rio Cerro
A Secretária de Trânsito de pela sinalização eletrônica,

Jaraguá do Sul informa que a Paulo Komgnskí, explica que
lombada eletrônica na rua Feli- a mudança foi feita devido à
ciano Bortolini, na Barra do Rio reclamação de alta velocidade
Cerro, foi realocada. A 'antiga fi- dos carros no local. "Mudamos,
cava nas proximidades do sina- pois o sinaleiro e a lombada
leiro, próximo ao cruzamento estavam muito próximos sem

com a rua Francisco Stinghen, necessidade" afirma, Segundo
já a nova instalação fica após Komgnski a lombada começa
o cruzamento com a rua Elisa a notificar infrações a partir do
Stein da Silva. O responsável dia 27 deste mês.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A ACREVI - Agência de Crédito do Vale do Itapocu,
pelo presente edital, convoca todos os seus associa
dos para Assembléia Geral Ordinária, que realizar-se-

- à no dia 30 de Abril de 2012 às 17 horas em primei
ra convocação ou às 17 horas e 30 min em segunda
convocação, com qualquer numero 'de associados

presentes na forma estatutária, tendo como local a

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 776,
sala 01, centro, na cidade de Jaraguá do Sul, SC para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. EXAMINAR E VOTAR O RELATÓRIO ANUAL DA

ACREVI, O BALANÇO ANUAL. AS CONTAS DE
RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADAS DO
PARECER DO CONSELHO FISCAL E DA AUDITO
RIA EXTERNA, ENCERRADAS EM 31/12/2011;
2. APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZA-
DAS EM 2011;

.

Jaraguá do Sul (SC), 14 de Abril de 2012

Valério Junkes
Presidente
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3275-0065

Partidos vão receber
metas do Jaraguá 2030

Previsto para acontecer este ano,
o 2° Congresso Pró-Jaraguá foi

transferido para o começo de 2013. Se

gundo Márcia Alberton, da comissão

organizadora do evento, a mudança
aconteceu porque o objetivo é condu
zir as ações juntamente com a próxi
ma gestão municipal, a ser definida
nas eleições de outubro.

No congresso, serão revisadas as di
retrizes do Projeto Jaraguá 2030 a partir
dos resultados obtidos com o Projeto
Jaraguá 2010, apresentado no ano pas
sado. Como o esperado era concluir esse
trabalho antes das eleições, para que os

candidatos pudessem elaborar seus pla
nos de governos para a cidade com base
nas metas e avaliações dos projetos,
os partidos receberão o planejamento
2030 para poder desenvolver suas pro
postas para a campanha eleitoral.

De acordo com.Márcia, esse é um

.

dos assuntos pautados para a plená-
ria da Acijs (Associação Empresarial
de Iaraguá do Sul) e Apevi (Associação
das Pequenas Empresas do Vale do

. Itapocu) desta segunda-feira, dia 16.

Giorgio Rodrigo Donini, coordenador
da Câmara Temática de Apoio do Pró

Jaraguá, falará sobre o tema.'

Vale lembrar que na década de'1990,
uma comissão organizadora do Projeto
Jaraguá 2010 definiu três áreas - Econô

mica, Social e Urbana, para concentrar
uma série de metas. No Projeto 2030,
criou-se o Sistema de Macroambientes
de Jaraguá do Sul. Por meio de indica
dores de desempenho, serão monito
rados os macroambientes Econômico,
Social, Cultural,' Político-Institucional,
Organização Físico-Territorial e Gestão
Anibiental. O objetivo é verificar a eficá
cia das políticas de governo que serão
adotadas ao longo dos anos.

MARCELE GOUCHE

eUII,iã�o do
O deputado Pedro Uczai (na foto, entre o vereador Justino da
Luz e o pré-candidato Marcel Sàlomon) teve dois encontros
com lideranças políticas da região ontem. Uma reunião
aconteceu em Iaraguá do Sul e a outra em Guaramirim. A

. visita do parlamentar serviu paramotivar e direcionar os
petístas e seus parceiros para as eleições de outubro.

Ausência
-

na sessao
o vereador de Guaramirim
Jaime de Ávila (PT) explicou
ontem o motivo da sua
ausência na sessão ordinária
da semana passada.
"Dificilmente falto às sessões,
mas faltei na segunda-feira
passada porque faleceu uma
pessoa querida da minha
comunidade".A coluna havia

publicado a nota "Falta de

compromisso" criticando a

ausência do parlamentar na
sessão posterior à votação que
aprovou o aumento de 30%
sobre o salário dos vereadores.
O petista foi um dos oito que
decidiram pelo aumento.

Tombamento
Moradores de Jaraguá do Sul
têm reuniãomarcada com o

Iphan (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional),
na segunda-feira, dia 16, em
Florianópolis. Em pauta, as
regras do tombamento do Rio
da:Luz, oficializado' desde 2007.

Aborto
Do Estadão sobre a liberação
do aborto no país: 110 Conselho
Federal de Medicina criou
nesta sexta-feira, dia 13, uma
comissão especial que vai
definir os critérios para o

diagnóstico de anencefalia.
O trabalho começa este mês
e deve ser concluído em 60
dias. Segundo a entidade,

.

depois da decisão do Supremo
Tribunal Federal, de permitir
a interrupção da gravidez
de fetos anencéfalos (sem
cérebro), é preciso definir
os critérios médicos para o

diagnóstico damalformação.
Segundo o CFM, a ideia é

que, com o estabelecimento
desses pontos, os médicos

'

tenhammais segurança para
o diagnóstico dos cas9s,
facilitando a interrupção
mais precoce de gestações".

-

Voigt em, Brasília
o prefeito de Schroeder, FelipeVoigt (PP), viaja na próxima segunda
feira, dia 16, para Brasília. Omandatário vai buscar emendas

.

parlamentares e deve retornar na sexta-feira damesma semana. Um
convênio no valor de R$ 70mil p�� a aquisição Jde �g�ü?amentos para o

centro de educação infantil do bairro Schroeder também será pleiteado.

IMÓVEIS

(47) III 1
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el
Felipe Alexandre Frenzel iniciou

em 1930 uma empresa de transpor
te, primeiramente em seu nome, e,
na década, de 1940, transformada
em Transportes Frenzel S.A. Mante
ve tarribém uma oficina mecânica
e vendia por algum tempo lenha e

carvão. Chegou a possuir mais de
dez caminhões para os despachos
das mercadorias que lhe eram con-

fiadas'. Mantinha um armazém onde'
eram separadas as mercadorias con
forme o seu destino, despacho ou

redespacho. A empresa era situada
na Avenida Getúlio Vargas. No local,
hoje, temos o prédio do INSS. A em

presa se manteve por algum tempo
após o falecimento de seu proprie
tário, em 1950, vindo a fechar na dé
cada de 1960.

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Os caminhões da empresa Frenzel
SA. perfilados em sua sede

Baile dos Casados
Não tão comum hoje em dia, anteriormente se realizavam bai

les diferenciados, como' o Baile dos Casados. E como o anúncio
diz, somente poderiam entrar os efetivamente casados. Nesta épo
ca-1945 -, existiam algumas sociedades de tiro e salões de bailes

que promoviam festas de todos os tipos, mas sempre respeitando a

legislação vigente. E neste período de guerra, era importanteman
ter o respeito e procurar não realizar atividades que propiciassem
algazarras, evitando confrontos com as autoridades policiais. O
Salão Buhr, situado na Rua Emilio Carlos Jourdan, promovia Baile
de Casados, abrilhantados por bandas de outras localidades.

Comtmicado sobre Baile dos
Casados do Salão Bubr. Jornal

Correio do Povo - 14 de abril de 1945

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
• 'a

Lunenâer �Z!�z.. Lunetti l)l\aZC?Ot.· C
Grupo Lunalll

AsslUDe novo Intendente Distrital
Emilio Piazera, da Aliança Liberal, assume

a Intendência Distrital, que estava instalada na

casa do comercianteAlais Stuber, em 19 de julho
de 1930, permanecendo na função até 10 de ou-

tubro daquele ano. Filho de Ângelo e Constanza
Nicoluzzi Piazera, nascido em 22/1/1896. Casou
com Elisa Doubrawa e tiveram os filhos: Alice,
Edgar,Amazilda, Adazilda. Faleceu em 7/9/1945.

Patrimônio uatural é preservado
O Patrimônio de ummunicípio e seus cida-

,

dãos, além dos legados materiais e imateriais,
também se refere à sua natureza, tão impor
tante para a manutenção da vida. Através de

� dois decretos, em 1993 e 1996, foram elencadas

algumas árvores de espécimes raras ou impor
tantes para nossa cidade para serem preserva
das. Assim temos preservadas:
• Estopeira - Rua Bernardo Dornbusch
• Ipê Roxo - Rua Henrique Piazera, 247,
• FigueiradoBrejo - RuaBernardoDornbusch, 222.
• Eucaliptus - Rua Epitácio Pessoa, entre os nvs

352 e 400.
• Seringueira - RuaAdélia Fischer, em frente ao

Hotel Etalan.
• Pau Brasil - Praça Paul Harris (esquina avo

Marechal Deodoro e rua Barão do Rio Branco)
• Tajuba - Rua Bernardo Dornbusch, fundos
Marisol S/A
• PauFerro - Praça França Vosgerau (entre Es

tação Ferroviária e Mercado Municipal)
Flamboyant - PraçaÂngelo Piazera. Praça Ângelo Piazera

PubücaDlOS elD 14 de abril
• 1945 - Entre as notícias in

ternacionais, temos o faleci
mento de Franklin Roosevelt"
presidente dos Estados Uni-
dos, e as informações sobre
a Segunda Guerra Mundial,
principalmente a atuação

dos soldados brasileiros. No
ticiou-se também o recebi
mento pelo Sr. Walter Hertel
do jornal '� Cobra Fumou"
do 1 ° Batalhão, do 6° Regi
menta de Infantaria.'

como fábrica de chapéus.
Em 1969 se transformou em

malharia.

• 1979 - A Argi, criada em 8
de maio de 1972, lançava sua

milésima carroceria em abril
deste ano. Era diretor - presi
dente o sr. Rolf Hermann e

diretor administrativo o sr.

Evilásio Vargas. 'Estava ins
talada na rua Enrico Fermi e
contava com 70 empregados.

• 1979 - Com o título "Ma- .

risol, 15 anos de existência",
o jornal explanava sobre a

história da empresa desde a

sua fundação pelo empresá
rio Pedro Donini, em 1964,

www.gmllZ.COi.n.or

(41)3371-4747

Contabilidade
Consultoria Empresarial

tllC/SC; 006269/0 Qualidade
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Arte e terapia
em encontrosoCORREIODO POVO FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE ABRIL DE 2012

Sábado é dia de contamo;I

I
'

"
.' I

de hístórías na região
Projeto da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul utiliza

recursos artísticos com finalidades terapêuticas
A Biblioteca Pública Mu- nhosamente conhecida, vive

nicipal Rui Barbosa promove seus dias de saudade com as

hoje, às 10h, mais uma o ses- crianças da vizinhança que
são do projeto Contação de a visitam para ouvir as his
Histórias, com entrada gra- .tórías que o marido contou.

tuita. Desta vez é a atriz San- A parte mais gostosa é um

dra Baron que entra em cena fogão de verdade que ela usa
com "Tia Tana do Derfino". O enquanto prepara gulosei
espetáculo foi criado em 2009 mas e conta três hístórias: A
e conta commais de 30 apre- Mulher Foca, O Pássaro Gon-

o sentações em escolas, teatros .gorê e O Urso da Meia Lua,
e feirasde livro. É umahistória ,Oeacordo GOIlj á Sl;t�,�,tvis9r�'
para todas as idades sobreSe..

o da:'hiblioteca, 'Díallne"Katie
bastiana, uma serihora casada Konell Chiodiní, o projeto
com um tropeiro que conta Contação de Histórias envol ..

muitas das histórias que ouve veu, de 2009 a2011, quase 4,2
durante suas viagens. mil pessoas, divididas em 129

Tia Ta a rre ntações�l'

para as pessoas. �IÉ muito bom

promover oportunidades para
melhorar a qualidade de vida
das pessoas", pondera.

Os alunos receberão orien

tações para o desenvolvimen
to da visão do mundo interior,
que será externada através de

algo construído por elas mes

mas. "O encontro proporciona
companheirismo e relaciona
mento de amizade. Elas desco
brem valores e limitações com a

ajuda da arte, desenvolvendo a

inteligência pictórica (referente
à pintura), criando uma identi
dade e momentos relaxantes e

terapêuticos", conta Rosinha.

Iniciou na sexta-feira, no

Centro de Referência do Idoso,
a primeira etapa do projeto "Fa
zendo Arte", com a artista plás
tica Rosinha Imthurm. Os parti
cipantes receberam orientações
básicas sobre técnicas de pintura
e um kit de materiais para ex

ternar as emoções. O projeto é
dividido em quatro encontros,

sempre às sextas-feiras, usando
I

recursos artísticos com finalida
des terapêuticas.

Promovido pela Fundação
Cultural de Iaraguá do Sul, a

proposta também será esten

dida a grupos de 20 pesso
I

. as atendidas pelo Centro de

Apoio Psicossocial AD (Caps) e

pelo Caps 2, com problemas de
saúde mental, nos dias 11, 18

e 25 de maio, e em 1 de junho.
Outro atendimento, ainda com
data a ser confirmada, ocorrerá
com 20 adolescentes infrato
res atendidos pelo Programa
de Medidas Socioeducativas,
na Casa da Serenidade, liga
da à Secretária da Assistência
Social. Um quinto grupo, tam
bém de 20 pessoas, será aber
to na Fundação Cultural, com
data a ser definida. De acordo
com a coordenadora, Valdívia
Moreira, o investimento se re

verte em grandes benefícios

SEBASTIANA APARECIDA PEREIRA/FUNDAÇÃO CULTURAL

. .

A Biblioteca Pública Mu-

nicipal Maria Iva Cabral da
Luz, recebe hoje, a primeira
edição do projeto "Sábado
tem História" O evento acon

tece a partir das 10h e é aberto
ao público. Os atores Maykon
Iunkes e Tiago Novo, do gru
po "Cia Colher de Pau', de la
raguá do Sul,.comandarão a

contação, com a história "A
Árvore Generosa". Baseada
na obra de Shel Silverstein e

adaptada por Fernando Sa

bino, a contação traz a histó
ria de uma criança e sua me

lhor amiga, uma árvore. O
, espetáculo promete prender
a atenção de todos, buscan-

do despertar na criança uma
reflexão lúdica sobre o que é

preciso para ser feliz.
O "Sábado tem História"

será um projeto mensal, rea
lízado no segundo sábado de
cada mês. O objetivo é criar

pequenos leitores e a conta

ção de histórias é um grande
instrumento para despertar
o senso crítico e reflexivo' nas,

crianças e adolescentes.
No dia 28 de abril, .tam

bém na Biblioteca Pública

Municipal de Guaramirim, a
partir das 10h, acontece em

. parceria com Sesc, o Sábado
Cine, com exibição de filmes
infantis e infanto-juvenis

CRIATMDADE· Convidados parà o piloto do projeto, em 2011, na Fundação Cultural

,

Scar oferece vagas
para turmas de teatro

Ainda dá tempo de fazer par
te do grupode alunos dos cursos
de teatro oferecidos pela Scar

(Sociedade Cultura Artística de

Iaraguá do Sul). A área de artes

cênicas está oferecendo a crian

ças, jovens e adultos, oportuni
dades de formação com opções
de aulas de dramaturgia. Embo
ra as aulas já tenham começado,
ainda há vagas para as turmas

em todas as faixas etárias.
Conforme a professoraNicoli

Pereira, os cursos oferecem aulas
em diversos horários e apresen
tam novidades. �ruém, das aulas

para quem deseja atuar com tea

tro de bonecos, o curso mantém
horários flexíveis para estimular
a participação de mais pessoas.
Outra inovação são as aulas de

sensibilização teatral, oferecidas
pela professora Mery Pétty para
crianças entre 5 e 8 anos, A pro
fessora Ana Paula atuará com

crianças de 7 a 12 anos.

Como ocorre todos os anos,
os alunos também têm confir
mada a presença em mostra de
trabalhos em novembro no te

atrol �4p �e t1,Q ICult\lr'�'llnfor1"Iil�M! l31 ii '477 ,uH ILINTERPRETAÇÃO Crianças, jovens e adultos podem usar o teatro:para;s� expressarem
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Sá Miguel
dOeste
T ...
21°24°

Chapecó
T ...
20° 23°

Risco de
temporal
Céu encoberto com chuva
no decorrer do dia do Oeste
ao Litoral Sul. Nas demais

regiões, o sol ainda deve
aparecer pelamanhã,
com aumento de nuvens
e pancadas de chuva entre
a tarde e noite. Risco de

temporal com ventania e

queda de granizo isolado.
Temperatura elevada,
diminuindo durante a tarde.

Domingo haverá predomínio
de nuvens e chuva isolada.

o Te:mpo

T ...
19° 23°

Ensolarado
i .-"
Instável Parcialmente

Nublado

Nublado
..

Chuvoso

Previsãc de ve ho'ee
• 9h Vento favorável Sudeste 2km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Leste 12km/h em um horário,

• 15h Vento não favorável Leste 16km/h 80%
• 18h Vento não favorável Leste 12km/h

de possibilidade
de chuva,

Fonte: www.ventosbrasj.corn.br

o mendigo
O mendigo chega para uma senhora e pede uma esmola.

o
- Em vez de ficar pedindo esmolas, por que não vai trabalhar?
- Dona, estou pedindo esmola e não conselhos!

Sul
• Preamar • Preamar
• 3h49: 1,2m • 5h38: O,4m
• 11 h21 : 1,3m • 12h: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 6/4 • 7h34: O,4m • 8h47: O,8m

Tábua
• 23h: 1,2m • 16h36: O,3m

13/4
das marés I

• Preamar • Preamar

NOVA 21/4
• 5h42: O,5m • Oh13: O,6m
• 8h25: O,7m' • Baixamar
• Baixamar • 15h06: O,lm

\
• 16h14: O,3mCRESCENTE 29/4

.

• 21h08: O,7m

T ...
19°270

1

Rio O SUl
T ...
19u 270

T'"
21° 28°

Cuidado!
Risco de
temporal

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANH

MíN: 18°C
MÁX: 27°C

SEGUNDA
MíN: 16°C
MÁX: 24°C

TERÇA
MíN: 15°C
MÁX: 24°C

2

...,..., ''''eh �M,"' �� '" "�,�" n ...... lO"""',._'"., �,,_ '" " " ... ".".. ""' eH'" "_n'-"" ",,...,"... ,",� "" ..... _"'" n_, �" ""'H" _r."","","" _� "'"o_M_"""", "" OH H "r," � H __ "._H H_H"'.'"" ." __ .., H_OH"

passa. terrlQO . A Recreativo o prim$wo f�vlato Ô(;\ �oiovrO$ eriJ�oder$ dQ 6,11"0$11

HORIZONTAIS
1. (Cristiano da) Piloto mineiro de automobilismo / In

terjeição que designa cansaço
2. Esporte de navegação cross-country de longa dis

tância, semelhante ao trekking
3. Associação Paulista de Imprensa I Prefixo latino: en-

tre, no meio de
.

4. (Fam.) Relógio de bolso, grande, de prata
5. Aço que não oxida I Este ano, em algarismos ro

manos

6. Mulher que aguarda a clemência da Corte I Sem ap
tidão

,

7. (Med.) Relativo ou pertencente à neoformação exa-

gerada de um tecido local
8. Encilhar, aparelhar I O meio do.. fogo
9. Abreviatura de náutica I Descanso
10. Distinguido dentre muitos
11. Alameda I Banco do Estado de Goiás
12. Concluir
13. Dama de companhia I Investigação, análise, inspe- '10

ção ou pesquisa minuciosa.

VERTICAIS
1. O cantor, humorista e apresentador Franco, de nossa 12

TV I A capital da Turquia
2. Bicão I Princípio regulador do comportamento hu- 13

mano

3. Uma comunidade indígena I (NE) Peneira grosseira
.

de cozinha, feita de fibra vegetal
4. Sigla do estado com o Parque Estadual do Jalapão I

Determinação da quantidade de ácido livre contido
numa substância

5. Que' se move com rapidez e facilidade I Na liturgia
católica, hora canônica correspondente às três da
tarde I Barco de recreio a vela ou a motor

6. (Astronom.) Objeto de pouca luminosidade, mais

pesado que um planeta e considerado uma estrela
fracassada I O fim do.. clímax '\

7. Planta da mesma farrulia da jabuticabeira, nativa do
Brasil, de frutos comestíveis I No jogo do bicho, o
sexto grupo, que abrange as dezenas 21, 22, 23 e-

24
8. Entidade que defende os direitos dos estudantes I

Relativo à madeira
9. Fecundo I Um dos sites de busca mais consultados

da internet.

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
f

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
\:t.���'B-.,l,U• .lidt1't:..,';,�tr ,�; ti' t·

3 4 5 fi 7 8 9

2
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II

II
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II .

II
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8

9

11

'916008
'JgJíl:l '6 'ap!oI!X 'aun 'g 'eJqeo 'llqwOI!d 'L 'X'rJ 'WOJJllW �u\f '9 'alei 'eoN '1!6V 'S
'e!1l9W!XO '01 'v 'ewadnm 'oq!Jl 'E '!a1 'eJj9u9d 'i: 'eJEOUV 'J!OIlOVII

.

� :Sl\fOllH3/\
'awBx3 'E!\f 'E� �elewaH 'U

'939 'e!al\f
.

� � 'opew!Jd '0 � '0100 'jnllN '6 '60 'JeaJJ\f 'S 'lIlJOWIll 'L 'l!q�ul 'ílH '9
'IXINVII 'XOUI 'S 'o�loqao 'v J9jUI 'ldV 'E '9U!eÕOH 'i: '�nd 'elleVII '� :SIVINOZIHOH

OYJnlOS

A RECREATIVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASI.L!
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Plur
contato@beatrizsasse.com.br 14784330306

Causa anilOal
-

Neste sábado, das 9 às 12h, na Praça
Angelo Piazera, aAjapra promove a
6a Feira deAdoção deAnimais. Ótima.
oportunidade para adotar um lindo
amiguinho ou para colaborar com a

) causa adquirindo livros e camisetas.
Em caso de chuva será cancelado. Visite'

www.ajapra.org.brou a página da
entidade no Facebook.

Rock dos anos 80
Neste domingo às 17h, tem show com

a banda Tribo da Lua, em frente ao

Museu Emílio Silva em Iaraguá do Sul.

Quem curte rock brasileiro dos anos

80, não pode perder!

Para casar!
Neste domingo, haverá um evento em

Iaraguá do Sul, criado especialmente
para divulgar produtos e prestadores
de serviços na área de casamentos,
é o Case Bem _ Showroorn para
noivas. Funcionará das 14h às 21h,
no Hotel Saint Sebastian. Para quem
está pensando em casar ou-já tem
casamento marcado, vale a pena
visitar, conhecer, pesquisar,
conversar com fornecedores. '.' .

. ARQUIVO PESSOAL

,. C.:,fi

o casal de namorados Fabiana Danno e Roberto K. Machado vem provando que o
namoro à distância é possível. JW1tos há quase um ano, a paulista vem sempre que
pode para.Jaraguá e para passear pelas belas praias de Santa Catarina com seu amor.

Segundo o casal, o segredo do relacionamento à distância é amor, respeito e comuni�

Rã-bugio na TV alemã
A produtora de urn programa educativo para aTV estatal daAlemanha (wwwl.wdr.
de) comprou urn vídeo do Instituto Rã-bugio para utilizar no programa Koptball (www.
koptball.de) destinado ao público jovem daAlemanha. O programaKoptball, com as

imagens da biodiversidade filmadas em Jaraguá do Sul, vai ao ar neste domingo, às 11h
damanhã (horário daAlemanha) e poderá ser assistido pela internet, após a exibição
pelaTv. A chamada está neste linkwww.wdr.de/tv/koptball/naechste_sendung/index.
jsp. Para acompanhar as notícias do Rã-bugio acesse: http://ra-bugio.blogspot.com.

Saúde
Ótima pedida para este domingo,
ocorre no Parque Malwee, em frente
ao ginásio, mais uma edição do projeto
Viva Mais, da Unimed. Às 9h, aula de
Yoga e, às 10h, de Tai Chi Chuan. Em
caso de chuva será dentro do ginásio.
Mais informações: 2106-2220.

Diversão
o SescMóvel, projeto que tem como

meta visitar todos osmunicípios do
Estado, levando assistência, lazer, cultura
e saúde, fica até domingo emGuaramirim.

Hoje e amanhã é possível participar de
jogos e recreação, das 15h às 18h45 e, às

19h, de urna sessão de cinema.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370-3242

Vai bombar!
l.Ioje, todos os caminhos têm
I1 um único sentido. A dire

ção, certamente é a casa notur

na The Way. Pois é lá que rola
a concorrida noite com a pre
sença dos renomadosDJsPuffe
Conrado. Festa com a garantia
absoluta de mulheres bonitas,
alto astral e alegria geral. Os
camarotes e mesas estão esgo
tados. Vai perder?

47 2107-3000

,Valeadica
Ei!Vocês, meus queridos leitores,
que só ficam se lamentando
em todo canto, já pararam para
agradecer a Deus por "sofrer" de
amor, e não de fome?

Dia de princesa
Gilson Manske e Cátia Cristina,
os novos proprietários
daVesttus, participaram
intensamente na produção
da garota que participará do
quadro Dia de Princesa, que
foi ao ar dia 13, com reprise dia
21, no SBT. Calçaram amenina
com a coleção dos sapatos da
marcaMelissa.

Rua Fritz Bartel - Baependi

473371-2268

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante do Parque
Malwee. Amelhor comida

,

alemã de Santa Catarina.

47337�2214
Rua ProcópioGomes, 116 - Centro
(Em frente ã verdureira da Raquel)

Atend,mento das 18h as 6h da manhã

ISO 9001
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Novo look
Adrianinho Iunkes radicalizou
de vez no último look. O novo

corte de cabelo do promoter
lembra os queridos "pracinhas"
da 2° 'GuerraMundial. Estás
ummonstro de lindo!

Niver da Zayra
A gatinha Zayra Maba, filha do
casal amigo Miro e Nice Maba,
domingo, às 16h, celebra com
os amiguinhos, na Brinca
Show, os seus três aninhos de
vida. Mil bicocas!

Guarda
Vicente Caropreso rasgou
elogios para a região da Guarda
do Embaú, em Palhoça. O
médico cogita adquirir uma
casa de veraneio por lá.

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Cleide

AparecidaXavier. Ela é outra

querida que acompanhaà
coluna para ficar antenada nas
notícias da região.Valeu!

DESTAQUE
O publicitário
Elias Raasch
é destaque
na Revista

Nossa, edição
�e abril

FOTOS JHONNYNEVES

Lenha
Vai terminar o meu

computador indo
parar na fogueira.
Na coluna de
ontem, ele trocou'
o dia do Case Bem,
ShowRoomde

Noivas, no Saint

Sebastian, que
será realizado no

domingo, dia 15,
pelo sábado, 14.
Pirou!

CASAL
O empresário
Gabriel Sens
e sua Joice

. conferindo as

delícias
doKantan

Café colonial
Para os exigentes, aminha
querida Georgete Damm, da
Bela Catarina, vai movimentar
hoje à tarde, em sua

aconchegante confeitaria, um
delicioso Café Colonial. Onde?
Na rua João Marcatto, 98.
Reservas: 3371-3412. Que tal? :--

Pensando bem
"Bons conselhos nos dão

direção, mas sérias decisões
devem ser tomadas com
base em oração, pois só
Deus pode sondar o nosso

coração. Quem só vive
tomando decisões com base
em conselho alheio, viverá de
capacho para deleite de quem
o aconselha",

Nazaré
"O olho é a lâmpada do corpo.
Se teu olho é bom, todo o teu

corpo se encherá de luz. Más
se ele é mau, todo teu corpo
se encherá de escuridão. Se a

luz que há em ti está apagada,
imensa é a escuridão." Essas
são as sábias palavras do
Homem de Nazaré. Entendem

agora porque toda vez que
olho para aquela' "figurinha",
tenho a sensação de ver um
certo olhar de serpente?

�oagoncalves@netuno.com.br

-

• Não ousem esquecê-la:
aminha querida sobrinha
Raquel Sinara Gonçalves
é a grande aniversariante
de hoje e vai adorar
saber que foi lembrada.
Parabéns! O meu desejo
é que você e toda a nossa
família sejamos felizes
para sempre.

• Tânia Silva é outra
mulher que quando
é chamada para fazer
o bem, sempre está

presente. Continue assim.

susm Mirian Balsanelli e Denis Arruda, no Kantan
• Na sexta-feira, o
empresário João '

Au.narantes, comemorou
17 anos de sucesso da

TuttyRefeições.

Aline CristinaMarquardt
cola grau neste sábado,
no cursodelornalísmo.

" ,

Parabéns!

GALO
LONDRI

f@§ijurinií1

o

�:í(
BELA DJ Lisa F1y,

quinta-feira, na London

Humor!
Um agricultor português desabafa com um amigo:
- Rapaz, você nem imagina ... Uma praga está
infestando toda aminha plantação!
- É mesmo? E tu não estás fazendo nada para
acabar com ela?
- Claro que estou! Não sou burro, ora pois! Estou
usandoDDT!
- DDT? - pergunta o amigo, assustado. - Mas tu

não sabes que este produto está proibido? Isto
causa câncer!
- Ora, e eu lá estou preocupado em como vão

morrer essas pragas?

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Te contei·
• Na segunda-feira, o
aniversariante mais
festejado do dia será"o
amigo e vereadorAfonso
PiazeraNeto.

• Estive lá conferindo. A
loja Casa Mais Design,
na Ilha daFigueira,
c(i)man{1adÇlip�ltl,.tlmiga
Carôl Tironi, é um show.
Um móvel mais lindo que
outro..

• Valorize e respeite o
idàso., "

• Com essa, fui!

Talvez eu seja enganado
inúmeras vezes, mas não
deixarei de acreditar que
em algum lugar alguém
merece minha confiança.

RTEE
NA HORA DE

TROCAR

DE CARRO.

VErCULO OPCIONAIS ANO DE R$ POR R$ LOJA

TRIBECA 3.6 270CV AUTO 4X4 COMPLETO+COURü+ABS+ABG+TETO+RODA+AlJ1D+SENSOR+4X4 2010 137.000 127.000 SUBARU-ITA

4OSFELlNE2.0AUTO COMPL.fTO+ABS+ABG+SENSOR+TEfO+(OURO+EBD+RODA+AUTO 2012 71.000 66.000 ITA

IMPREZA HB2.0 4X4 16V AR+DH+VTE+AL+ABG+AB5-t{])+(OMP+4X4+FN+RODA+LDT 2011 69.900 65.400 SUBARU BLU

307 CC2.0 AUTO AR+DH+VTE+AL+AB5+A8G+(OMP+AlJTO+RODA+TEfO+(OURO 2005 63.990 59.990 ITA

BOXER 2.3 FURGAOlB. CURTO DIESEL DH+VTE+AL 2010 63.500 58.000 JAR

GOLF 2.0 MI BLACK EOITION AUTO COMPL.fTO+AB5+ABG+TEfO+(OURÜ+SENSOR+CD+RODA+EBD 2011 59.500 54.500 JON

UOO HPE 5PORT'OlESEL AR+DH+VTE+AL+ABG+COURO+AO+RODA+W 2005 54.900 50.000 ITA,

CAREN5 EX2.0L 7LUGAREsAUTO AR+DH+VTE+AUlO+COURO+AO+A8G+(OMP+RODA+LDT+W 2009 49.990 46.990 JAC-ITA

JrnA2.SAUTO AR+DH+VTE+AB5+ABG+CD+TEfO+(OURO+COMP+AlJTO+RODA 2007 49.900 46.900 JON

CITYEX AR+DH+VTE+ABG+AQ+ffi+RODA+DT+W 2010 49.000 45.000 ITA

C1VIC LK5 AUTO AR+DH+VTE+AB5+A8G+(OURO+AlJTO+COMP+SENSOR+RODA 2007 46.500 44.500 JON

307HB1.6PRE5ENCEPK AR+DH+VTE+AB5+ABG+AL+<D+TETü+AQ+COMP+RODA+LDT 2011 47.900 44.000 JON

REXTON RX320 AUTO COMPL.fTO+ABG+AB5+COURO+TETO+Al.JIDt.CD+RODA+SENSOR 2002 46.900 43.900 JAR

207 5W XS 1.6 AlJTO AR+DH+VTE+AL+RODA+COURO+CD+AUlO+COMP+LDT+W 201 1 47.400 43.400 ITA

S10ADVANTAGE ARt-OH+VTE+AL 2010 47.500 42.500 BRU

FOCU550GLX2.0AUTO AR+DH+VTE+AB5+ABG+CD+AO+AUTü+RODA+DT+W 2009 44.990 41.990 ITA

5TlLo SPORTING i.a AR+DH+VTE+AL+AB5+ABG+TEfO+CD+(OMP+AQ-fRODA+LDT 2009 42.900 38.900 JON

20750 PA5510N XS 1.6 AUTO AR+DH+VTE+AL+AO+AUlO+COMP+RODA+DT+W 2010 42.000 . 38.500 JON

EC05PORTXLT1.6 AR+DH+VTE+AQ+CD+COURO+RODA+LDT+W {.
2009 42.000 38.500 ITA

LlNEA 1.9 OUALOGIC AR+DH+VTE+AB5+ABG+AL+CD+A!JID+(OMP+AO+RODA+DT 2009 41.500 38.500 BRU

VECtRAGT2.0 AR+Dt-I+VTE+AB5+ABG+CD+AL+AQ+RODA+tDT+W 2009 42.500 38.500 JON

C4 PALLA5 2.0 AUTO AR+DH+VTE+AL+CD+AB5+ABG+AUlO+COMP+RODA+DT+W 2008 41.500 38.000 JON

307502.0 FELINE AR+DH+VTE+AL+AO+AB5+ABG+COMP+Al+CD+RODA+DT+W 2008 37.500 34.500 JON

G XTR 1.4 AR+DH+VTE+AL+AO+RODA+LDT+W
KANGOO SPORTWAY AR+DH+VTE+AO+RODA+LDT+W
LlFAN 620 1.616V AR+DH+VTE+AL+A8G+(OURO+AQ+RODA+DT+W

PARAT! 1.S CÓMF@RTbINE ,I AR+DI±t-VTE+AQ-HDT+W,-: : 1
"

,

,PUNTO l.4SV DH+VTE+AO+LDT+W

STRADA FlRE 1.4 CS AO+W
IOEA 1.4MPI ELX DH+VTE+AO+LDT+W
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Carlos Henrique
Schroeder, escritor

1. Chegou a hora de admitir: sou vi
ciado no Twitter. O microblog mais

popular do planeta tornou-se meu com
panheiro diário, causando ciúmes até na
esposa: "lá estás no Twitter de novo!".

2. A facilidade de acessar o Twitter
de qualquer dispositivo móvel faz

com que a maioria dos acontecimentos
seja anunciada primeiro no Twitter,
e o fato de usar mensagens curtas
faz com que isso seja transmitido e

retransmitido rapidamente. Quer saber
o que está rolando agora? Fique de
olho no Twitter. Está na fila do banco
ou aguardando uma reunião? É sempre
legal dar uma espiadinha.

3 . Sou um usuário recente, com

apenas três ou quatro anos de
dependência, mas com uma gratidão
imensa pelo microblog do passarinho
azul. Ele me trouxe muitos contatos,
pois é uma rede de aproximações:
você acaba seguindo e sendo seguido
por pessoas com interesses comuns.

Novelas

crônica

Anatomia de um twitteiro
Não tenho muitos seguidores, mas são

seguidores do meio literário, na maioria
escritores e jornalistas, de várias partes
do país e também do exterior, o que
me deixa muito feliz, pois estou em
contato com pessoas que têm a mesma

obsessão que eu: a literatura.

o microblog mais popular
do planeta tornou-se meu

companheiro diário, causando
ciúmes até na esposa: "Já estás

no Twitter de novo!".

4. Eu O utilizo de forma

segmentada, para receber e '

compartilhar informações do meio
literário. E acho que essa é a grande
vantagem dele, dependendo de quem
você segue, você recebe informações
de primeira mão, e de qualidade, uma

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R
Juliana discute com Bruno. Rodrigo pede para Mauro localizar Eli

sa. Antônio leva Gracinha para passear em Copacabana. Várias pessoas
fotografam e filmam a reação de Gracinha ao chegar à praia. Henrique
entrega a Pedro um contrato para que ele trabalhe na redação. Pedro co

nhece Priscila. Regina repreende Michele por ligar para Valdirene. Marle
ne revela para Teresa que não aceitará trabalhar na ONG. Josué acredita
que Valéria esteja com alguma doença muito grave. Zé teme a fofoca do
povo sobre sua saída da cidade. Fernando humilha Gracinha ao ver suas

fotos na internet e Rodrigo se enfurece.

AQUELE BEIJO - GLOBO - 19R �\

Resumo não divulgado.

AVENIDA BRIlSIL - GLOBO - 21R
Carminha pede que Nina seja sua amiga. Tessália decide voltar

para o interior. Muricy se reconcilia com Leleco. Jorginho não conse

gue se concentrar no treino e diz a Iran que não para de pensar em

Nina. Olenka conta para Leleco e Silas que está sendo preparada uma

festa de despedida para Tessália e Adauto ouve a conversa. Jorginho
desiste de se encontrar com Débora e procura Nina. Cadinho e Noêmia
se encontram com Alexia. Silas trata Monalisa com indiferença. Jorgi
nho reconhece a boneca de pano de Rita no quarto de Nina. Tessália
se declara para Leleco, mas ele afirma ser fiel à esposa. Jorginho con

versa com as crianças de Lucinda e descobre que Nina é Rita.

MÁSCIlRIlS - RECORD E CORllÇÓES FERIDOS - SBT
Não são exibidas no sábado.

* o resumo dos capítulos é de
responsabilidade das emissoras.

IsoIde Lenzi
Ivan A. Garraffa
Ivoni Fatima N. Brock
Jonas Tri
Julia de Ávila
Juraci Satler
Kleber Lobo Mathias
Lidio Lux
Lucas F. Gonçalves
Luciane Fietz
Maicom Luiz Bras
Maria Ana Guimarães
Maria de Souza Zapella
Mariana C. Urbim
Marine Andreatta
Michelle Michels

Aniversariantes
14/4
Álida Specht
Alirio Savio Dalsochio
Alirio Savio Dalsochio
Amanda da Costa
Áurea Glatz
Beatriz M. da Silva Leite
Bruna Giovanella
Caio A.Henke
Dolores Fleming Sasse
Ederson Engel
Eduarda C. Cibicheski
Eduardo Baumann

�I Eyshela G. Machado
Georgia M. Rossweiler
Ieda Pedrotti Wintrih

espécie de super-jornalismo. E como

a pauta de literatura cai ano a ano nos

cadernos culturais brasileiros, o Twitter
tornou-se o refúgio dos amantes das
letras (já que não é tão poluído e volátil
como o Facebook).

5. E � bar�to do Twitter é .que
voce esta sempre no mela

do rolo: é muito legal você saber o
que andam aprontando escritores

legais, um Pedro Mairal, um Mario
Bellatin, um Alejandro Zambra, ou
a ElviraVigna e a Margaret Atwood,
essa galera está toda no Twitter. E

acompanhar este farfalhar é demais!

6. Raramente falo do meu

próprio trabalho no Twitter,
pois tenho vergonha ... Timidez ...
Mas acho que quando lançar alguma
coisa nova, talvez tente vencer
este bloqueio. Prefiro ser um bom
filtro, um bom compartilhador
de informações, na batalha para
democratizar o espaço literário.

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um
companheiro de estimação nas páginas do Facebook

da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul ,.

Eros, (Iabrador, amarelo), Tobby (pinscher, preto e dourado),
PuIly (sem raça def"mida, preto) e Malu (Chow Chow, preta), foram

recolhidos das ruas pelo setor de Zoonoses de Jaraguá
e já receberam banho, castração, vacinação antirrábica e chipagem
para identificação. Interessados em adotá-los devem entrar em

contato com a Clínica Schweitzer, pelo 3275-3268.

Neli Hornburg
Nelson Vicente Spézia
Osvaldo Pinter Filho
Pedro Paulo Moraes
Cardoso
Rafael Niewenhoss
Rafaela Barreto

Regilene Hinsching
Rosane Makaruck
Roseli Simone Augusto
Talina Machado
Valdir Klein
Vanessa M. Richard
Veronica Winter
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Abilio Abude

Adelino hansen
Ademar Konell
Adriane Girardi:
Almir D. Bassani
Ana Gabrieli Zanghelne
Caetano C. Pedri
Cleiton Schulle
Dalila Kreutzfeld

Dayane Pasold

Diego Koepp
Diogo Kersting
Edemar Zellner
Edenilson Negherbon
Édio Tomaselli
Eduardo Baucke
Evandró'R. Erdmann

Evanilde W. dos Santos
Eyshela G. Machado
Floriano E. Camargo Jr.

gustavo Hanemann
Herta Mohr
Isabela Meyer
Isadora B. Miranda
Jonas Friske
Jonas M. Ziwer
Jordão L. O. Lenzi
Junilto Dalpiaz
Leonita Weiller
Marcela Mathias Becker
Marcelo Garcia

Matheus Steinert
Michel Luan Martin
Milton Ziehlsdorff
Miriam Lessmann
Osnildo R'uedger
Rodrigo Pereira

Rogério Juliani
Rolf Hedler

Mariana Kuester
,\ . I ,I �

Mario de Oliveira

Rosane L. Hoffmann
Rosicleia L. Demathe
Rosicler A. Schmitz
Rudolfo Szirkowski
Samuel Boder
Simone Schwirkowski

\
William G. Gracias

li J 'J .,

Wilson Bruno Hoffmann

Vencedoras por
"

Opção. Jim Collins e
Morten T. Hansen

Com base em nove anos de
pesquisas, e com o recheio
,,,demuitas histõrías inferes
santes, Collins e seu colega
MortenHansen enumeram.

/' .; .. ,iit '�' • ,III,:" , -.,-;,

_

OS pnnclplOs necessanes
para construir urna empresa
'de sucesso em.tempos.irnpre,,'· ,,"

visíveis' e tunniltuados-Eles.
estudaram companhiéls qu�
ãIcançaràtn o' suêesso em .1.

cenários caracrerízados por
mudanças bruscas queos
gestores não podiam prever
nem controlar. Depois, com
pararam o desempenho des-
sas empresas com o de outras

que não tiveram sucesso

nestemesmo mercado.
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Produzir algo novo, encontrar noVo processo, renovar. São os tennos que de6nem o

ato de inovar segundo dicionário e que estão presentes no dia a dia das dez empresas
bn;u;ileiras consideradas mais inOvadoras pela revista ameriçana "IastCompany",

.

que todo�o promove essa eleição com companlüas do mundo todo. Páginas e 7

.
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Da ··Porleira

para dentro··
Um criador de gado de corte

recebe pela arroba do boi o valor

estipulado pelo mercado que é pu
blicado diariamente nos jornais.
Ele não tem nenhum poder sobre
esse valor. E é de acordo com esse

valor que o frigorífico pagará a
ele. Sem ter poder sobre o preço,
se o produtor rural quiser ganhar
mais, ele terá que cuidar dos seus
custos e ser mais eficiente e eficaz
da porteira para dentro de sua fa
zenda, pois da porteira para fora
ele não tem domínio algum.

Isso acontece, muitas vezes, com

a indústria e mesmo com o comér
cio em geral.A indústria consegue
vender seus produtos pelo preço que
o varejo estiver disposto a pagar e o
varejo terá que vender pelo preço do
mercado, ou seja, pelo preço que os

consumidores estiverem dispostos a
"-

pagar. Não adianta querer aumen-
tarmuito os preços, pois talvez não
conseguirão vender.Assim, também
é com a indústria e o comércio que
para terem melhores resultados
devem cuidar "da porteira para
dentro" de suasfábricas e lojas,
diminuindo custos e sendo mais

eficientes e eficazes na gestão.
Penso que essamesma verdade

se aplica às relações entre as pessoas.
Se eu não tenho poder sobre aforma
de pensar e sobre o comportamento
das outras pessoas, a única solução

queme cabe écuidar "da porteira
para dentro'; ou seja, cuidar demim
mesmo, daminha cabeça, daminha
forma de encarara realidade. Dessa
forma, em vez deficar irritado com o

comportamento alheio devo pensar
I� porteira para dentro":porqueme
irrito tanto com esse comportamen
to? Como devo administraraminha

irritação, já que não tenho o poderde
mudar o comportamento alheio?

Assim é em relação aos colabora
dores, alunos, etc. Em vez de somente

desafiar as pessoas a aprenderem al

guma coisa nova," talvez eu deva "me
desafiar"para que elas aprendam
ao mesmo tempo em que proponho
desafios. O líder é, pois, aquele que
"se desafia"para que seus liderados
atinjam resultados. Ele trabalha
mais I� porteira para dentro"do

"

que I� porteira parafora':
Muitos dosfracassos e irritações

que temos éfruto da ilusão de que
podemos alterar a realidade, mu
dar as pessoas, o mercado, as coisas
concretas do mundo que aí está.
Se em vez disso nos habituarmos
a pensar "da porteira para dentro"
mudando o nosso comportamento,
nossa ótica, nossa forma de pensar
e a�t, talvez consigamos resultados
mais rápidos e eficazes.

Pense, pois, I� porteira para
dentro':

Pense nisso. Sucesso!

Contrata-se com os seguintes requisitos:

Conheoer e ter bQa lógicfJ 'de programação
Ter bom domínio do inglês(leitura e interpretação) .

Empresa oferece salário compatível come função, vale
trensporte, e auxílio alime,ntação..

Interessados enviar currículo para:
rh@sistemasecia.com.br

MERCADO DE TRABALHO

Sobra temologia,mas
faltamão de obra

Demanda por profissionais de TI no
Brasil é maior do que o número de

jovens que saem das universidades

por 78 mil profissionais em oitos
estados pesquisados, enquanto o

número de formandos alcançará
menos da metade deste número.

Elisamara diz que o Brasil ficou

tempo demais sem

fazer investimentos
.

na área. E, hoje, tenta recupe
rar o tempo perdido. Com a eco

nomia aquecida, os recursos apli
cados no país representam quase
o triplo damédia mundial:
- No cenário atual, o vo

lume de contratações de TI· só

perde para o do comércio. As

empresas estão remunerando os

especialistas com altos salários
para ter e reter bons talentos.

Apesar do mercado aquecido,
André Barcaui, coordenador do
MBA "Gestão estratégica da Tec

nologia da Informação" da FGV

(www.fgv.br/mba-rio).frisa que
ainda é possível encontrar pro
fissional do setor desempregado
ou com dificuldades de conse

guir o primeiro emprego:
- Esse fenômeno, apesar de

paradoxal, reflete o gap educa
cional que existe hoje nas uni
versidades brasileiras. Muitas
oferecem conteúdos desatuali
zados em relação a uma realida
de de mercado que vive em cons

tante mudança. Isso sem contar

que o Brasil não investe no setor

no mesmo ritmo e seriedade da
Índia, por exemplo. E é preciso

Recém

-divulgado
pela Asso

ciação das Em

presas de Tecnologia
da Informação e Comuni

cação (Brasscom), o estudo
"O mercado de profissionais de TI
no Brasil" revela uma contradição.
Apesar das boas oportunidades
de emprego no setor, a evasão nos
cursos superiores de TI chegou a

87% no Brasil em 2010. A associa

ção mapeou o mercado em oito
estados para tentar entender as

causas do déficit de mão de obra
enfrentada pelo setor.

- Hoje, a demanda por pro
fissionais de TI no Brasil é maior
do que o número de jovens que
saem das universidades. O esta
do de São Paulo, por exemplo,
contratou 14 mil profissionais
em 2010, ano em que as institui

ções de ensino formaram dezmil
estudantes - afirma Elisamara
de Oliveira, coordenadora da pós
em Gestão Estratégica da Tecno

logia da Informação da Gama Fi
lho (www.ugf.br).

Ainda segundo a pesquisa,
em 2014, haverá uma demanda

ESSENCIAIS

investir, sob pena de refrear o

crescimento do país.
Para este ano, a expectativa

da Brasscom é de um crescimen
to de 10% a 15%. E, ressalta Fran
cisco Rebelo de Albuquerque,
coordenador do MBA "Gestão
em Tecnologia da Informação"
da UVA (www.uva.br), TI é um

campo vasto, commúltiplas pos
sibilidades ligadas diretamente
ao nosso dia a dia:

- TI está no caixa automáti
co do banco, no telejornal, no ce

lular. Este ano, algumas áreas já
estão se sobressaindo, como a de
desenvolvimento de aplicativos
móveis e a de softwares para PC.

Na opinião da professora Ka
rin Breitman, do Departamento
de Informática do Centro Técni
co Científico da PUC-Rio (www.
puc-rio.br), nichos "como os de

pesquisa e desenvolvimento, pe
tróleo e gás e mídia digital são os

que mais se destacam hoje no

Rio de Janeiro:
- A tecnologia da informação

passou a ser parte fundamental do
negócio, seja elequal for. Namídia
impressa, por exemplo, toda a ca

deia produtiva, desde a produção
de conteúdo até a venda foi toma
da pela informática. Omesmo vale

para a indústria fonográfica, a ex

tração de petróleo...
Para o professorÁlvaro Costa,

daDiretoria Nacional de Pós-gra
duação da Estácio de Sá (www.
estacio.br), a falta de qualificação
da mão de obra é mais visível em
áreas específicas, como as de de
senvolvimento para aplicações
web e dispositivos móveis.

Especializações e inglês fluente
O mercado busca profissionais

capazes de compreender questões
técnico-científicas, bem como

identificar e solucionar problemas
em diferentes ambientes organi
zacionais locais e globais. Algumas
características são importantes,
como inglês fluente, cursos de es

pecialização, capacidade de deci
dir' versatilidade e visão estratégica.

A partir de maio, a Unisuam,
em parceria com a IBM, vai ofere
cer o "Smart MBA", um programa

Distribuidora da Vonpar Alimentos contrata:
VENDEDOR'

Regiões: Jaraguá e Guaramiri�
Com ou sem experiência em vendas, possuir carro ou moto

Oferece: Treinamento, ajuda de custo, vaf'iável, bônus e mínimo garantido
Enviar curriculum com pretencao salarial para:

rh@aliancadistribuidora.net.br, .

que tem três especializações - ge
renciamento de projetos, gestão
estratégica em TI e gestão comer
cial- que serão preparatórias-para
certificações globais IBM.

- O mercado de TI está cada
vez mais sincronizado com as de
mandas globais de qualidade e

padronização. Os "profissionais
que estão melhor posicionados no
mercado são os "craques', que in
vestem em sua qualificação técnica
e acadêmica. É preciso se preparar

para interagir com profissionais de
diferentes níveis e disciplinas - diz
Paulo Renato Maciel, coordenador
do "SmartMBA".

Ainda segundo Maciel, pesqui
sa recente feita nos Estados Unidos
indica que 93% dos profissionais
da área percebem um déficit técni
co entre a mão de obra contratada
e as habilidades que suas respecti
vas empresas necessitam:

- No Brasil, podemos afirmar
que a situação é igual.
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HABILIDADE
r

Líderpor
'Chefes de tribos' listam
características de quem exerce a

liderança espontaneamente

Gostar de pessoas. E ter prazer
pelo que faz. Quem nunca estudou

gestão e liderança cita essa duas

qualidades como prerrogativas
para ser urn bom líder. No mun

do do trabalho, liderança é, quase
sempre, urna característica consi
derada essencial aos executivos e

gestores.Mas é urnahabilidade que
muitos chefes têm dificuldade em

exercitar, ao contrário dos "líderes
informais", que a exercem, na prá
tica, de formabastante espontânea.

É essa habilidade natural de
liderar que une, por exemplo, urn
mestre de bateria, urn produtor de
elenco, urna torcedora do Flumi
nense e urnabeatlemanfaca=- que,
à primeira vista, não teriam muito
em comurn. Enquanto várias em

presas investem em programas
para que os chefes se tomem líde
res melhores, Casagrande, mestre
de bateria da escola de samba
Unidos da Tijuca, nunca precisou
de treinamento desse tipo para co
mandarmais de 300 ritmistas.

-Aprendi a ser mais equilibra
do e menos estressado no dia a dia
nos últimos seis anos em que estive
à frente da bateria - diz Casagran
de, que está na Tijuca há 36 anos e

também trabalha como taxista. -

Não adianta ser tecnicamente in

questionável, se não souber liderar
e administrar seres hurnanos.

Se o amor pelo samba ajuda a

motivar o mestre, é a paixão pelo
rock, mais especificamente pelos
Beatles, que move a recifense Clau
diaTapetya serproativa e a tomar as
rédeas. Ela foi urna das fãs que aju
daram a confeccionar os cartazes

PRINCIPAIS RESULTADOS
DE TER NA EQUIPE
PESSOAS COM

r

QUALIDADE DE LIDER

com os "na na na' que encan
taram Paul McCartney durante
a performance de "Hey lude"
durante seu show no Rio, no ano

passado. E ela já estábolando novas
homenagens para as apresentações
que o músico fará em Recife e em

Florianópolis, no fim domês.
- Tem que ter urna lideran

ça para puxar o pessoal, se não as

coisas não saem. E faço por prazer
mesmo. Como émeu interesse, não
fico esperando os outros: organizo
mutirões naminha casa, voubuscar

impressões na gráfica. É urna ques
tão de amor- contaClaudia, que é
funcionáriapública,mas tirou férias
parapoder cuidar das homenagens.

O amor é o que também in
centiva Érica Sodré a se movi
mentar. Torcedora do Fluminen
se, ela faz parte da Legião Tricolor,
movimento popular responsável
por organizar os mosaicos que
formam palavras e outras come

morações nos 'estádios.
- Tenho esse espírito de lide

rança com as coisas de que gosto
e em que acredito. Nunca pensei,
por exemplo, em ser chefe ou dona
do meu próprio negócio - explica
Érica, que também já conseguiu,
sozinha, convocar 400 pessoas
para participar de urn protesto
contra a diretoria do clube, em

2009. -Tenho vontade de chamar

pessoas e organizar ações.
Trabalhando nurna agência de

turismo, seu trabalho cotidiano não
lhe exige urna postura de líder, mas
Érica acredita que treina essa com

petência quando leva grupos para
. .

passeios e VIagens.
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reza e paixao

Nunca
me . prepáreí
para isso, mas é
urna atividade que re

quer pulso firme, porque
lidamos com os mais dife
rentes tipos de pessoas - des
tacaÉrica.

Uma pesquisa exclusiva feita
. pela consultoriaRobert Hallpara o
BoaChance revela que as três prin
cipais qualidades de urn bom líder
são inspirar outras pessoas (com
43,4% dos votos dos consultados),
ter ética (42%) e ser capaz de to

mar decisões (38,9%). Foram en

trevistados cerca de 300 presiden
tes, superintendentes, diretores e

gerentes de empresas, de médio e

grande porte, em todo o país..
- O verdadeiro líder éadmirado

pelos colegas, elemostra o caminho
- dizWilliam Monteath, diretor de
operações daRobertHalfno Rio.

Por outro lado, a pesquisa
aponta o desequilíbrio emocio
nal (26,4%), a arrogância (19,3%)
e a centralização (i6,4%) como

os maiores defeitos de um líder,
Omestre Casagrande concorda:
- É preciso ter equilíbrio emo

. cional, saber engolir sapo. Isso eu

aprendi. E já enfrentei algumas
dificuldades porque as

pessoas confun-
dem liderança

com arro

gância e

marra.

6,8%···· .. ·············· .. ·· .. ···········
Atração de talentos

5,7%· .. " .... · ...... · .. · .. ··· .. ······
OutroFonte: Robert Half

-

MESTRE Casagrande da bateria daUnidos da Tijuca

Capacidade para liderar
pode ser adquirida

Milita gente ainda confunde os

conceitos de autoridade formal e
de autoridade informal, diz Iulían
Lichtrnann, sócio-diretor da con

sultoría Ingouville, Nelson & Asso
ciados. Ele explica que, enquanto a

primeira está baseada meramente
no cargo ocupado, a segunda está
baseada no compromisso genuíno
que se consegue obter dos demais:

- O verdadeiro líder é o que
inspira as pessoas, que consegue
que elas deem o seu melhor, por

I

vontade própria, e por se sentirem
estimuladas. Não adianta achar

que promover alguém.a cargo de

gestão fará dele (ou dela) líder.
Sem nunca ter estudado gestão,

o produtor de elenco Raoni Seixas
comandou 1.300 figurantes durante
as filmagens de "Paraísos artificiais",
filme que estreia dia 4 demaio.

- Talvez tenha sido o maior
desafio da minha carreira. A prin
cipal matéria-prima de um produ
tor de elenco são as pessoas. É urn
trabalho de gestão de pessoas e

talentos -·diz Seixas, aue também.I.

,

é ator. - Acho possível aguçar o
olhar e se aprimorar, mas, sem ter

talento, seria mais complicado.
Entre os entrevistados pela Ro

bert Half, 90,3% identificaram subor
dinados com perfil de liderança, mas
64,2% disseram que suas empresas
não têm programas sistemáticos

para identificar líderes. Os resultados

parecemmais contraditórios porque
50% acreditam que ter pessoas com

qualidades de liderança na equipe
aumenta aprodutividade.

Mas, se são tão importantes,
por que esses líderes sem cargo de
chefia não recebem maior investi
mento das corporações? Em gran
de parte, devido à escassez de mão
de obra, afirma o diretor de opera
ções da RobertHalfno Rio:

- O mercado obriga as empre
sas a promoverem os profissionais
precocemente, sendo alçados a car
gos de gestão sem ter preparo. Mas
as corporações já está enxergando o
problema. Se refizermos a pesquisa
em cinco anos, 50% das empresas
terão esses programas .
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TECNOLOGIAS,
E NOVAS IDEIAS
MOVEM OMUNDO..

TRAGA AS SUAS
PARA O SENAC.

GESTÃO DA
TECNOLOGIA

� DA INFORMACÃO
It

Noturno

•

Mais de 1milhão de
inscritos em concurso

mes médicos admissionais.
A prova de conheci

mentos básicos (comuns a

todos os polos) terá língua
portuguesa, matemática,
atualidades, ética, atendi
mento, história e estatuto
da Caixa e legislação espe
cífica. A prova de conheci
mentos específicos (para
todos os polos, exceto para
os de tecnologia da infor

mação - DF, RJ e SP), terá
conhecimentos bancários
I e noções de informática.
Já a de conhecimentos es

pecíficos exclusivamente
para os polos de tecnologia
da informação terá tecno

logia da informação e co

nhecimentos bancários II.
O concurso público

terá validade de um ano,

podendo ser prorrogado,
a critério da caixa, uma

única vez, por igual perí
odo, contado a partir da
data de homologação do
resultado final, prevista
para 19 de junho.

cidade de realização das

provas, conforme Anexo
II do edital. O provimento

-

das vagas estará sujeito ao

planejamento estratégico e

às necessidades da Caixa.
O técnico bancário fará

atendimento aos clientes
e ao público em geral, efe
tuando operações diver
sas' executando atividades
bancárias e administrati
vas' de forma a contribuir

para a realização de ne

gócios, possibilitando o

alcance das metas, o bom

desempenho da unidade e

a satisfação dos clientes in
ternos e externos.

As vantagens oferecidas
são participação nos lucros e

nos resultados; possibilidade
de participação em plano de
saúde e em plano de previ
dência complementar; au

xílio refeição Ialimentação;
auxílio cesta Ialimentação.

O concurso público terá
três etapas: provas objeti
vas, prova de redação e exa -

.

• ASSISTENTEDEMARKETlNG:
Superior completo ou cursando Administração, Comércio
Exterior ou área afins. Inglês intermediário ou avançado.

Prova da CEF será aplicada no dia 22 destemês. Os
aprovadosnocon�osãochrumadoscoruonnede�da

A Caixa Econômica Fe
deral registrou, até a última
sexta-feira (6), 1.086.514 de
candidatos inscritos para o

concurso para formação de
cadastro de reserva para o

cargo de técnico bancário
novo, que exige nível médio.

Segundo a assessoria da insti
tuição, o número ainda pode
aumentar por causa do pro
cessamento do pagamento
da taxa de inscrição. O núme
ro final de candidatos deve
ser divulgado na sexta-feira
(13). As provas objetivas e de

redação serão aplicadas no

dia 22 de abril. Os locais de

prova não foram divulgados.
O salário para técnico

bancário novo é de R$ 1.744

para jornada de trabalho de
6 horas diárias, caracteri
zando 30 horas semanais.

O candidato deverá op
tar por um polo, que estará
automaticamente VInCU

lado ao macropolo corres

pondente, para fins de clas
sificação e convocação, e à

ESTÁGIOIEMRECURSOSHUMANOS:
Cursando Superior em RH Psicologia, Pedagogia
ou Administração.

TÉCNICODE INFoRMÁnCA:
Vivência em suporte técnico e manutenção.

. - � .
-

�

OPERADORDE.TELE-MARKETlNG
Desejável conhecimento em informática

COMPRADOR:
Vivência na função.

\
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EXPERIÊNCIA

Estrangeiros em temporada
profissional no Brasil

A iniciativa de trazer trainees de fora se insere nas metas da Vale de promover sua internacionalização

Trainees vindos do exterior passaram
nove meses trabalhando na Vale

Nascido na África do Sul, o

engenheiro Louw Olivier, de 25

anos, estava na Austrália quan
do foi recrutado pela Vale para
passar uma temporada como

trainee no Brasil.

MAIS INTERNACIONAL.
IMPOSSÍVEL

Ele chegou ao país em junho
do ano passado junto com três

moçambicanos, dois australia
nos, dois omanis, um colom
biano e um irlandês. Durante
nove meses, essa turma multi
cultural conheceu o modelo de

gestão e produção de diversas
áreas operacionais da empresa.

- Foi uma experiência ines

quecível, que me trouxe muita

maturidade. Quando começa
mos, éramos um grupo totalmen
te diferente de pessoas. Cresce
mos muito - avalia Olivier.

O sul-africano deixou o Bra
sil na primeira semana de mar�
ço, falando poucas palavras de

português, mas já cheio de sau
dades dos colegas e do país.

- Foi ummomento triste me

despedir de pessoas de quem eu

gosto e que me receberam tão
bem. Dei adeus não apenas ao

trabalho, mas a toda uma co

munidade. Nunca tinha experi
mentado essa sensação antes
relata o engenheiro, que atribui
o fato à diferença cultural entre

países. -' As pessoas no Brasil
são realmente especiais.

A iniciativa de trazer trainees

estrangeiros se insere nas metas

da Vale de promover a interna

cionalização da empresa e de

padronizar os procedimentos
operacionais de forma global.

- Eles vão ser multiplicado
res do conhecimento nos países
onde vão atuar - explica Rena
ta Romeiro, gerente de recruta

mento e seleção da companhia.
De volta à Austrália, Olivier

vai trabalhar na implemen-
.

tação do modelo de gestão e

produção na área de manu

tenção das minas australianas
dentro da Vale.

- A experiência internacio
nal em uma empresa de grande
porte certamente vai me ajudar a
me tornar um gerente e um líder
nofuturo. Conhecer outras cultu
ras e outras formas de trabalhar é

enriquecedor - diz Olivier.
Para a empresa, a presen-

ça dos jovens profissionais de
fora também trouxe a possibi
lidade de aprendizados.
-. Os estrangeiros trouxe

ram as experiências dos seus

países e inputs interessantes
sobre como o sistema de ges
tão e produção pode ser apli
cada em realidades diferentes
da brasileira. Foi também uma

chance para a troca de experi
ências entre jovens de diferen
tes culturas - conclui Renata.

Quando
começaD1os,
éramosmn

grupo totabnente
diferente de

pessoas.
Crescemos muito

Louw Olivier, recrutad
pela Vale para passar·
uma tem rada com
traiDee no Brasil
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Misturar religião e trabalho
é tão polêmico quanto

discutir política e futebol.

Berat Eatschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Bom lim que levou ao lim
Nunca foi novidade que o

Brasil é um país rico em cultura
e miscigenação. Desde a época da
colonização, povos indígenas, eu
ropeus, afrodescendentes e latinos
se misturaram, dando origem à
diversidade de crenças religiosas
que vemos hoje no nosso país.

Durante anos, o brasileiro foi
aprendendo a viver com essas

diferenças e respeitando a opinião
e religião alheia. Quanto mais
desenvolvido o país, teoricamen
te, mais tolerante a sociedade

foi se tornando. Em partes, isso
é verdade. Se compararmos com

algumas décadas atrás, as pessoas
ainda eram muito conservadoras
e os desentendimentos por crenças
religiosas eram mais frequentes.

Atualmente a situação está
bastante diferente. Entretanto,
quando o assunto é religião, sem-

BRASIL

pre escapa alguma gafe, ofenden
do alguém. Essa questão se torna

ainda mais delicada quando o as

sunto é trabalho.Misturar religião
e trabalho é tão polêmico quan-
to discutir política e futebol. O
cuidado deve ser redobrado para
que não atrapalhe o desempenho
profissional e não crie problemas
de relacionamento entre a equipe.:

Esse assunto faz-me lembrar
de uma história que aconteceu
décadas atrás e que, até hoje, serve
de exemplo para religiosos e ateus.

Tiago, com apenas trinta e

poucos anos de idade, foi contra
tado por uma grande empresa
alimentícia para um cargo de

gerência. Era formado em En

genharia deProdução e tinha o

perfil profissional perfeito para a
posição. Elefora "escolhido a dedo"

por um headhunter devido às suas

excelentes competências técnicas e
currículo impressionante. Em pou
cos meses, Tiago tinha se tornado
a estrela da empresa. Ele era pon
tual, extremamente carismático e

competente. Todos o admiravam
e o elogiavam pelo crescimento
que a empresa tinha conquistado
depois que foi contratado.

Até então, estava tudo bem.
De fato, estava tudo ótimo. O
futuro se mostrava brilhante para
o jovem profissional. Entretanto,
após quase meio ano na empre
sa, Tiago começou a chegar ao
trabalho com a barba malfeita e

cabelo despenteado. A situação foi
piorando ao decorrer dos dias: a
barba e o cabelo cresciam desor
denadamente e ficavam cada dia
mais sebosos e menos higiênicos.
Quando a situação se tornou

constrangedora, seu superior o

A inovação faz parte
do nosso dia a dia
Revista Fast Company elege as dez

empresas 'brasileiras mais inovadoras

TOPO Primeira colocada é a Bug Agentes Biológicos
Produzir algo novo, encontrar

novo processo, renovar. São os

termos que definem o ato de ino
var segundo dicionário e que es

tão presentes no dia adia das dez

empresas brasileiras consideradas
mais inovadoras pela revista ame
ricana "Fast Company", que todo
ano promove essa eleição com

companhias do mundo todo. No

ranking do Brasil, tem desde pro-

dutor de larvas para controle de

pragas a serviços de publicidade
on-líne, passando por negócios
mais tradicionais como petróleo e

gás, mineração e aviação.
No topo da lista nacional

está a Bug Agentes Biológicos,
cuja atividade principal gira em
torno de algo que não é comu
mente associado à inovação:
vespas que parasitam ovos de

grandes culturas e são uma al
ternativa natural aos pesticidas
usados na agricultura.

- A primeira coisa que vem à
.

cabeça quando se fala em inova

ção são empresas de tecnologia
de ponta, internet, sofisticação
etc. O nosso casomostra que nem

sempre a inovação anda junto
com tecnologia: produzimos in
setas e, muitas vezes, criamos

soluções da forma mais simples
possível - diz Diogo Carvalho,
sócio-fundador da Bug .

. _ Além de conquistar o pri
meiro lugar entre as brasileiras,
a companhia, que nasceu em

2001, ficou na 33a- posição entre
as 50 mais inovadoras no mundo.

- A revista entrou em conta

to conosco em 2010 e em 2011,
mas não nos avisou que era por
causa do ranking. Então foi uma

surpresa. Uma surpresa, aliás,
muito boa -lembra Carvalho. .

chamou para conversar e enten
der o que acontecia. Tiago havia
feito uma promessa ao Senhor do

Bonfim, logo, não podia cortar o
cabelo ou fazer a barba. Como se

isso não bastasse, disse que iria
até o fim com ela.

Perplexo e desnorteado, o chefe
de Tiago recorreu ao diretor da

empresa para saber como lidar.
com aquela situação tão peculiar.
O diretor lhe deu instruções bem
claras: "se Tiago não cortar o cabe
lo ou se barbear em no máximo
uma semana, deve ser demitido".
Como a empresa em que traba
lhava era do setor de alimentos,
cabelos e barbas a fazer eram
absolutamente proibidos. Tiago
recebeu o avisa. Uma semana de

pois suas madeixas permaneciam
intactas, e a promessa hão fora
quebrada - pelo menos a dele. Seu

A primeira coisa

que vem à cabeça
quando se fala

em inovação são

empresas de

tecnologia de ponta

DIOGO CARVALHO,
Sócio-fundador

daBug

chefe o demitira.
É claro que a história de Tiago

é um caso extremo, porém evi
dencia bem o que pretendo dizer
com sobre religião e trabalho: são
coisas que não devem se mistu
rar. Pelo menos não em um nível
tão alto como o dessa história

que acabei de contar. Não quero
desrespeitar-a fé de ninguém,
porém é possível e muito comum
acabar com uma carreira de
sucesso por ofender algum colega
religiosamente, não cumprir com
as normas da empresa por uma

questão de fé ou mesmo por co
meter excessos - como no caso da
história de hoje.

*Mande sua história para:
coluna@debernt.com.br
e siga twitter/bentschev.ds
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Através da estratégia, a
empresa busca ganhar
mercado e criar uma

vantagem competitiva
perante os concorrentes.

Estratégia - crescer e desenvolver.
criando valor para o negÓCio

Atualmente os países emergen
tesgeram oportunidades de negó-

.

cios principalmente decorrentes de:
«mineração (ex.: uso do aço em

construções);
«aumento da renda;
«aumento dos preços de

matéria-prima.
O que coloca oBrasil namira

dos investidores estrangeiros, e
muitas empresas estão sendo
assediadas para parceria, fusões e
aquisições o que pode se constituir
numa importante oportunidade
de desenvolvimento do negócio, de
produtos, processos, tecnologia, etc.
As oportunidades se oferecem em

diferentes áreas:
«energia (exportaretanol, bio

diesel, etc.);
«alimenios (extensas áreas

agricultáveis);
«diúersidade climática abriga

variedade de culturas (produção de
grãos);

«metais (reserva deminério de

ferro e bauxita).
A situação atual, em vista da

abertura econômica, gerando opor
tunidades demercado e ameaças
de importados e/ou instalação de
empresas estrangeiras no país, im
põem a revisão do posicionamento
estratégico da empresa. Através da

estratégia a empresa busca criar
uma vantagem competitiva pe
rante os seus concorrentes eganhar
mercado. Toda a ação estratégica
busca um resultado, podendo ser
sob diferentes óticas - seja políti
ca, que é o poder; ou econômica,
a geração de riqueza.No âmbito
empresarial buscam-se resulta-.
dos práticos, ex.: o crescimento, o
desbravamento de novosmercados,
a criação de nouosprodutos, etc.
podendo entre outras alternativas
contar com "sácios estratégicos
financeiros"comoPrivateEquity
ou 'sôdos estratégicos de negócios';
como ]ointVenture, parceria, etc.
Entendemos que, aformulação da
estratégia aiçliando o ambiente
ou cenário, conhecendo a própria
empresa (forças efraquezas), seus
concorrentes e o ambiente compe
titivo (ameaças e oportunidades),
agrega valorpara a empresa.

Recomendamos que a estra

tégia de negócios leve em conta

a estrutura do mercado em que
a empresa opera, considerando,
conformeMichaelPorter, osfatores
de competitiotâade:

»ameaça de novos participan
tes, ex.: oBrasil atualmente está
recebendo investimentos do exterior
nasmais diferentes áreas (serviços,

comércio, indústria, etc.);
«poder de barganha dosforne

cedores, pois a dependência depou
cosfornecedores podegerar riscos
elevados com impactos em custos

e mesmo comfalta de recursos
motivados porgreves;

«poder de barganha dos clien
tes, veja-se que osgrandes varejistas
pelo seu tamanho tendem a impor
preços e/ou condições deforneci
mento, marcas, etc.;

«ameaça deprodutos substitu
tos, ex.: introdução cada vezmaior
de plástico, a preservação domeio
ambiente exigirá produtos menos
poluentes; e

«intensidade da rivalidade en
tre os competidores, quepode levar
a concorrência desleal.

Importante explorar na estraté
gia os pressupostos para diferencia
ção com os competidores:

a) foco em nova visão do

negócio - Onde estamos?Para
onde iremos? (concepção de novo
modelo de negócios e promoção dos
ajustes interno, visandogerar uma
vantagem em relação aos concor
rentes);

b) foco na concepção de uma
estratégia única de negócio (dife
renciação de atuação em relação
aos concorrentes, face a um mesmo

cenário de transformação do setor);
c) foco no longo prazo e amplo

escopo.
Mas devemos atentar, relativa

menteao plano, o que diz respeito:
a) a rigidez na crença deprog

nósticos com bases numéricas (ex.:
PIB, inflação, câmbio, etc.) que pode
comprometero plano, sefatores
novos e adversos surgirem (ex.:
importações, produtos substitutos,
crise, etc.);

b) a curva deaprendizagem é .

importante, mas o excesso de oferta
de um produto oferecefacilidade de
imitação a serfeita pelos concorren
tes, pois o nível de informação e de
técnicas deprodução egestão estão
ao alcance de todos;

c) ao excesso deformalismo, na
avaliação do ambiente, pode enges
saras atividadesda empresa, pois a
empresa deve estarpreparada para
enfrentarambientes de volatilidade
emudanças demaneira rápida e

eficaz, ao mesmo tempo em que
aproveita as oportunidades que se
apresentam;

d) a divulgar e comprometer
todos os níveis da empresa, na visão

global e diretrizes do plano, para
orientá-lospara ofuturo desejável,
epermitirque os departamentos
avaliem amelhorforma de traba
lharem em conjunto para darem
respostasmais rápidas e eficazes;

e) ao processo estratégico ser
flexível, para permitirfazerajustes
durantea execução das atividades.

O importanteseria envolver os ní
veis inferiores no processo decisório,
comprometendo-os nos objetivos;

-

fJ a integração horizontal
entre as diversas divisões e depar
tamentos, decorredo processo de

flexibilização do processo decisório
e pressupõe delegarautonomia de
decisão a níveis inferiores, fazendo
com que o poderde decisão seja
compartilhado.

Concluindo, cabe ao governo
criar um ambiente de negócios efi
ciente, melhorando osfundamen
tos básicos -;- educação, saúde, infra
estrutura, etc. - tornando-omenos
burocrático emenos oneroso.Mas
cabeas empresas inovar continua
damente e se reinventarem, e discu
tir novas estratégias paramantero
seu ritmo de crescimento, especial
mentepara conseguir competirem
mercadosglobais.

Enfim,à empresa naformu
lação de suas estratégias deveria
avaliaros líderes do setor, inclusive

empresas internacionais, como
fonte ou subsídio, paramelhorar
e expandir os seus negócios e/ou
mesmo como alternativa de busca
de recursosfinanceiros, tecnoló
gicos, complementação da linha
deprodutos ou ampliação de
mercados, parcerias, etc.Não seria
a hora de parar, refletir e reavaliar
as estratégias da empresa para a
continuidade do seu crescimento
e desenvolvimento atuando num
mercado global?

'Inovação parte da colisão de ideias'

PIONEIRA Empresa foi a primeira a ter publicidade on-line
!' II

Segunda colocada no ranking
nacional e 45a- nomundial das 50
mais, a boo-box foi considerada

pela "Fast Company" como pio
neira no segmento de publicida
de on-line naAmérica Latina.

_ Segundo o pessoal da re

vista, a indicação aconteceu 'de
vido ao nosso posicionamento
de mercado e pelo perfil inova
dor que criamos. Primeiro no

mercado brasileiro e depois ex

pandindo nossas ideias e modelo
de negócios para a América Lati
na _ afirma Marco Gomes, fun-.
dador e CMO da boo-box.

A rede de publicidade, que
domina o mercado de anúncios
em mídia social, tem parcetia
com a empresa argentina de
análise de.mídia social Popego, e

. II 1..1.' •

oferece anúncios direcionados a

públicos específicos. São 65 fun

cionários' sendo 50 no Brasil eIS
na Argentina.

_ Um dos nossos maiores
trunfos é a equipe multidiscipli
nar, que trabalha em conjunto
para construir soluções acessíveis
_ destaca Gomes, para quem
a habilidade da inovação pode,
sim, ser adquirida. _. Acho que
qualquer pessoa pode ser inova

dora; basta ter foco e sempre de

sejar evoluir no que gosta.
Assim com a Bug, a boo-box

fora previamente contactada

pela revista, o que não aconte

ceu com a Embraer, a quinta do

ranking nacional. Para a quarta
maior fabricante de aviões do

mundo, a colocação foi uma total

surpresa. A publicação justificou
a escolha pelos novos empreen
dimentos em defesa e segurança
da companhia, como o projeto
do primeiro satélite geoestacio
nário do país.

_ Aplicações espaciais po
dem viabilizar uma série de me

lhorias importantes nas áreas
de comunicações, meteorologia,
prevenção de desastres natu

rais etc. Mas este projeto ainda

aguarda a sanção presidencial
para ser colocado em prática _
ressalta Mauro Kern, vice-presi
dente executivo de Engenharia e

Tecnologia da Embraer
Com' 17 mil funcionários,

sendo 92% em território nacio

nal, a Embraer conta com di
versos programas de incentivo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VALE DO ITAPOCU

NEGOCIAÇÃO COM FOCO EM RESULTADO$
Data: 16 a 19 de abril de 2012

Horário: 19h às 22h
Instrutor: Cristiano PedroUi de Ramos

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

, -'�'

Contabilidade
ConsuJtorill Empre.sarlal

Glt/lli:_"

WORKSHOP: VISÃO COMERCIAL DO VAREJO EM RELAÇÃO À INDÚSTRIA
Data: 19 de abril de 2012

Horário: 19h
Palestrante: Wilson Almeida Jr.

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

PRÁTICA COM CALCULADORA HP12C .

Data: 23 a 26 de abril de 2012
Horário: 19h às 22h

Instrutor: Valter Francisco Neto

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

CURSO INTENSIVO DE MEMORIZAÇÃO
Turma 1: 25 e 26 de abril - quarta e quinta-feira - das 18h às 22h

Turma 2:.05 e 12 de maio - sábado - das 8h às 12h

Instrutor: Professor Sandro Machado

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Observação: Todos os treinamentos serão realizados no

CEJAS - Centro Empresarial de Jaràguá do Sul

Grupo OrcalilBACK RH em parceria com o Breithaupt está
setec;onando Pessoas com Necessidades Especiais (PNE),
além de também dispormos de vagas para Aposentados e

menores, de idade.
'

ARTIGO

Remição da pena através do estudo
A sociedade busca entre vá

rias alternativas a resocialização
daquele que por muitas vezes de

forma até involuntária comete

ou participa de algum crime.

Para tanto o modelo prisional
brasileiro é eficaz, mas não tem
estrutura suficientepara reade

quar os indivíduos a viver em

sociedade, regida por regras e nor
mas de conduta sociais, restando
assim apenas um amontoado de

pessoas convivendo em peniten
ciárias por todo o país, sendo cus
teados pelo Estado e consequente
mente por toda a sociedade.

As penas alternativas exis

tentes no ordenamento jurídico
brasileiro atenuam parte do
inchamento deste sistema prisio
nal, por sua vez o apenado tem

consigo o fardo da condenação
mesmo que esta seja branda,
tendo este que cumpri-la inte
gralmente para quitar sua dívida
com a sociedade.

O ordenamento jurídico bra

sileiro admite na Lei 7.210/84,
em alteração recente pela Lei
12.433 de 29/06/2011, a remi

ção da pena através do estudo,
instrumento este não admitido

até então, colocando assim uma

nova alternativa de resocialisar

o apenado e trazê-lo novamente

ao convívio da sociedade.
Este sistema admite que o

apenado pratique atividades de
ensino, fundamental, médio, in-.
clusive profissionalizante ou su
perior, mesmo a distância sendo

que a forma de contagem deste

período de estudo é de 1 (um) dia
da pena a cada 12(doze) horas
defrequência em instituição de

ensino, porém estas horas devem

ser divididas em 3(três) dias para
remir um dia da pena, além disso

o apenado que concluir o curso
em que esta frequentando terá

acrescido em 1/3 (um terço), o

tempo remido, desde que certi

ficado por órgão competente do
sistema de educação, um estímu

lo a mais para que este conclua

suas atividades educacionais.

Porfim uma alteração muito
importante é a possibilidade
da remição através do estudo
para os apenados que cumprem
sua pena no regime aberto, até
então não havia remição para
este regime, pois o trabalho é

uma das condições para pro
gressão deste regime, agora com
a possibilidade de remição pela

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° tumo. Desejável vivência na função e

curso de operador de empilhadeira.
AUXILIAR DE CORTE - Desejável vivência na função. (Indústria têxtil)
AUXILIAR DE COZINHA - Desjljável vivência na função, Para atuar em
Três Rios do Norte.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Desejável vivência na função em ramo

têxtil. Diversas vagas. _

AUXILIAR DE EXPEDlÇAO - Para atuar no ramo de colchões. Não é

necessário vivência na função.
AUXILIAR DE GARÇOM - Com dispor.ibilidade para atuar nos finais

de semana.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (30 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 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 vivência na função. Para atuar no

ramo hoteleiro e hospitalar.
ESTOFADOR - Desejável vivência na função.
EXPEDIDOR (2 vagas) - Desejável vivência na função (ramo têxtil).
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.
OPERADOR DE CORTE - Necessário conhecimento em interpretação
de desenho e materiais mecânicos. 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 FEl�ADEIRA - Desejável vivência na função.
OPERADOR DE lOGISTICA - Para atuar no ramo têxtil.

OPERADOR DE MÁQUINA - Necessário conhecimento em desenho

técnico, instrumentos de medição e informática. Para atuar no 2°
turno.
OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDADO - Necessário vivência no

ramo têxtil.
OPERADOR DE MÁQUINA 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 PRODUÇÃO BRAÇAL - Para atuar com carga e des

carga no bairrQ Jaraguá Esquerdo.
OPERADOR ESTAMPARIA AMOSTRA - Ensino fundamental completo.
Desejável experiência em estamparia manual. Disponibilidade para
atuar em 1° turno.
PRENSISTA - Não é necessário vivência na função
SERVENTE DE LIMPEZA - Para atuar em diversos bairros de Jaraguá
do Sul e Guaramirim.
TALHADOR - Desejável vivência na função. Para atuar no 2° turno.
TINTUREIRO - Desejável vivência na função.

.

ANALISTA CONTÁBIL - Necessário ensino supenor 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.
ASSISTENTE DE IMPORTAÇAO - Necessário ensino superior, conheci
mento em Excel e jnglês avançado. Desejável vivência na fun�ão.
AUXILIAR CONTABll- Necessário ensino superior em Ciencias Con

tábeis ou Administração. Conhecimento em Excel.
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.
,

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

ELETRICISTA DE MANUTENÇAO - Necessãno vivência na função.
elETRICISTA MONTADOR DE PAINEIS - Desejável 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 mecãnica e elétrica,

M�STRE DE OBRAS - Desejável vivência na função.
MEDICO DO TRABALHO - Para atuar em clinlca de medicina do

tn;tbalho. _

TECNICO EM REFRIGERAÇAO - Ensino técnico completo em refri

geração. Desejável vivência na função.

frequência em instituição de

ensino, credenciada pelo sistema
de educação, estes apenados
também poderão remir sua pena
através do estudo e tendo as

mesmas vantagens dos apena
dos em outros regimes.

Por outro lado o apenado
que estiver remindo sua pena
cometerfalta grave o juiz poderá
revogar em até 1/3 (um terço)
o tempo remido, reiniciando a

contagem a partir da infração
disciplinar, esta alteração é bas

tando vantajosa ao apenado que
anteriormente ao praticarfalta
grave perdia todo o tempo remido
iniciando a contagem do zero.

Todos nós sabemos que o

sistema carcerário brasileiro é

precário, com falta de vagas nos

presídios e sem condições de
atender por vezes o princípio ba
silar da dignidade pessoa huma
na, porém alternativas existem

cabe apenas o olhar criterioso

da sociedade através de seus re

presentantes para este problema
que atinge um grande número de
brasileiros nesta condição.

Francisco C. de Cámpos
Junior· Bacharel em Direito

COMO VENDER SERViÇOS
Prospectando, Negociando e Fechando Vendas de Serviços.

Habilidades e Técnicas
Data: 23 a 26 de abril de 2012

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

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

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).
�esejável habilidade com os programas Corei Draw, 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.
RECEPCIONISTA/TELEFONISTA' - Noções de contabilidade, notas
fiscais e demais funçóes administrativas.
VENDEDOR EXTERNO - Ensino médio completo, vivência com ven

das externas. Necessário possuir veículo próprio.

:,"-\-:.
'

.

Contratamos profissionais de todos os níveis e escoláridades para todos os cargo� e segmentos da indústria e do comércio.

_'_'
.

"

.' Traga seus documentos e venha realizar seu cadastro conosco. Atendimento de segunda a sexta-feira das jJh às 12h, 13h30 às 18h.
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 17h, 19h, 21 h
• Cine Breithaupt 2
• O Lorax - Em busca da trúfula perdida - Dub. 15h
• Espelho, Espelho Meu - 14h40, 17h, 19h10
• Cine Breithaupt 3
• Jogos Vorazes - Leg. - 21h10
• A Mulher de Preto - Leg. - 14h20, 16h40, 19h,
21h20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Jogos Vorazes - Leg. - 21 h
• Espelho, Espelho Meu - Dub. -14h15, 16h30, 18h45
.GNC2
• Área q - Dub. - 14h30, 16h45, 19h20, 21 h40
.GNC3
• Billi Pig - Dub. - 13h30, 18h30
• Xingu - Dub. - 15h40, 20h45
.GNC4
• Guerra é Guerra - Leg. - 20h, 22h
• O Lorax: em busca da trúfula perdida - Dub. -

13h50, 15h50, 17h50
.GNC5
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 14h45, 17h, 19h, 21 h20
.GNC6
• Titanic (3D) - Leg. - 17h30, 21 h1 °
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. - 13h20, 15h30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
·12 Horas - Leg. -14h20, 16h20, 18h50, 21h20
.GNC2
• Xingu - Dub. - 14h, 16h
• Guerra é Guerra - Dub. - 18h, 20h, 22h
.GNC3
• Jogos Vorazes - Leg. - 13h45
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 16h45, 19h15, 21h45

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• Titanic (3D) - Leg. - 17h30, 21 h1 °
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 13h20, 15h30
• GNC2
• Guerra é Guerra - Leg. - 22h1 °
• Espelho, Espelho Meu'- Dub. -13h30, 15h40,
17h5(f, 20h
.GNC3
• Projeto X - Leg. - 14h, 16h15, 19h, 21 h30
.GNC4
• Fúria de Titãs 2 - Dub. - 14h30, 16h30, 19h1 O,
21h20
.GNC5
• Jogos Vorazes - Leg. - 21 h40
• Xingu - Dub. - 17h40, 19h40
• O Lorax: em busca da trúfula perdida - Dub. -

13h45,15h50

d-

• SALA VIP
• O homem que mudou o jogo - Leg. - 14h10, 16h45,
19h20, 21h50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• Fúria de Titãs 2 - 3D - Dub. - 12 anos - 13h30, 15h45,
20h10, 22h25

• Fúria de Titãs 2 - 3D - Leg. - 12 anos - 18h
• Cinepolis 2
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 13h, 15h20, 17h35,
1�h55,22h15
• Cinepolis 3
• Guerra é Guerra - Dub. - 12 anos - 14h15
• Titanic - 3D - Leg. - 10 anos - 16h30, 20h30
• Cinepolis 4
• Projeto X - 18 anos - 12h (A), 15h, 17h, 20h, 22h
• Cinepolis 5
• Billi Pig - Dub. - 12 anos -14h, 19h
• Xingu - Dub. -12 anos -16h10, 21h25
• Cinepolis 6
• Heleno - Dub. -12 anos -13h10, 15h50, 18h15, 21h
• Cinepolis 7
• Jogos Vorazes - Dub. - 12 anos - 16h20, 21 h15
• O Lorax - Em busca da trúfula perdida - 3D - Dub. -

12h20(A), 14h25, 19h20,OOh10
(A) SOMENTE SÁBADO E DOMINGO

A trama acompanha um jovem advogado
(DanielRadcliffeJ, que lida com um caso

perturbador em uma pequena cidade do
Reino Unido. Enviado para o povoado para
lidar com a documentação de um cliente que
faleceu recentemente, o homem se instalá
na casa do falecido. Porém, nada seráfácil,
quando acontecimentos sobrenaturais
começam a acontecerna propriedade. Tudo
isso devido à "mulher de preto" retratada no
título da produção, umfantasma de uma
senhora rejeitada, que resolve buscar por
vingança contra o pequeno município.

� I. \ J

Green Day lançará
trilogia de álbuns
Abanda de punk rock norte-americana

Green Day lançará urna trilogia de novos

álbuns em quatro meses, com o primeiro
deles, intitulado jUno!, previsto para 25

de setembro. O segundo será jDos! e será
lançado em 13 de novembro, e o terceiro,
[Iré', em 15 de janeiro de 2013. "Estamos

nomomento mais fértil e criativo de nos
sas vidas", declararam recentemente os

integrantes da banda.

"Estou tentando fazê
Ia feliz", diz Bieber
Iustin Bieber abriu o coração. Namora

do da cantora Selena Gomez, o astro falou
sobre seu relacionamento: "Eu estou ten

tando fazê-la feliz, isso é tudo. Acho que
é importante fazer todas as mulheres se

sentirem como se fossem princesas". Ele
também falou de urn medo? "Perder urn

membro da família é o meu maior medo.

Eu nunca perdi ninguém. É assustador

pensar sobre isso", explicou.

bueia::naGiinenez resolveu aderir aomais
recentememe da internet e postou no Twitter

uma foto sua usàriüo ummaiô preto, apa-
I

rentement�insRirada em SôniaAbrão. Na
noite de terça-ferra, a apres'entadora Sôrrla

�tão pqstQu.:u.mafotQ usando urnrnaíâno
stagram que chaniava a atenção para a sua
btJafor,ma e"a ímagem acabouviralizande e I

'

do paródias nas redes sociais.
"', ,"!li

Balinha desdenha:
"Não preciso de TV"
Rafinha Bastos continua orgulhoso. O

humorista afirmou: "Não preciso de tele

visão, mas não precisar não significa que
eu não vá fazer". Mesmo contratado para,
comandar dois programas na Fax, Rafinha
acreditaque seumaiorpúblico não provém
da TV e sim da internet. "SOu conectado

com eles de urna forma tão justa e honesta,
que faz com que eu não precise daTVpara
que acompanharemmeu trabalho", alegou.

,

se

CVl ÁRIES

I
.

,

É dia de para gastar sua energia com algo que lhe dê

prazer. Contar com a companhia dos amigos ou até falar
com alguém distante serámuito proveitoso. O diálogo vai
dar um novo ânimo ao seu coração. Se está SÓ, aproveite
para conquistar. Cor: amarelo.

U TOURO

U Fazer novos contatos com gente influente pode trazer
benefícios. Em famHia, conflitos com os mais velhos

não estão descartados: tenha paciência! No romance,
curta os momentos a dois. Se estiver SÓ, aproveite para
conhecer pessoas interessantes. Cor. bege.

II GÊMEOS
Aproveite o dia para passear e conhecer lugares
diferentes. Busque atividades que possam relaxara

mente e recarregar suas energias. No relacionamento
a dois, o clima é de muita interação. Na conquista, bom
período para começar um namoro. Cor: amarelo.

� CÂNCER
� Bom momento para se divertir com pessoas queridas.

Aproveite para se desligar das respo;lsabilidades
e preocupações. Na vida a dois, coloque todas as
conversas em dia É hora de esclarecer suas apreensões
e solucionar os problemas do romance. Cor: creme.

_() lfÃo '

UL Conflitos de pensamentos e interesses não estão
descartados neste dia Mantenha a calma e, com uma

boa conversa, pode conciliar ideias com as pessoas à
sua volta Nos assuntos do coração, ótimo momento para
restabelecer a paz e a hannonia da união. Cor: rosa.

lfk VIRGEM

11.f É dia de resolver pendências e colocar em ordem os

assuntos do lar. Bom momento para refletir sobre seus

Objetivos e organizar suas ideias. Dedique uma parte
do dia para o descanso ou atividades relaxantes. No

I romance, participe da vida do seu amor. Cor. pink.

Autora de 'BP' volta
com humor negro
Nada de bruxos. A nova investida nas

letras da escritora J.K. Rowling, criadora
da saga Harry Potter, será urn romance de

humor negro para adultos. Em "The Casu

al Vacancy' (A Vaga Casual), previsto para
setembro, Rowling conta ahistória de uma
fictícia aldeia inglesa, Pagford, envolvida
na substituição de um vereador morto re- ,

pentinamente. A britânica, porém, conti
nua prolífica: o livro terá 408 páginas.

.n.. UBRA
- Ótimo momento para fazer viagens com amigos. Vá

a locais diferentes que despertem sua curiosidade.

Aproveite o dia para se divertir. Tudo azul nos assuntos
do coração. Se procura um amor, pode conhecer
alguém interessante, fique de olho! Cor: pink.

m ESCORPIÃO
II L. O momento é ideal para a troca de confidências entre

os amigos mais chegados. Aproveite para colocar as
conversas em dia Em casa, participe das atividades
familiares com interesse. No campo sentimental, faça
as vontades de sua alma gêmea Cor: cinza.

.. /\ SAGITÁRIO
;<.

-

Tudo indica que conhecerá pessoal! interessantes, mas
não se exponha muito a quem mal conhece.A troca de
ideias está favorecida e poderá ser fonte de inspiração
para você. No romance, aproveite para colocar as
conversas em dia com sua alma gêmea Cor: manum.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Os agitos vão tomar conta do seu dia Tudo indica que
terá momentos de diversão ao lado de pessoas de sua
estima Em casa, exercite a paciência e fuja de conflitos .

Não convém esconder acontecimentos do seu par
isso pode balançar a união. Cor: tons pastel.

.NV\ AQUÁRIO
h'\A O dia promete ser de grande alegria Saia, divirta-se

e abra-se a novas amizades. Defenda mais os seus
valores e preserve sua autonomia Não se deixe
intimidar por aqueles que pensam de um jeito diferente
do seu. Cuide melhor da sua aparênCia Cor: preto.

PEIXES

Organize suas tarefas e reserve um tempo para se
dedicar a atividades que tragam mais alegria para sua
vida A presença de amigos e de pessoas próximas será
positiva e vai trazer bem-estar.A troca de confidências
com que ama estará favorecida Cor: azul.
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É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Carlos
Alexandre
comemorou

. ".

a:ruvesano

dia 13 e

recebe o

carinho

especial e os
parabéns da
namorada
Francine de
Azevedo e

daafllhada

Eloysa

Familiares e amigos
parabenizam e desejam

felicidades para
Daniela Judachewsky,

pelo aniversário
comemorado no dia 7

Parabéns para KeUy
Ándressa Kath, que
fez aniversário dia 12.

Família e amigos enviam
os melliores desejos

Alirio
Dalsochio
comemora

. ".

a:ruversano

hoje. Os netos
Vini, Yuri,
a esposa

Rosane, Cllhos
e noras o

parabenizam
neste dia,
desejando
felicidades

Os pais Juliana e

Marcelo e demais
familiares parabenizam
o pequeno Vitor Egon

Kühl pelo aniversário de
1 ano, completado no

dia 5 de abril, desejando
muita saúde e alegria

para sua vida

Gustavo Henrique
completou dia13, 4

meses de vida. Ele é o
xodozinho da mamãe
Grasielle e do papai

Anderson

Felipe vai fazer um
aninho no dia 15 e a

vovó Marilete e o vovô
R�berto desejam toda a
felicidade do mundo

Quem está
transbordando de
felicidade são os
avos Élio e Teresinha
Sebastiana curtindo
os três aninhos do
neto Guilherme
ElJl8Duel r II r. ! I, i ti II H II I I

Os bailes das sociedades de tiro, sempre
lotados, são certeza demuita�ão

Festa e baile
A Sociedade Esportiva e RecreativaAliança, de Jaraguá
do Sul, homenageia hoje, com Festa de Rainha e baile, a
Majestade Roseli Rudiger. Os festejos iniciam às 13h30 com a

concentração na sede social e posterior b�sca da Majestade,
às 14h, sob o comando daVenir Steinert. As 22h30 terá
início o baile com animação da Banda Espressão Sul.
Participação da equipe Black Lemon. Aniversariantes
do mês terão acesso livre e as primeiras 500 pessoas
receberão um CD da banda. Ingressos antecipados nos
seguintes locais: Posto Mime (matriz e Rio Cerro) e Flash
Vídeo Locadora. Para os amantes da dança, 'neste domingo
inicia a primeira turma do Curso de Danças Gaúchal
Nativistas. Endereço da Sociedade: Rodovia SC 416,9.555,
Bairro Rio Cerro 2. Informações: 3376-0057.

Rei e Rainha
Hoje, a Sociedade Esportiva Recreativa Guarany, de Iaraguá
do Sul, promove Festa de Rei e Rainha com baile. Os
festejos iniciarão às 18h com a concentr�çã? dos sócios,

"convidados e simpatizantes na sede SOCIal. As 18h30 sera

'realizada a busca das Majestades Arlindo Klemann e Avenita
Klemann, sob o comando deWerner Siewerdt. O baile será
abrilhantado pela Banda Som Legal � terá seu início às 22h.
Elas grátis e eles pagam R$ 10. Cerveja lata: três por R$ 10 a

noite inteira. Endereço da Sociedade: Estrada Rio da Luz, si
n°, Rio da Luz 2. Mais informações: 3055-8713 19127-746l.

Majestades e baile
A Sociedade deAtiradores Ribeirão Grande da Luz, de Iaragua
do Sul, promove hoje, tradicional Festa de Rei e Rainha com
baile. Os festejos iniciarão às 18h com a concentração dos
sócios e convidados na sede e busca das MajestadesValdecir
Draeger e Daniela
CristinaDraeger
(foto), sob o

comando de Gisela
Kreutzfeld. O baile
terá início às 22h e

será animado pela
Banda Novo Som,
de Rio dos Cedros.

"

Ingressos somente
para o baile ao valor
de R$10. Endereço
da Sociedade:
Estrada Ribeirão
Grande da Luz, sinO.
Bairro Rio da Luz I. .

Informações:3055- .

d 8739.1 9923�832q., 11
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Área Terreno: 304m2
� 3 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar, Copa e

� Cozinha, BWC, Área de Serviço, Varanda,
Despensa e Depósito. jardim eGaragem

1 dorm. + 1 suite, cozinha, Sala Estar/Jantar,
Área de Serviço, Churrasq., Varanda, Aquec,
ElétricO, Portão Eletrônico, Alarme. Aprox.
km da Malwee com farmácia, supermercado,

colégio proximo ..

Área Terreno 450m2
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$ 110.000,00

Área Terreno 393m2
4 Dormitórios, Sala de Estar e Jantar,

Cozinha, 2 BWC, Área de Serviço, Jardim,
Portão Eletrônico e Garagem

Área Terreno 325m2
2 Dorm., 1 Bwc, Cozinha, Sala de Estar,
Lavanderia, Churrasq. e Varanda. Móveis
Ficam: Guarda-roupas, Ar-condicionado,
Cortinas, Camas, Mesa da Cozinha e Sofá

Valor R$ 85.000,00

com 2 Dormitórios + 1 Suíte, Sala de Estar,
Sala de "Jantar, Cozinha, Bwc, lavanderia,

Varanda, Depósito, Churrasqueira,
Jardim e Garagem

Valor R$ 430.000,00
'mi����\iiJ;.!!.l��;il'!JR!#.iIl!Iff!f.'.lr�I.�i.�.�iBffIH·�flli��II/IJnI"!�

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.

Valor R$ 349.000,00

Área Terreno 662,46m2
2 Dorm. + 1 Suíte, Sala Estar/Jantar,

azinha Sob Medida, Piso Cerâmico, Área e

uarto de Serviço, Varanda, Edlcula, Jardim
e Quintal, Garagem, Terreno de Esquina.

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

e Portão Eletrônico

Com 2 Dormitórios, Sala de Estar,
COZinha, BWC, Âr'ea de Serviço, Varanda,
Garagem IndividuaI, Jardim e Quintal.

Imóvel com Piso Ceramico.

Casa 01 Suite,D2 Dormitórios,
Sala de Estar/Jantar, Churrasqueira

Garagem PI 03 Vagas, Piscina

com 2 Dormitórios + 1 Suíte com Closet,
2 Salas, Cozinha Sob Medida

e 2 Vagas de Garagem

Valor R$ 220.000,00

4 Dormitórios, Sala de Estar e Jantar,
Cozinha, Copa, 2 Bwc, lavanderia, Edícula,

Jardim e Quintal, Garagem

Piso Superior: Suite Master c/Ooset e Hidro +

2 Dorm., 8wc Social, Office E Sacada. Térreo:
Sala de Estar/Jantar, lavabo, Cozinha,

Despensa, Depend. de Empregada com Bwc,
Área de. Fe$tas com Churrasqueira, Piscina

Valor R$ 600.000 00
''''"w��@qJJ!III!,mflr.''ifl,fJiJli��illlIIIW !WlIIlI/h./IH;!IIl�.J,",w,hro,MmWm!!'�;�m!f,1�m#'i"�!I/n!IIIff,��fl"1:ry1!ffil11��'Wc

Sobrado com 3 Dorm. + 1 Suíte com Closet,
Sala Estar/Jantar, Cozinha, Copa, 2 Bwc, Área
Serviço, Sacada, Varanda, Churrasq., Piscina,
Portão Eletrônico e Interfone, Afarme, Jardim,
Garagem P/2 Carros. Imóvel c/Sala Comercial

Valor R 850.000,00

Térreo: 1 Dorm., 1 Bwc Social, 2 Salas, Copa,
.�Área de festas, Cozinha c/Mobilia, Lavanderia.

'

Depósito. 211 Piso: 2 Dorm. + 1 Suite c/Hidra,
Bwc Social, Sala de Jantar/Estar; lavabo,

Escritório. Garagem pl3 Carros
Valor R 742.000

Ponto Comercial + Panificadora,
Oficina de Motos, Papelaria
e 2 Apartamentos Alugados.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE ABRIL DE 2012 I IMÓVEIS I 3

Área Privativa 99m2
2 Dorms. (1 S.), Cozinha, 1 BWC Social,

Sacada c/Churrasqueira,
Sala de Jantar/Estar, Área de Serviço,

1 Garagens,
Moveis: Cozinha, 2 BWC , Sacada.

No Centro, 1 Suíte, 1 Dormitório, móveis
Sob Medida nos Banheiros, na Cozinha e Na

Churrasqueira, Salão de Festas, Alarme
nas Garagens cl Acesso Exclusivo.

Valor R$ 180.000,00

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

cobertura Duplex -19 Piso: 1 Suíte, 2 Dorm., BWC

Social, Lavabo, Sala de Estar/Jantar. Cozinha, Dep.
de Empregada cl Banheiro. 22 Piso: 1 Suíte Maste

c/Closet, Cozinha, Copa, escritório, Piso Ceramico
Terraço C/Piscina

Residenc1al Erica
Área Privativa 52m2

1 Dorm., Sala e Copa Conjugada, Cozinha
Ampla, Lavanderia,! Vaga de Garagem, Salão
de Festas, Todo Reformado cl Acab. em Gesso,

Detalhes em Grafiato, Deck na Varanda
c/Pedras ao Fundo, Próx. Academia Barbl

Apartamento Residencial Marina Frutuoso

Área Privativa 127,40m1
01 Suite ,02 Dormitórios,

01 Garagem, Ficam os Móveis

Apartamento Residencial Gran Rama

Área Privativa 94m�
1 Dormitório + 1 Suíte Com Closet, Cozinha

anejada, Bwc, Sala de Estar e Jantar, Churrasqueira
com Sacada, Terraço, 1 Vaga de Garagem

Residencial Eugênio Trapp
Área Privativa 78m2

1 Suite, 2 Dorm. Sala de Estar/jantar,
Churrasqueira na Sacada, 01 Vaga

Garagem, Piscina Coletiva,
Salão de festas.

Apartamento
Áma Pr!vativa 8101'

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

Salão de Festas e Garagem

Apartamento Ed. teuprecht
Área Privativa 95m'

2 Dormitórios. 2 Garagens,
Piso Cerâmico.

TERRENOS
808-D2 - Santa Luzia- 360mz R$ 60.060,00
814-02 - Três Rios do Norte - 739m2 R$ 67.000,00
866.02 - Ires Rios doNorte - 312m2•..•••••.•.•..••.: R$ 68.000,00
862-02 - Rio da Luz - 49B,90m2 R$ 75.000,00
860-02 - Amizade - 505m2 •.•.. R$ 79.350,00
826-02 - João Pessoa- -325m'- R$ 85.000,00
864-02 - João Pessoa - 324m2 R$ 85.000,00
l373 - Barra do Rio Cerro - 460m2 R$ 99.000,00
865-02· Amizade - 350m2 R$105.000,00
l.417 - João Pessoa - 1.126,80m2 R$ 110.000,00
886-02- Âgua Verde - Área 371,85m2 R$ 110.000,00
658-02 • Barra do Rio Cerro - 476m2 :.R$ 119.000,00
863·02 - Amizade - 375m2 R$125.000.,00
8.19-02· Barra do Rio Cerro - 375m2 R$120.000.00
728-02 - Jaraguá Esquerdo - 405m� R$135.000,OO
839-02 - Amizade - 530.90m2 R$135.000,00
861-02 - Amizade - 360m2 R$145.000,00
803-02 VUa Lenzi _ 374m2 R$ 165.000,00
844·62 Amizade - 1.200m2 R$ 215.000,00

Edifkio Ruth Braun

Área Privativa 82,90m1
Pronto Para Morar· 2 Suites, Cozinha

Mobiliada, BWC Mobiliados, Lavanderia,
Lavabo, Sacada com Churrasqueíra e 2

Vagas de Garagem

01 Dormitório; Cozinha; lavanderia; Sala E

Cozinha Integrada;
Aceita Financiamento Bancário

Apartamento Ed. Pailazo Ducale (402)
Área Privativa 87,67m2

Com 2 Dormitórios + 1 Suíte, Cozinha, Bwc,
Sala de Estar e Jantar; Área de Serviço,

Sacada com Churrasqueira
e 1 Vaga de Garagem. Pró)(imo a Canarinho

Valor R$ 240.000))0

818-02- Nova Brasífia - 450m2 R$ 200.000,00
842-02 - Rau - 687.51m2 R$ 240.000,00
669-02· Vila Nova - 464m2 R$ 250.000,00
700-02· Czerntewcz - 551.16m2 R$ 260.000,00.
833-02 - Rau - 695m2 R$ 210.000,00
835-02 - Água Verde - 855m2 R$ 300.000,00
U09 - Vila Lenzi - 636,80m2 R$ 320.000,00

•

720-02 - Vieiras - 700m2 R$ 350.000,00
820-02 Vieiras - 812m2 R$ 350.000,00
185 - Czerniewlcz - 1.000m2 R$ 350.000,00
1421- Corupá - Área 1300m� R$ 390.000,00
870-02 • Nova Bra:sflía - 720m2 ..•.•.....•.....•••.•.........••.R$ 400.000,00
721·02 - Vieiras - 1.000m2 R$ 420.000,00
l479 - Ilha da Figueira - 86$m2 R$ 430.000,00
l42 - Centro - 1.3nOm� - Comerclal... R$ 438.000,00
791-02 - Vieiras - 784m2 : �.R$ 640,000,00
828-02 - Jau-Açu II Guaramirim - 90.000ml R$ 670.000,60
l529 -Centro -Oorupá- 2.000m2 R$ 780.000,00
814-02 - Barra do Rio Cerro - 2.054m2 R$ 800.000,00

Valor R$ 215.000,00

Apartamento Ed. Dom Pedro
Área Pr!lIativa: 85m�

,2 Dormltódos.! Surte. Churrasqueira na

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

875-02 - Amízade - 35.000m2..•.•.•.•••• _ ••••.•.•.••••••.•.•••••R$ 900.600.00
813-02 - Vila Nova· 3.402m2 R$ 990.000.,00
873-02 - Barra do Rio Cerro·· 1.1?5m2 R$ 1.150.000,00
876-02 -Ilha da Fig.ueíra • 15.946m� R$1.200,000,OO
830·02 - Barra do Rio Cerro - 5.620m2 R$ 1.400.000,00
857·02 � João Pessoa - 6.256m2 R$ 3.000.000,00
817-02· SalseiroS/ltajai • 11.700m2 R$ 3.300.00n,00
l529 - Çentro/Corupá - 2.000m< - Terreno+Galpão R$ 780.000,00
l436 - Nova Brasília - 3.9BO.16m2 - Acetta Pennuta 8$1.800.000,00
660·02 - Vila Nova - 4.157m2 • Terreno+Galplio R$ 2,000.000,00
l411 - Rio Cerro li - 854.000m2 R$ 2.000.006,00
722-02 - Vieiras - 598m2 8$ 2.000.000,00
837-02 - Barra do Rio Cerro - 15.000m2 R$ 2.500.000,00
854·02 - Jaraguá Esquerdo - 788m1 Sob Consulta
L465 - Guaramirim -(BR 280) 79.000m2 R$ 4.280.000,00
L410 - Nova Brasília - 2.970m2 - Comercíal R$ 2.000.000,00
L441 • Ilha da Figueira· 60.391m'1 R$ 3.500.000,00
892·01 - Guamiranga-Guaramirim . 20.700m2 R.$ 3.000.000,00
892-02 - Guamiranga-Guaramírim - 40.000m2 R$ 4.000.000,00
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul -
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - Sl

IS
TOSR

-Ref. 5087 - Vila Nova
-Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 73,98m2
-R$ 175.000,00

•Ref. 5145 - Centro
.Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 69,04m2
.R$ 295.000,00

-Ref. 4992 - Centro
=Sulte + 02 dormitórios
-Área privativa: 126,08m2
.R$ 420.000,00

:Ed�Pa��
.;,.--,?",

·Ref.5093-Centro
.Cozinha, sala, quarto e banheiro
.Área privativa: 35,99m2
.R$ 85.000,00
Res. Bettoni

·Ref. 5134 - Amizade
.02 dormitórios
.Área privativa: 61 ,35m2
-R$ 140.000,00

·Ref. 5082 - Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 87,95m2
·R$175.000,00

Res. Cizeski

·Ref. 5103 - Três Rios do Sul
•Aptos com 02 dormitórios
.Area fJrivativa: 48,22m2
.R$ 110.000,00

Ed. Florença

=Ref. 4962 - Centro
·Suíte master + 02 dormitórios
.Área privativa: 306,59m2
·R$ 840.000,00

·Ref. 5120 - Barra do Rio Molha
·02 dormitórios
.Área privativa: 56,65m2
·R$142.000,00

Ed. Athenas

=Ref. 5131 - Czemiewicz
-02 dormitórios
.Área privativa: 70,00m2
.R$ 170.000,00

.Ref. 5104 - Czemiewicz
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 83,40m2
·R$145.ooo,00

·Ref. 5088 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 78,08m2
-R$ 245.000,00

.Ref. 5008 - Três Rios do Sul
•Apto com 02 dormitórios
.Area privativa: 50,00m2
.R$ 125.000,00

·Ref. 5107 - Vila Lalau
·Suíte + 01 dormitório
·Área privativa: 70,00m2
·R$175.000,00

·Ref. 5130 - Czemiewicz
·02 dormitórios
·Área privativa: 67,55m2
·R$ 170.000,00

·Ref. 5112 - Centro
.Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 81 ,50m2
.R$ 230.000,00

.Ref. 4862 - Centro

.Apto com 03 suítes

.Área privativa: 382,80m2

.R$ 2.700.000,00

·Ref. 4920 - Centro
·Suíte master + 03 dormitórios
·Área privativa: 200,00n2
.R$ 720.000,00

,--
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·Ref. 5109 - Vila Lalau
·02 dormitórios
·Área privativa: 53 ,50m2
·R$130.000,00
Cond. Palazzo Valsugana

•Ref. 5129 - Centro
.03 suítes + 01 suíte máster
.Área privativa: 319,08m2
•R$ 2.000.000,00

Res. Jardim das Mercedes

.Ref. 4885 -Vila Nova

·Apto com 02 dormitórios
.Área privativa: 51 ,42m2
.R$ 119.000,00

Res. Prímula

·Res. 5102 - Vila Nova
.Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 71 ,58m2
·R$170.000,00

.Ref. 5144-Arnizade
•Térreo - 02 dormitórios
.Área privativa: 70,05m2
.R$ 150.000,00 .

·Ref. 5140 - Barra Velha/Centro
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 62,00m2
·R$ 200.000,00

.Ref. 5128 - Vila Lalau

.Suíte + 01 dormitório

.Área fJrivativa: 66,05m2

.R$ 16�.000,00
.

·Ref. 5142 - Centro
·Suíte máster + 02 dormitórios
·Área privativa: 183,53m2
·R$ 590.000,00

Res. Santa Luzia

·Ref. 5077 - Vila Lenzi
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 88,64m2
.�$ 215.000,00

Ed. Monte CarlQ

·Ref. 4733 - Centro
·Suíte d closet+ dormitório
.Área privativa: 248,79m2
.R$ 580.000,00
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.Ref. 5139 - Vila Nova

.01 dormitório

.Área privativa: 46,07m2
·R$135.ooo,00 .
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ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 9972 0019
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

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

.Ref. 7337 - Barra Velha
.05 dormitórios

·Garagem para
03 carros !

".J .�rea imóvel: 162,OOm21
·Area Terreno:

227,ooml.R$ 280.000,00
.Ref. 7334 - Nova Brasília
.04 dormitórios

. i.Área imóvel: 271 ,22m2

"It!._�::=��_ ·R$ 400.000,00
liiôIi _ .• ,

=Ref. 7321 - Chico de Paulo
.02 casas - 01 c/ 03 dorm e 1 com
02 dorm
.Área imóvel: 287,00m2
·R$ 265.000,00

.Ref. 7330 - Vila Lalau
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 160,00m2
·R$ 250.000,00

=Ref. 7329 - Nereu Ramos
·Suíte + 05 dormitórios
.Área imóvel: 180,00m2
.R$ 250.000,00

• Ref. 7248 - Vila Lenzi
• Suíte master +02 suítes
• Área imóvel: 333m2
• R$ 870.000,00

.Ref. 7240 - Amizade

·Lot. Versalhes II

.S�íte com closet e hidro + 02 dormitóriosl
·Area de festas com churrasqueira e bwc !

.Garagem para 02 carros

.Área imóvel: 249,64m2
•Área terreno: 3.795,OOm2

·R$ 580.000,00
L ." .. ,,__ ,, ��_.__� ._.._. .. _ ... .__.__.. _

·Ref. 7331 - Centro
·Casa comercial com 02 salas
comerciais de 40m2 cada
.Área imóvel: 126,00m2
.R$ 1.700.000,00

·Ref. 7328 - Nereu Ramos
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 184,00m2
.R$ 430.000,00

·Ref. 7326 - Vila Rau
·03 dormitórios
.Área imóvel: 300,00m2
.R$ 243.800,00

·Ref. 7316 - Barra do Rio Molha
·Suíte + 03 dormitórios
.Área imóvel: 200,00m2
.R$ 450.000,00

=Ref. 7333 - Nova Brasília
.03 suítes
.Área imóvel: 284,00m2
.R$ 890.000,00

.Ref. 7332 - Ilha da Figueira

.Suíte + 02 dormitórios

.Área imóvel: 124,09m2

.R$ 370.000,00

·Ref. 7192 - Nereu Ramos
.03 dormitórios
.Área imóvel: 58,42m2
·R$ 155.000,00
=Lot. Demathê

·Ref. 7336 - Três Rios do Sul
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 120,00m2
.R$ 185.000,00

·Ref. 6714 - Nereu Ramos
·03 dormitórios
·Área imóvel: 58,42m2
·R$180.000,00
=Lot. Demathê

·Ref. 7313 - Barra do Rio Cerro
·02 suítes c/ closet + 02 dorm
.Área imóvel: 299,79m2
·A partir de R$ 610.000,00

·Ref. 7283 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte máster c/ closet + 03
dormitórios
.Área imóvel: 294,24m2
.R$ 1.300.000 00

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

·Ref. 6655 - Três Rios do Norte
=Gemínado: 03 dormitórios
.Área imóvel: 86,00m2
.R$ 149.000,00
=Lot. Paineiras

-

.Ref. 7253 - Vila Nova
·Suíte máster + 03

dormitórios

=Garaqem para 02
carros

·Ficam móveis sob
medida

.Área imóvel: 360,OOm2
·R$ 600.000,00

.'_ "''''''_�'''_'."",.___."",, Il

·Ref. 7325 - Nova Brasília
.05 dormitórios
.Área imóvel: 180,00m2
·R$ 450.000,00

·Ref. 6550 - Guaramirim
·Geminado: 03 dormitórios
.Área imóvel: 89,33m2
·R$ 155.000,00
.Lot. Malibú
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.Ref. 7314 - Vila Lenzi

.06 dormitórios
·Área imóvel: 325,00m2
·R$ 430.000,00

II)
O
II)
O
-c
O
.....

<ll
-c
II)
<ll
"-

O
ro
>
-IC

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 9972· 0019
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�üa Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS'
LOCAÇÃO

•Ref. A-747 - Centro
.Edifício Miner

.•Apartamento com 04 dormitórios
·02 bwc's - cozinha mobiliada

.R$ 880,00
.PARA OS 6 PRIMEIROS MESES R$ 750,00
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.Ref. A-743 - Vila Nova

.Ed. Premier

.Suíte + 02 dormitórios

.R$ 900,00 + cond.

·�ef. 8-731 - Casa alvenaria
·04 dormitórios + 02 bwc
·Residencial R$ 1.250,00
•Comercial R$ 1.500,00

.Ref. C-171 - Amizade

.Sala comercial com 11 0,00m2
com 02 bwc's
·R$1.100,00

·Ref. A-654 - Czerniewicz

.Apartamento novo

·02 dorm itórios - bwc
.Sacada com churrasqueira

·R$ 660,00 + cond.
.Ref. D-38 - Guaramirim BR 280'

=Galpões industriais novos
...01 galpão com 3.000m2

01 galpão com 1.200m2
·Condomínio fechado com toda infra

estrutura

.R$ 13,00m2
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.Ref. A-729 - Czerniewicz

.02 dormitórios
·Sacada com churrasqueira
.R$ 570,00 + cond.

.Ref, A-732 - Vila l.enzi
-Ed. Floresta
.02 dormitórios - 01 bwc
.R$ 550,00 + cond .
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·Ref. A-707 - Vila Lenzi
·Apartamento
.Suíte + 02 dormitórios
·R$ 850,00

(47) 9972 0019

ANDRESSA DALMARCO

ARC OFFICE

·Ref. A-728 - Amizade :

·Conj. Hab. Amizade
·02 dormitórios - 01 bwc
.R$ 480,00 + cond.

.Ref. A-745 - Três Rios do Sul

.Res. Vitor Alexandre
·02 dormitórios - 01 bwc
.R$ 550,00 + cond.

·Ref. A-721 - Vila Lalau
·Res. Filadhelfia
·02 dormitórios
·R$ 660,00 + cond.

·Ref. A-734 - Centro
·Ed. Saint Sebastian
·Suíte + O dormitório
.R$ 800,00 + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA · VENO · ADMINISTRA
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Fone: 47 3276-1003
Creci/SC 2.807·J imóveis 47 9248-9078 (Vivo)

Plantão
47 9672-1052 (Tim)
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Residencial Palmo Ducale �;l
Area privativa de 87,67m2 sendo Suíte + 02 � iDorm., Cozinha, Lavanderia, Sala de Estar/ I!Jantar, Lavanderia, Sacada com Churrasqueira lie 01 Vaga de Garagem.

R$ 215.000,00

Residencial Floresta _

Área privativa de 55,00 m2 sendo 02 Dorm.,
Banheiro, Área de Serviço, Sala de Estar/Jantar,
Cozinha mobiliada, Área de Festa, e 01 Vaga de

Garagem. Fundos da emQ.resa Carinhoso
R$109.000,00

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

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

Apartamento Apartamento

- R$110.000,00

,',
. Barra do Rio Cerro' Vila Nova, Centro

Apartamento' ;', 'Apartamento
Edifício Residencial Dinamarca

Apartamento com área privativa de 8S,60m2 sendo
Suíte + 2 Dorm., Sala de Estar/Jantar, Cozinha,
Banheiro, Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.

Residencial Porto Seguro
Área privativa de 79,49m2 sendo 01 Suíte co-,
Closet ( Pode ser feito 1 Dormitório) ,Sala de
Estar/Jantar, Banheiro, Cozinha, 02 Vagas de

Garagem e Saca,da com Churrasqueira.
R$ 320.000,00

'

Edifício Ilha da Madeira

Apartamento Duplex com área privativa de i 82,23m2
sendo 04 Surtes, Cozinha, Sala de Estar, Sala de
Jantar, Banheiro, Área de Serviço, Elevador

e 02 Vagas de Garagem (1 BOX)
Consulte-nos

�" _1!!il:'i1""�.Jm:;_E'�'!!l!'I!ifflf;'.m;"",,""'"

ID�
Apartamento com área privativa de 8i ,00 m2 sendo

021Dor�itórios , Banheiro, Sala de Estar I Jantar, Cozinha
, Area de Serviço, Sacada com Churrasqueira e Oi

Vaga de Garagem. Acabamento em Porcelanato
e Gesso Rebaixado

R$155.000,00

Apartame"to Apartamento Apartamento
Edifício Tower Center

Sala comerciai com área privativa de 74,44m2 ,

com Cozinha ,Banheiro
e Oi Vaga de Garagem

Edificio Santa Catarina

Apartamento com área privativa de 95,53 m2
sendo Surte + 02 Dormitórios, Banheiro,

Sala de Estar/Sala de Jantar,
Área de Serviço, Sacada com Churrasqueira

e 01 vaga de garagem

R$ 238.500,00
Aceita Proposta

.
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:>cacão ReSidenCial,l!
. I j 2 qtos- Barra do Rio Cerro II

1 prox. a Malwee ii
j R$ 480,00+ cond. iii !
i 2 qtos - Centro II
I prox. anca Clínica Jaraguá ,I

i

Terrenos
pi investimento

a partir de
..I 60.000,00 i
li ,

I' I
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Espaço goumet moblliado, área de lazercom piscina,
exelente acabamento, ambientes amplos, localização privilegiada.

Apartamento com 2 vagas
1 suite + 2 qtos • sacada com churrasqueira

1 sulte + 2 qtos • 2 sacadas
COBERTURA DUPLEX - 2 suítes + 1 ato • 4 sac_ª��_s
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• 04 pa\limentos
·02 spanamenioS por andar

• Previsão de TV a caha
• Portão�porteilO eletrônicos

. MeadDl índMdua! de ág\lá.ç gás
•� de pre$Si1Ça nas áreas comuns

• Hall de enl.'lI\la e espaço gatllmetdecorades
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Espaço goumet mobiliado, exelente acabamento,

. localização privilegiada No Centro da cidade.
Apartamentos com

1 suite + 1 qto • 2 sacadas • 1 suite + 2 qtos • 2 sacadas
2 suítes + 1 qto • 2 sacadas
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3370·1 22
9117·1122

www.ivanaimoveis.com.br
co ntato@ivana imoveis.com. b r

Plantão de Vendas:
9187-2075

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC Ofertasvólíb olé: 21 de cDi de 2012

Rei. 2110-Apto no Centro - Res. Italia - Contendo: suíte
com doset, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, socado com

. churrasqueira,tubulação para águo quente, medidor indivi,dual
de águo, tubula#ío para split. Prédio com 02 elevadores. Area
pivativa: 121,OOm2 mais 01 ou 02 vogas de garagem. Valor: o

consultor. incorporação sob matriculo n.o 26.047

Rei. 2151 - Apto Bairro Vila lalau - Res. Neumann - contendo:
01 suíte com socado, 01 donnitório, bwc, solo estar, �acada com

churrasqueira, cozinho, lavanderia, 01 vogo garagem. Area privativo:

�'66,OOm2. Valor: R$165.000,00.
�

Rei. 2139 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Torre Di Soli
Residencial- Aptos contendo 02 dormitórios, bwc social, solo
estar, somdq com churrasqueira, cozinho, lavanderia, 01 vogo
garagem. Area privativo o partir de 60,07m2. Incorporação

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

Ref. 2074 - apto Bairro Centro - Res. Nova York - contendo: 01 suíte,
02 dormitórios, bwc social, sala es)ar, sacada com churrasqueira, cozinha,

lavanderia, Ol vaga garagem. Área privativo: 82,81m2.
Valor: RS 199.000,00

Rei. 2140 - opto Bairro Vieiras - Res. Montreol- contendo: 02
donmitórios, bwc social, solo estor, sacoda com djurrasqueira( cozinho, la
vanderia,01 vago garagem. Semi-mobiliado. Area privativo: 54,43m2.

Valor: RS 147.000,00.

....,..

Ref. 1159 - Casa alv. Bairro Arnizade - contendo: 01 suíte, 02 ReI. 1154 _ Caso alv. - Bairro Santo Antonio -contendo: 03
Ref. 1152 _ Casa alv. _ Bairro Vila Nava _ contendo: 01 suíte, 02

Ref. 1156 - Casa alv. - Bairro Estrado Nova - contendo: 02 dormitórios, bwc, Ref. 1158 - Coso alv. - Bairro Ilha da Figueira - contendo: 01 suíte, 02

donnitórios bwcsocial sola estorflanto[ lavanderia garagem área
donmitórios, solo estorflantor, bwc, cozinha, gara�em p/02 corras. sala estar, solo jantar, cozinha, lavo,nderia, órea festas, garagem pa�a 03 donmitórios, bwcsocial, sola esf!lrflantor, cozinha, lavanderia, garagem dormitórios, bwc( sala e,tar, cozinha lavanderia, garagem.

de festas co� churrasq�eira, 01 bwc, desPensa, cozi�ha( pisàn�.Áreo Edírula: área festas�m churrasqueira, lavanderia. Areo aprax.da coso: carros, portão eletrônico, alarme. Areo aprox. da caso: 106,OOm2. Areo para 03 corras( áreafestos. Areo aprax. da coso: 158,00m2. Área Área aprox. da casa: 72,00m2. Área terreno: 7.100,00m2.

aprax. coso: 196mm2. Area terreno: 430,00m2. Valor: RS 400.000,00. 130,00m2. Areo terreno: 360(00m2. Valor: 289.000,00.
. terreno: 364,00m2. Valor: 175.000,00. terreno: 540,oom2. Valor: 370.000(00. Valor: RS 300.000,00. I

RUA FELICIANO BORTO

LlNUlALAS COI\ilERCIAI$
, :"'11 '-

!,'111 ,1,,',,;4',;

NQVAS ',-, OIS e4MIA!
129M (COM MEZANINO).
ESTACIONAMENTO

ED MORADAS DA SIitRRA - COBERTURA,
2 SUíTES + 1 DORM, COZINHAMOBILI
ADA, SACADA + TERRAÇO SUPERIOR,
PORCELANATO, FÇ>RRO REBAIXADO
• COO 720

Venha morar no Res. Eduardo Parnplona
excelentes apartamentos com 3 suítes
e 2 vagas de garagem, salão de festas,
academia, brtnquedoteca e piscina térmica .

Confira. Cod. 1022

Iill:m�C[t) l1!0���<ft!>0!f] c�U D lA

Apto 03 dormitórios, sendo 01 suíte.Lateral

5bmetros da praia. Meia praia. 01 vaga de

garagem - COO 723

es. tetras - artamento novo com

suíte mais 2 dormitórios, com ótima

localização. Próximo à Justiça Federal. A

partírde R$195 Mil

FACIL. CONSULTE-NOS!!

COO 955

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ótima ventilação e iluminação natural;'
Prédio moderno e funcional;
Isolamento acústico;
Possibilidade de climatização dos ambientes;
Salão de festas mobiliado; Fitness e Brinquedoteca;
Hall mobiliado; 02 elevadores;
Excelente acabamento;

Fachada

.
,

ANT
TAePEZ

1111 M,

R E. S IDE N C E

Aptos de 01 e 02 dcrmttõrtcs ,

com 01 ou 02 vagas de garagem.

Hall

-,
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COMPRA
VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

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
Osmàri 9981·1122 I Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:
www.vivendaimoveis.com

REF 1402 - RES.ILHA DOS AÇORES apto cf
70m2 de área privativa, 1 Suíte, 01 dorm., cozinha
e banheiros mobiliados, sacada cf churrasqueira e

, ..21.�?l!��1!�9����!��",�,...�,",�"�",..""",,",,"_,".,,,,�,,�"",",,""

,

REF 5012 -Casa aIv. com 190m2 e terreno de 400m2,

i
1 Suíte C/ coset 02 domn., COZo mobiliada, garagem

!iE!�"g�"�",��.;.,��2!�2�w��",�""-,�oo�,,,.,,�,"-",,�""ilAMIZADE
"I -�.,."-"_.'".=-"""""_.,,

, '�;." "--_ -"

, '''''',"1-- .
�

,
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REF 5020 - Casa alv. com 160m2, 1 Suíte, 02
domn., COZo mobiliada linha Brastemp, churrasq. com

.���.��2����!,,2�S,PL�"�_S�!�����!�;!!!!���'_lli
IAMIZADE

REF 5003 - Casa alv. NOVA com 127m2 e
terreno de 380m2, 1 Suíte, 02 dorm., COZo

mobiliada, área de festas e garagem para 02
carros. R$295.ooo,oo

J,."_." ........ , ..."' ...U'��I�"""".....,...�'"�I....."a.... "� .. """�__�,,..."'"ri""""'"_IU� .. ,_"_�"""".""'••"""�

REF 5024 - Casa alvenaria com 140m2 e

terreno de 369m2, 1 Suíte, 02 dormitórios e

garagem pará 02 carros. R$ 285.000,00

REF 5058 - Casa alv. com 130m2 e terreno
de 420m2, 1 Suíte, 01 dorm., sala, cozinha
mobiliada e garagem. R$ 250.000,00

REF 5040 - Casa alv com 139m2 e terreno
de 330m2, 1 Suíte, 02 dorm., área de festas e

garagem. R$ 298.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA
(reei 2354-3J

�ua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

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

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

Peóidenciat JriugCjio
- Ótima localização, na Rúa 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54, 78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;

Ótíma localização, na Rua 25 de Julho

(ao lado do Posto Mime Matriz;)

8 Andares;

10 pavimento: garagem, acesso social,
depósito e instalações de serviços;
2° pavimento: garagem, salão de festas
e playground;

2 elevadores

24 apartamentos (4 por andar);

Entrega para março/2013;

106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto Tipo 1

106,73 m2 - Privativo

- Sala e� Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

- n,68m2 de área privativa - Banheiro

- Suíte + 1 quarto - 01 vaga de garagem (opção para.
2 vagas)

- 64,76m2 de área privatiVO - 1 Suíte + 1 Dormitórios;
- O 1 Vaga de Garagem;

- Sala de estar e jantar
- Excelente padrão de acabamento

- Cozinha
-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados- Área de serviço

- Sacada com churrasqueira - Ótima localização, Bairro São luis.

86m2 Privativo Suíte + 1 dorm.

Ampla sacada com churrasqueira;

Sala de Estar e Jantar conjugadas;

Cozinha;

lavanderia;

Acabamento em Porcelanato, Gesso e Massa Corrida;

Espera para Splif;

Hall de entrada, Áre.a de festas e Playground decorados

Estágio do Obro Fev/2012'

I

I
I

I
I

, I
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20 ANOS COM VOCÊ!
www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I se I 47 3275 5000 I girolla@_glrolla.com.br I www.girolla.com.br

1071: AMIZADE -161rri2 d suíte + 2 1115: BARRA DO RIO CERRO 1145: CHICO DE PAULA-108m2

qtos, área detestasd churrnsq. e pisei- - 263m2 cf suíte máster + 2 d suíte + 2 qtos, churrasqueira,
na. Excelente acabamento. R$ 500 mil qtos, área de festas com pis- toda murada. R$ 180 mil

cina. R$ 490 mil

1234: NEREU RAMOS - 3373: LlLIUM - Pronto para
100m2 cf 2 qtos, toda murada, morar! 2 qtos. Baixou para
portão eletrônico. R$ 195 mil R$ 119 mil

s-

1370: CENTENÁRIO - 220m2
cf suíte + 2 qtos, garagem pf
2 carros e terreno cf espaço
para piscina. R$ 330 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-
enas 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

2229 - 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 - 450,90M2 - R$ 67.000,00

.1
.

1159: CZERNIEWICZ - Suíte
+ 2 qtos, copa, cozinha.
R$318 mil

r. '" •

3176: PARIS - 49m2 cf 2 qtos,
sala, cozinha, garagem. Ap
enas R$ 130 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 cf 1219: ESTRADA NOVA-110m2
528� e casa cf 1 qto. R$ 160 mil cf 2 qtos, área de serviço, chur

rasqueira e garagem. R$149 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

1407: VILA LENZI - Suíte
mobiliada+ 2 qtos, cozo Mo
biliada. R$ 380 mil

3023: EXCELENTECOBERTU
RA MOBILIADA - suíte master +
2 suítes, piscina privativa cf lil1da
vista pf cidade. Consulte-nos

.�
3452: BAL. CAMBORIÚ -

ALDERIAM - Mobiliado cf
suíte + 2 qtos, 2 garagens.
R$ 500 mil

3001: FLOR DE LÓTUS - 3371: VENEZA - 87,07m2 cf
Ótimo acabamento, Suíte + 1 suíte + 2 qtos. R$ 213.550,00
qto. R$ 250 mil

1360:

RIBEIRÃO
CAVALO-

49m2 cf 2

qtos, sala,
cozinha. R$
110 mil.

Pode ser

financiada.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3044: EDUARDO PAMPLONA -

Excelente padrão! Apenas 2 aptos
por andar. RI 11-56.344

3019: CENTRO - JARAGUÁ TOW
ER - Duas opções de planta, forma
de pgto facilitada. Aceita imóvel no

negócio. Consulte-nos. RI. 1-61.952

3076: ED. CÂNDIDO PORTI
NARI - Excelente localização.
Suíte + 1 qto. Consulte-nos

3107: JGUÁ ESQUERDO - GRA

CILlS - Visite o apto. decorado.
RI. 3-60.927

-

C .ç o· I

3011: VILLENEUVE - Alto pa
drão, suíte máster + 3 suíte. Ven
ha conhecer o apto. decorado!
RI. 3-60.927

3060: AMIZADE - JULIANA CHRIS
TINA- 02 ou 03 qtos (sendo 1 suíte),
2 vagas de garagens (opcionais). En
trada + parcelamento. RI. 62.167

3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto,
Suíte + 2 qtos ou 1 qto. Consulte
nos.

3062: BAEPENDI - GAlAXY - Se a vida

imita a arte, que tal viver aqui? Apartamen
tos que são legítimas obras-primas oom

localização privilegiada no Baependi, área
nobre da cidade. R.I. 1-66.542

3004: CENTRO - IBIZA - Duas opções de plantas, 2 gara
gens e apenas 2 aptos. por andar. A partir de R$ 350 mil R.1.
1-65.839

STR çÃO

3021: NOVA BRASíLIA - ELE
GANS - O empreendimento ofer
ece 3 tipos de plantas. Conheça
o apto. decorado. RI. 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."
R.1. 1-62.185

3090: PALADINO - 2 qtos, saca
da c! 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. R.1. 7-2.597

3334: ESTRADA NOVA

ESTAÇÕES - 2 qtos, saca
da, por apenas R$115 mil
R.1. 2.43.785

3056: CENTRO - GAMALlEL - suíte + 1 qto ou 2 qtos. Entrada e

parcelas facilitadas.. R.1. 1-60.083

I ,i'" II i I,
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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

3094: CZERNIEWICZ -FLOR DE
LlS - 02 ou 03 qtos (sendo 1 suíte),
e 1 qto, garagens extra. Entrada +

parcelamento. RI. 10-7.297

.:"'/�
//

�.'

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM
diferentes opções de plantas, para
aproveitar bem cada rn2 dos ambi
entes. Valores e condições especiais.
RI. 7-20.073

3368: VILA 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!

..

R.1. 1-65.549

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMPERDíVEL
APARTAMENTO Á
2 KM DO CENTRO
POR R$ 99.990,00

2 DORM, 1 BWC, 1 VAGA DE GARAGEM,
AREA DE SERViÇO, SALA, COZINHA.

ACEITA FINANCIAMENTOI!

REF: 5281 - TRES RIOS DO SUL - 2
DORM. 1 VAGA DE GARAGEM, 1 'BWC,

SALA, COZINHA, LAVANDERIA
ACEITA FINANCIAMENTO. R$140.000,OO

�----------------------------------------- �--------------�---

l_,�..

. /www.imoveisemiaragua.com.br· ....

REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite cf sacada +

2 dormit. + sacada cf chur. +demais depend
encias. ENTRADA R$ 20.000,00 + PARCELA

+ FINANCIAMENTO

REF: 4834 - TRES RIOS DO S.UL - 2 DORM, 1
BWC, 1 VAGA DE GARAGEM, ACABAMENTO
EM GESSO E GRANITO, SACADA AMPLA.

PORCELANATO, ENTREGA PARA JUNHO DE 2012
R 129.50000

REF: 4653-
BAEPENDI-1
SUrTE + 2

DORM, COZINHA,
1 BWC, SALA
ESTAR/JANTAR,
AREADE

SERViÇO,
SACADA Cf
CHURRASQ.
Á CONSULTAR .

PROPOSTAS VALIDAS ATE 28/04/2012

IMOBILIÁRIA

Pierrnann

OPORTUNIDADE

NÓS TEMOS
UMA PARA
VOCÊ!

COMPRA • VENDE'

Fone/Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

REF: 5271 - CHICO

DE PAULA - 2 DORM,
1 BWC, 1 VAGA DE

GARAGEM, DEMAIS
DEPENDENCIAS.

R$130.000,00
PRONTO PARA

MORAR

REF: 372 - VILA LENZI - SUITE + 2
DORM, SALA ESTARrrV/ESCRITORIO,
2 BWC, COZINHA, SOB MEDIDA, AREA
DE FESTA C/ PISCINA E BWC, 4 VAGAS

GARAGEM. R$ 325.000,00

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,OO

REF: 4951 - TRES RIOS DO NORTE - 2 DORM, SALA
• ESTAR/JANTAR, COZ., BWC, SACADA C/ CHURRASQ.

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 SERVia. R$ 164.000 00

REF: 5211 - ESTRADA NOVA - 2 DORM, 1 BWC, SALA

ESTAR/JANTAR, ARAE DE SERViÇO, CHURRASQUEIRA.
ENTREGA PARA MAIO DE 2012. R$130.000,OO

REF:3874
- AMIZADE
-IMOVEL
PRONTO E

POSSIBILIDADE
MINHA CASA
MINHA VIDA.

VALOR: .

À partir de
R$122.000,OO

CASA - VILA LENZI - 2 DORM,
SALA. COZINHA, 1 BWG;'.
LAVANDERIA., 1 VAGADE

GARAGEM COBERT�. R$ 660,00

II
I

CASA - VILA LENZI - 2 DORM,
SALA, COZINHA, 1. BWC,
LAVANDERIA, 1 VAGA DE

GARAGEM COBERTA. SACADA
COM CHURRASQUEIRA.

R$ 770,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esplanada Glatz.
Na Vila Nova,
sua vida nova!
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Banheiro .e área de serviço

Apartamentos de 98 e 115m2 de área total

2 dormitórios

Área de convívio integrada (cozinha,
salas de estar e jantar)

••• 11'1

Sacada com churrasqueira

Espera para ar condicionado e TV a cabo

1'-'
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

Incorporação: Vendas exclusivas e informacões:
�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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a rten
Rua: 702 João Ropelatto, esquina SR 280.

Nereu Ramos / Jaraguá do Sul se

I REF.: 1203 - Casa com 3 quartos, 2 salas, e
demais dependências. Bairro Tomaselli - R$

1130.000,00

REF.: 1190 - Casa com suíte, 2 qtos, sala,
escritório, bwc, cozinha, lavanderia e

garagem. Terreno com 375,00m2•
R$ 190.000,00

REF.: 1199 - Casa com suite, 02 qtos, sala,

cozinha, lavanderia, garagem, área de festas

e churrasqueira. Terreno c/450m2,
R$ 250.000,00

9

Apartamentos com 02 quartos, sala/és
tar, banheiro, cozinha, área de serviço,

sacada e 01 vaga de garagem.

Apartamentos a partir de

R$106.400,OO
Mais informações: marcal@engetecimoveis.com.br ou no

tel. 8845-9814

*Crédito sujeito a apruvaçêo

REF.: 1178 - Suíte, 2 qtos, sala, copa/cozinha,
lavanderia, garagem, área de festas com

I
piscina. Rua: Willy Wulf, 359, centro. Terreno

c/450m2• R$ 250.000,00

REF.: 1167 - Sobrado c/ suíte, 4 qtos, 3 salas,
cozinha, 2 bwc, despensa, lavanderia e 3

vagas de garagem. Terreno com 3.770,00m2•

jRua Mal. Castelo Branco, 1594, centro

Schroeder - R$: 1.300.000,00
-

-'Jf.:.''''!�el1'11 I�.�il. i-

cozinha, 2 bwc, lavanderia, garagem, área de

festas. Terreno 511 m2 - R$ 220.000,00lli ".

REF.: 1191- Casa com suíte, 2 qtos, sala, bwc,

cozinha, lavanderia e garagem. Terreno com

500,00 m2• R$175.000,OO

Conquiste esta excelente oportunidade!
VENHA VIVER BEM EM SCHROEDER

!
CONSTRUREAL
(rnprNftdlrntn\l>l"�UIllo

REF.: 1116 - Casa com aprox. 300m2• 1°

piso: suíte c/ 02 sacadas, 02 qrtos / sacada
e bwc. Térreo: 02 qrtos, 02 salas,
escritório, copa/cozinha, lavand., 02 bwc,

despensa e garagem. Terreno c/ 1.890m2.
Rua Carlos Zerbin; Rio Hern,

R$ 400.000,00

REF.: 1198 - Sobrado: Tér. 2 suítes, 1 qto., .

sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem,
área de festas com churrasqueira, forno de

pizza e fogão a lenha. 1º Piso: sala e bwc.

Terreno c/ 451,80m2 • R$ 350.000,00

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 suíte,
02 quartos, sala de jantar/estar, banheiro, sacada com chur

rasqueira, cozinha e área de serviço, Valor: R$ 240.000,00

REF.: 149 - VILA NOVA - �etragem da casa: 200m2 Me
tragem do terreno: 600m Casa com suíte, 02 quartos,

bwctsalil, cozinha, área de serviço e gar. para 2 carros.

PRE O A VISTA = R$ 380.000,00 OU R$ 120.000,00 de
entráda e SALDO em até 90 ( NOVENTA) parcelas
de 3( três) CUB'S mensais.

REF 394 - EDIFíçlO ELEGANS - Centro - 1 SuíTE + 1 QTPS,
BWC,CIRCULAÇAO, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA
DE SERViÇO, SACADA, 1 VAGA DE GARAGEM. R$200.000,00
- forma áe pagamento: Entrada R$70.000,00 +parcelas até
entrega das chaves + saldo financiado pelo banco.

REF347 - CHAMPAGNAT - 1 suíte c/ closet, 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 346 - FIRENZE - Casa com 03 quartos, sala de

estar/jantar, banheiro, cozinha, área de serviço, ga
ragem com banheiro e área de festa. Area do imóvel:

130m2 Valor: R$ 180.000,00
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RESIDENCIAL ESTACÕES: 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.

IJ,__

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.: 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

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

318,9sm' (1 suíte + 3 qtos), demais dependências e

piscina. R$7s0.000,00

REF 438 - CENTRO

Apartamento com 03 suítes, escritório/suíte, home
Office, sala, copa, banheiro, cozinha e 03 vagas de
garagem. Todo mobiliado. Valor: R$ 1.200.000,00
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:I EDIFíCIO TOM JOBIM: Localizado na Rua Henrique

Friedemann, próximo a ACIAG, Centro de Guara
mirim. Apartamentos: Com 1 suíte + 2 quartos; corn
1 suíte + 1 quarto, com 2 quartos. Apartamentos a

partir de R� 133.000,00. Consulte-nos.

•

WX�W ..(fft%e:t11�lti mmCID\ú�iB . [1'0m.br
ffii:rtl-relllIDtmAfanut4alT), :v.rw-@mttrn--<.rBJP.: $J;2ffiIr-row) -- JJHa:.9J.lIDdo �J�5'E

REF.: 445 - RESIDENCIAL VILLE OU SOLEI L - APTO 501
- CENTRO - SUíTE + 2 QTOS, SALA DE ESTAR/jANTAR/
COZINHA INTEGRADOS, ÁREA DE SERViÇO, SACADA
COM CHURRASQUEIRA E UMA SALA DE MÁQUINAS
(DEPÓSITO). R$380.000,00

REF443 - SÃO LUIS

CASA GEMINADA - 2 QTOS, S�LA DE ESTAR/JAN
TAR INTEGRADAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO,
BWC SOCIAL, GARAGEM. R$150.000,00

REF 358 - ESTRADA NOVA
Casa de alvenaria não averbada com 01 suíte,
2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, área de
festa e 2 banheiros. Metragem do terreno: 1619m'
Valor: R$ 520.000,00

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: 36som'. Valor: R$ 260.000,00

Edifício Candido Portinari: Rua Presidente jucelino,
centro de Jaraguá do Sul- se. Apartamentos com 01

suíte, 01 quarto, banheiro, sala de, estar/jantar, coz
inha, sacada com churrasqueira. Area de serviço, 01
vaga de garagem, preparação para ar condicionado.

REF441- CENTRO
- Sobrado com 1 suíte
máster + 2 suítes,
sala de estar/jantar,
cozinha, bwc social,
área de festa, piscina,
dependência de em
pregada, garagem
para 3 carros. 600m2
área construída.
R$1.60o.ooo,oo

REF 324 - VILA RAU
Casa de alvernaria com 03 quartos, 2 salas, 2 banheiros,
cozinha, dispensa, garagem para
02 carros, churrasqueira, escritório e lavanderia.
Área do Terreno: 450m'. Área do imóvel: 240m'

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 Gaia - 1 SUíTE + 2 QTOS, BWC 5EMI

MOBILIADO, SALA DE ESTAR,jANTAR E COZINHA CONjU
GADAS, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM. R$280.000,00

'i
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VILLA CATÂNIA: Localizado em Balneário de Piçarras, foi pro
jetado para que pra-ticamente todos os ambientes tenham
vista para o mar. Toda a área social será entregue mobiliada e

decorada. Além da preocupação com a sustentabilidade/ com
uma área de preservação permanente, captação e reutili

zação 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.

REF.: 447 - ÁGUA VERDE - CASA COM 2 SUíTES
+ 1QTO, ESCRITÓRIO, SAL.l\S DE JANTAR/ ESTAR
INTEGRADAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO, BWÇ
SOCIAL, GARAGEM COM CHURRASQUEIRA + EDICULA
COM +-25M'. R$ 320.000,00

TERRENOS:

REF 386 - Terreno no Bairro czernie
wicz - 376,02m - R$ 110.000,00

-

Pode ser financiado!

REF439 -Nova Brasília - Terreno
- Ótima localização com 700m2.
R$380.000,oo

REF 387 - Terreno no Bairro Nereu

J
-

Ramos 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 - Terreno

com 532m2 sem benfeitorias. R$
145·000,00

REF446 - Estrada Nova - terreno

com 329m2. R$92.000,oo

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$350.000,00.

Rua Frederico Alberto Curt Vasel, 575 - Bairro

Vila Nova - Jaraguá do Sul
More em um ponto estratégico de [araquá do

Sul, o EMMENDOERFER 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 apar
tamentos tipo por andar. Serão 11 pavimentos de

apartamentos tipo, e um pavimento superior com
coberturas planas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RESIDENCIAL

CÔD 398 - Casa Alvenaria/Geminada,Bairro
Nereu Ramos, 3 Quartos,i Banheiro e demais

dependências + Vaga de Garagem.
Valor R$165.000,00

1.__

1--------------------- ------.
I
I
i
.,

I'

CÓD 401 • Casa de Alvenaria,Bairro Três Rios do
Norte.3 üuartos.t Banheiro,e,demaís
dependências cl 1 Vaga de Garagem.

1 .

I Valor R$149.000,00 i
1 ---------------------

CÔD 296 • Casa de Alvenaria,Bairro Três Rios
do Sul.1 Suíte.t Quarto,1 Banheiro Social, e
demais dependéncias,1 Vaga de Garagem.

Valor R$ 185.000,00.

Minha Casa
Minha Vida

*Valor referente a entrada do apto 118 do bloco Felicidade. Simulação de entrada para pessoa com

renda bruta de RS 2.000,00 e idade até 40 anos e com 3 anos de trabalho sob regime do FGTS

(Entrada + financiamento bancário).

INFORMAÇÕES--------

EMPREENDIMENTOS 'MOBILIARIOS

DESDE .,979

CONSTRUçAO E INCORPORAÇA
'•.
(".)

�
�

SULBRASIL

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 51 - sala 04 - Centro
Início do Calçadão, próximo à Caixa.

Fone: (47) 3275-0005
www.alfablu.com.br

E/'IGOIH!\IlI!\

Visite-nos! Temos o imóv,e,IIDEAl parq você!

,

I
I
,

I

: cóo 386 - Casa + Edicula,Bairro Amizade

: c/3 Quartos,2Banheiros,e, demais
, dependências. Churrasqueira, 1 Vaga de

: Garagem. Valor R$ 200.000,00. ;
'--- - --_- _._-- ._--_-.

----- ---

---------------------------,

I ,

I
I
I

I

I
CÓO 389· Apartamento 201 BU 4,Bairro Vila I

Nova.2 Quartos,1 Banheiro,Sala e demais ;
depedênctas.satac de Festas.t Vagai

de Garagem. Valor R$118.000,00. :
I

1 .- __ ' '_' .__ . . _

CÓD 392: RESIDENCIAL FAMILIAR G/2 PISOS

(BAIRRO RAU)
APTO 01 c/68,87m2: 2 Qlos.,Sala,Cozinha. 1

Banheiro,l Vaga de Garagem .Churrasqueíra
e.oernais depel1dêncla . R$ 145.000,00

I I
I
I
I
I
I
I

I I
I

I I
, I.

I
I

, I

APTO 02 CI 72,20mz: 1 SUite,l
Oto_,Sala,Cozínha,Banheíro Social e, demais

dependências, Churrasquelra,1 Vaga de

Garagem. R$150.000,00.

APTO 03 C/74,53mz: 1 Suite.1
Qto.,SaJa,Cozinha.Banheiro Social e, demais

dependências. Sacada .Churrasqueira,l Vaga de

Garagem.8$155.000,01).

APTO 04 C/79,63Mz: 1 SUite,l
Qto.,Sala,Cozinl1a,Banheíro Social a, demais

dependências, 2 SacadaS ,Churrasqueira.l Vaga
de Garagem. R$ 165.000,00.

CÓD 399 • Casa de Alvenaria/Geminada,Bairro: I

Ilha da Figuelra.3 Quartos,1 Banheiro,e,demais :
dependências cll Vaga de Garagem. ,I

Valor R$ 155.000,00. :
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEILA
Corretora de Imóveis

CRECI 011420

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47) 3373-1905

Ref. 95.1 - Nova Esperança, Guaramirim - Casa
em Alvenaria, c/2 quartos, sala/Coz, bwc,

lavanderia e garagem. Terreno de esquina c/
450m2 e área construída aprox. 70m2.

R$120.000,00

Ref. 101.1 - Centro, Guaramirim - Sobrado c/2

quartos, sala/coz, lavand, ára de festa, garagem.
NEGOCIAVEl, Aceita financiamento.

R$ 235.000,00

Ref. 120.1 - Ilha da Figueira, Guaramirim -

Terreno com área de 363,60m2, rua asfaltada,
legalizado. Podendo ser usado para fins

comerciais. Aceita proposta, R$110.000,00

Ref. 124.2 - Aval (Sto Expedito),
Guaramirim - Casa c/ 3 quartos, sala/coz,

lavanderia e dois bwc, garagem.
R$180.000,OO

Ref. 120.2 - Estrada Tibagi, Guaramirim
Belo Sítio, Terreno com área de
8.250,OOm2• Valor Sob Consulta.

Ref. 114.1 - Centro, Guaramirim - Sobrado, d 3

quartos, sala de Estar e TV, cozo despensa, 8WC. área
de Serviço e festa e no pav.térreo uma sala Comercial.
Área Construída 385,32m2. Imóvel Legalizado pode ser

Financiado. R$ 750.000,00

Ref. 157.1- Caixa d' Agua, Guaramírim - Edificado

com uma casa residencial de madeira, com área de

80m2 mista, dois quartos, sallcoz, 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

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. 2.12 - Bananal do Sul, Guaramirim
Terreno (14,00x27,40). NEGOCIAVEL.

.

R$ 52.000,00

Ref. 145.1 - São Luiz, Guaramirim- Terreno
de 360m2 Aceita Financiamento.

R$ 70.000,00

. .. .: www.1eilaim()veis.com.br··
..
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003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.200;00m2 :: R$i.200:000.00
006 - Três Rios do Sul, terreno com aproxímadamente7.000,00m2 R$400.000,00
0070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 7i.148,20m2 R$ 2.850.000,00
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 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.i89,50m2 - R$135.000,00
029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317,70m2 - R$ 2.000.000.00
032 - Ribeirão Cavalo, terreno com 9.309,60m2 R$ 500.000,00
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,OO
050 - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2, R$85.000,00
051 - Nereu Ramos, terreno com 660,OOm2 R$135.000,00
058 - Nova Brasília, terreno com 16.843,45m2 R$1.200.0oo.00
059 - Três Rios do Norte. terreno com 325,00m2 R$ 75.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2 R$160.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360.00m2 R$145.oo0,00
i07 - 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 723,60m2 : R$120.000,00
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique) R$108.oo0.00
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004 - Estrada Nova, casa em'alvenaria com 74,oom2 e terreno com 450,00m2 valor R$180.oo0,00
020 - Nereu Ramos, casa de alv. com 87,00m2 e uma de madeira com 60,00m2.Terreno cf 413.35m2 R$135.000.oo
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,OOm2 e terreno C/ 329.00m2 aceita sítio : R$220.0oo,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alvo de aprox. 68.00m2. Terreno de 443,5Om2 R$136.000.00
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,00m2 R$130.000,00
062 - Ubatuba, casamista com 140,00m2 eferr. 307,51m2. (aceita imóvel de menor valor em Jguá do Sul) ..R$115.000,OO
090 - Barra do Sul, casa com 32,00m2 e terreno com 360,00m2 R$32.oo0,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. C/ 1 02,OOm2 e terreno cf 475,00m2(aceita apto de menor valor) : R$220.000,00
136 - Rau, geminada em alvenaria com 19g.00m2 R$250.000.00
150 - João Pessoa- casa de alv. C/ aprox. 280,OOm2 mais galpão. Terr. C/ 1.574,10m2 (aceita apto de menorvalor) R$450.000.00
161 � São Luis - casa de alvenaria com 140,00m2e terreno com 421.61m2 R$220.000,00
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 120,00m2 e terreno com 455,OOm2 R$:177.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,OOm2 mais edícula Terreno com 660,00m2 R$ 220.000,00

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

038 - Ribeirão

Cavalo, terreno com

17.590,11 m2.

R$ 300.000,00

068 - Centro - apartamento com área

privativa de 76.04m2 e área total com

113.44m2• R$185.000,00

030 - Sanlo Antonio - c/ casa de a1v., ran- 002 - Nereu Ramos, terreno com
073 - Três Rios do Sul, apartamento cho, lagoa. c/ área de 175.000,0Qm2. aceita 408 00 2 R$95 000 00

com 63,70m2• R$130.000,00 imóvel de menor valor. R$45O.oo0,00 ' m. . ,

039 -Apartamento
,

Agua Verde com
área total de

52,71m2.
'

R$ 100.000,00

018 - Balneário Camboriu - apartamento com 82,17m2 de área total mais garagem (próximo da praia) R$ 320.000,00
036 -Água Verde com área total de 52,71m2 R$ 100.000.00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63rn2 R$ 275.000.00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 R$175.000,00
106 - Centro - apartamento com área total de 120.86rn2 R$ 235.000,00

"'�OCAÇÃO
040 - Barra do Rio Cerro. casa de alvenaria
com 125.63m2 mais edícula com 73,OOm2.
Terreno com 315,35rn2. (Aceita terreno na

Barra do Rio Cerro). R$ 253.000,00

079 - Ribeirão Cavalo, geminado novo

com área de 85,13m2•
R$ 135.000,00

025 - Nereu Ramos casa de -

alvenaria com 58.08m2 e terreno
com 322,OOm2. R$120.000,OO

Casa Nereu Ramos R$ 600,00
Apartamento Centro R$700,OO
Apartamento Centro : R$850.00

. "" "
. ," "" • '. <., . _" :o'!(i"

COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇAO IMOBILIARIA I Rua Guilherme Weege, 166 - Edifício lergamo' - Centro :'�:�!
.

' .
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"'I/ Área de terreno:
"'I

Chácara 690,OOln2
Schroeder,

Duas Mamas
Área construída:

\ lS0,33m2

Área total: 1 Suite,2
100.277,OOm2 dormitórios, sala,

Casa com 130m2 copa, cozinha,
(3 quartos)

Quiosque com 120m2
lavanderia, área de
festas e garagem.

1""'1

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,

( 7 •

PLANTÃO
Vendas 9934.8069 I 9923.9739 I Locação 9923.7090

(
L1044 - Casa - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, lavabo,
dependência de empregada, área de serviço, garagem pi 4 carros,

R$l800,00 '

L1046 - Casa - Schroeder - Com 02 quartos, 02 salas, 02 bwc, cozinha,
sacada, garagem. R$ 500,00
L1 050 - Casa - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço,R$ 450,00
L2080 - Cobertura - Com 01 suite master. 01 suite, 02 quartos,
dependência de empregada, 03 bwc, área de festas, cozinha, sala, sala
de jogos, 8iscina, 03 vagas de garagem. R$ 2,100,00 e Cond,Aprox.
R$ 600,0
L2085 - Apartamento - Baependi - Com 01 suite, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, bwc, garagem,
R$ 750,00

'

L21 01 - Apartamento - Centro - Com 01 suite, 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço� sacada com churrasq, jardim, terraço,R$ 1 ,000,00 e

Cond,Aprox, R;J> 100,00
L2113 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
sacada cl churrasqueira,garagem. R$ 630,00
L2116 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, bwc, cozinha,
sala, área de serviço, garagem,R$ 550,00 e Cond,Aprox,R$100,00
L2122 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de
serviço, sacada cf churrasqueira, garagem, R$ 710,00 e cono, Aprox.
R$100,00
L2123 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, bwc, garagem, R$ 600,00 e Cond,Aprox.R$ 100,00
L2126 - Apartamento - Centro - Com 01 suite, 01 quarto, sala, cozinha,
área de serviço, bwc, sacada cl churrasqueira, garagem, R$ 740,00 e

Cond,Aprox,R$ 100,00
'

L2131 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço, sacada cl churrasqueira, R$ 620,00 e Cond,Aprox,
R$100,00 -

L2134 - Apartamento - Vila Nova - Com 01 suite, 01 quarto, sala,
cozinha, bwc, área de 'serviço, sacada, semi mobiliada,R$ 680,00 e

Cond,Aprox, R$150,00
'

L2135 - Apartamento - Centro - Com 01 suite cl closet 01 quarto,
bwc, sala, cozinha, área de serviço, sacada cf churrasqueira, garagem,
elevador. TODO MOBILlADo.R$ 1.800,00 �,Cond,Aprox.R$180,00
L2136 - Apartamento - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, sacada cl
churrasqueira, garagem.R$ 620,00 e Cond, Aprox. R$100,00
L2137 - Apartamento - Água Verde - Com 02 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira, garagem,R$ 550,00 e

Cond,Aprox,R$ 100,00
L2138 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço, garagem,R$ 650,00 e Cond,Aprox.R$1 00,00
L2139 - Apartamento - Com 02 quartos, sala cozinha, bwc área de
serviço, sacada cf churrasqueira, garagem,R$ 660,00 e Cond,Aprox.
R$100,00
L2140 - Apartamento - Baependi - Com 01 suite, 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, sacada cf churrasqueira, garagem,R$
800,00 e Cond,Aprox,R$ 100,00
L2141 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, bwc, garagem,R$ 600,00 e Cond,Aprox,R$ 100,00

L2142 - Apartamento - Vila Lalau - Com 03 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço,R$ 750,00 e Cond, Aprox. R$1 00,00,
L2143 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, sacada cl churrasqueira, garagem,R$
550,00 e Cond,Aprox,R$ 100,00
L2144 - Apartamento - Baependi - Com 01 suite, 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, garagem,R$ 750,00 e Cond, Aprox,
R$100,00.
L2145 - Apartamento - Centro - Modelo Loft, MOBILlADo.R$
620,00 e Cond,Aprox,R$ 150,00
L2146 - Apartamento - Centro - Modelo tott R$ 450,00 e Cond.
Aprox,R$ 150,00
L2148 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, garagem,R$ 650,00 e Cond, Aprox,R$ 100,00
L2149 - Apartamento - Centro - Com 01 quarto, sala e cozinha
conjugada, bwc, área de serviço, garagem. R$ 390,00 e cone.

Aprox, R$ 90,00
L3001 - Sala Comercial- Centro - Com 40m2, bwc,R$500,00
L3007 - Sala Comercial- Centro - Com 813m2, 09 vagas de
garagem.R$ 11,000,00
L3011 - Sala Comercial- Centro - Com 41 m2, bwc, R$500,00 e

Cond,Aprox,R$ 60,00
L3016 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc, R$550,00
L3018 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc,R$670,00
L3019 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc,R$850,00
L3021 - Sala Comercial- Centro - Com 42m2,R$ 460,00
L3027 - Sala Comercial- Corupá - Com 50m2,R$ 250,00
L3036 - Sala Comercial- Centro - Com 40m2, bwc,R$550,00
L3037 - Sala Comercial- Centro - Com 750m2 ,R$ 8,500,00

, L3038 - Sala Comercial- Centro - Com 110m2 ,R$ 3,000,00
L3039 - Sala Comercial- Centro - Com 120m2 ,R$ 1,850,00
L3040 - Sala Comercial- Centro - Com 42m2 ,R$ 540,00
L3041 - Sala Comercial- Nova Brasilia - Com 170m2, 02 bwc,
estacionamento, R$ 2.200,00
L3042 - Sala Comercial- Centro - Com 60m2, bwc,R$900,00
L3Q43 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc,R$850,00
L3044 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc,R$850,00
L3045 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc,R$550,00
L3046 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc,R$550,00
L3047 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc,R$550,00
L3048 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc,R$850,00
L3049 - Sala Comercial-Ilha da Rgueira - Com 44m2, bwc.
R$650,00 e Cond,Aprox R$ 35,00

'

L3051 - Sala Comercial- Centro - Com 70m2, 02 bwc,R$2,500,00
L3052 - Sala Comercial- Centro - Com 154m2, 02bwc,R$3,500,00
L3054 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc,R$550,00
L4006 - Galpão - Guaramirim - Com 500m2,R$ 3,800,00
L4008 - Galpão - Vila Lalau - Com 3,500m2'valor sob consulta,

L4009 - Galpão - Guaramirim - Com 1,125m2 - Valor Sob consulta
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71 5
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30

Sábados e feriados plantão.
rejane@atlantaimoveis.com
keli@atlantaimoveis.com• nco,373

ReI. 2381 Resid. Saint Germain
na Vila Nova c/ 1 suíte, 2 dormitórios, bwc

social, sala de estar e jantar, sacada com

churrasqueira, área de serviço, 02 vagas de
garagem. Acabamento: REBAIXAMENTO

EM GESSO NAS SALAS, PISO LAMINADO

EM MADEIRA NOS DORMITÓRIOS,
PORCELANATO NAS SALAS, PREPARAÇÂO
PARA AR SPLlT, HIDROMETRO INDIVIDUAL.

R$ 219.000,00 á R$ 229.000,00

ReI. 2418 Resid.
Riviera na Vila Nova

c/ 1 suíte com closet,
2 dormitórios, bwc
social, sala de estar/
jantar, cozinha, área de

serviço, ampla sacada

gourmet, 3 vagas
de garagem - Forro
em gesso no interior
dos apartamentos,
preparação para
ar-split e hidrômetro

individual,Preparação
para aquecimento a gás.
(SOMENTE 02 APTOS
POR ANDAR).
A Partir de
R$270.000,00

Ref. 2480 Resid. Ilha dos

Açores na Vila Lenzi c/
01 suíte + 01 dormitório,
sala de estar/jantar,
cozinha (mobiliada), bwc
social (mobiliado), sacada
com churrasqueira, 01
vaga de garagem. 02
APTOS POR ANDAR.
R$ 160.000,00

Ref. 2481 Resid,
D'Angelis na Vila Nova
cf 01 suíte + 02

domitórios, sala, cozinha,
Bwc Social (Mobiliado),
lavanderia com área
extema, sacada com
churrasqueira, 02 vagas
de garagem.
R$ 280.000,00

ReI. 2339 Resid. Belle Vie
No Centro. pto FRENTE
com '1 suíte master
com coset e sacada, 2
demi-suítes, Ampla sala
de jantar e estar com
sacada e churrasqueira,
cozinha, área de serviço
com c"tendal, lavabo,
garagem. (SOMENTE 02
APTOS POR ANDAR).
R$ 400.000,00

Ret. 2476 Resid.
Trento na Vila Lalau

c/ 02 dormitórios,
sala de estar / jantar,
bwc social, cozinha,
área de serviço,
sacada com

churrasqueira, 01
vaga de garagem.
R$135.000,00

Ref. 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. A partir de R$150.000,OO

Ref.24161BIZA
Residence no Centro c/

1 suíte c/ closel e sacada
+ 2 demi-suítes, sala
de jantar e estar, sacada
com churrasqueira,

'Iavabo, cozinha, área
de serviço, garagem.- 2
COBERTURAS DUPLEX.
Apenas 2 apartamentos
por andar; aquecimento
de água a gás, ar-spl�
aproveitamento de água
da chuva, medidores
individuais de água e

isolamento acúslico.
Aptos A partir de
R$350.000,op

ReI. 1607 Casa no

Amizade cf 01 suíte
mobiliada, mais 02
quartos, sala de
estar e jantar(rebaixo
em gesso),cozinha
mobiliada, área de
festà, área de serviço,

, garagem para 02
carros.

R$ 270.000,00
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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,

H110D Casa com

131 m2. R$: 270 Mil,
Barra Rio Molha

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

Bela Paisagem em uma

-de Área 20.000m2

R$:990.000,OO Amizade

H114R Casa 152M2

R$:320Mil, Centro

H014 Área privativa
107 m2. R$:380 Mil,

Baependi

H021 Ed. Vale Da Lua

R$: 150Mil, Amizade

H217D Chico de
Paula 92m2

R$: 215 Mil

Residencial São Luis.

Área Total 70.42m2

R$: 146 Mil

H221 R Vila Lalau

R$:125 Mil.

H210D Ed. Tulipa
97m2

R$:320MiI, Centro

h

H135R Casa de Alve-
nana

R$: 380 Mil, Centro

H125D Área Total 90m2 HOO22 Sobrado Gemina-

R$: 135 Mil, do. R$:270 Mil, 146,95M2,
Estrada Nova Três rios do sul

H0024 Área privativa
98,OOM2

215 Mil, Nova Brasília

H 129R Área Total
2.258m2

R$:250 Mil, Amizade

H132R Casa 206M2

R$:450Mil Barra Rio

Cerro

H163R Nova Brasília

R$:650 Mil, Área Total
650m2

H212D Centro

R$: 195 Mil, Área Total
110m2

H205 Moradas da Serra

R$:249 Mil,
Nova Brasilia

H165D Geminado

70m2.R$: 150 Mil, Três
Rios do Sul

H216D ITAPEMA

R$:239 Mil, 70m2

H0015 Ed. Monet.

R$:184 Mil, Baependi

H128D Três Rios do Sul

R$: 165 Mil, 70M2
H0023 Terreno 373,97m2
Amizade - A. Champs
Elysee. R$:159 Mil
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� Apartamentos de 2 e 3 qu rto , S

.:- Piso Porcelanato

.;. Acabamento em massa corrida

.!. d t t em gesso

o e gfô it

ont plit nos quartos e sala

acee sem churrasqueira
alão de festas e playground

M re Ivi uats de águal luz e gás

•

....

.. or eiro eletrônico

VENDAS

Imobiliária Habitat

Rua Felipe Schmidt, 157 - Centro

Jaraguá do Sul - SC
Fone: (47) 3371 8009

PLANTÃO: 8836-9624

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.

(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

R.l21.473

Ref. 380 Res. Alinda, Três Rios do Sul, 2dorm, demais dep.,
sacada cl chur, 1 vaga, 69m2. R$ 124.000,00

APTO PRONTO, AVALIADO PELO PLANO MINHA CASA MNHA VIDA

Ref. 0355 Res. Ipê Amarelo,
Figueira, 2dorm, demais dep,
sacada cl chur, 1 vaga, 54m2

R$ 115 ..000,00

Ref. 0341 Res. Torri di SOIi, Rio,
Jguá Esquerdo 2dorm, demais
dep,sacada cl churr, 1 vaga,
55,26m2 R$ 130.000,00

Rei; 0344 Res. Angela,
Três Rios do Norte, 2 dorm,
demais dep, sacada cl churr,
1vaga 55m2• R$110.000,00.

Ref. 0377 Casa, Estrada Nova,
Vila Lenzi, 2 dorm, demais dep,

1 vaga, 55,53m2•
R$ 130.000,00.

1Yi.ID04'JE.AM�EM JARAGUA 00 Ul,.OfdiUl6l"�
1Il1�NJII/fI)WiII. co.upA E 8CHROF.f)� '_.ILÊ�

....
.

� ...

R.110.705

Ref. 0192. Recanto Da Ilha,
Figueira, duplex suíte + 1, demais
dep, sacada com chur, 1 vaga,

84m2. R$ 179.000,00

Ref. 0312. Res: Betel,
Baependi, 2 dorm, demais

dep, sacada com chur, 1 vaga,
54m2. R$ 128.000,00

Ref. 0182 Res. Akira, Vila Lenzi,
2dorm, demais dep, sacada cl

chur, 1 vaga, 53,32m2
R$ 128.500,00

Ref. 090 Res. Juliana,
Centro, sulte+ê, demais dep,

sacada cl churr, 2vagas
90m2• R$ 169.000,00.

PLANTA. BAIXA

Ref. 0340 Vende-se terreno Loteamento São Mateus cl área
345,51 m2, tendo projeto de casa de 33,67m2 pi financiar pelo

plano "Minha Casa Minha Vida"
Terreno R$ 70.000,00. Valor do projeto casa R$ 25.000,00

.

Área Industrial
Excelente para Galpões

3S.000m2 "

26$m frente para SR 280

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1111

Rua Arthur Gumz, esquina com a Rua José Marangoni,
Vila Nova, próximo ao Círculo Italiano..

$ 55. 1,81 + CUB (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamentos. Entrada mais 16 parcelas corrigidas pelo CUB, sendo a parc�la 01 /16 em

abril/2012 e a parcela 16/16 em julho/2013

$ 22.388,9 + CUB (CUSTO ESTIMADO pelo Cqndomínio sem Acabamentos). Entrada mais 16 parcelas corrigidas pelo CUB, sendo a parcela 01116 em

abril/2012 e a parcela 16/16 em julho/2013

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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°I MÓ V E IS.

CRECI3171-J

o nosso desafio é fazer você feliz

c'

Jaraguá Esquerdo: Terreno plano pronto
para construir.

Área de 350 m214 x 25m

João Pessoa.

Terreno com 13.000,OOm2

Próximo ao Mercado Zanetti.

Nereu Ramos:

Terreno industrial com frenteparaBR280.

Áreadoterreno: 4.800,OOm2 (60x80mf_

Ribeirão Cavalo:

Cosa alvenaria com 02 dormitórios.

Próximo o empresa Schnell
:r"I!!.........��-�

Três Rios do Sul. Apto com 64,00 m2

loteamento Santorini.

47 3370-2900
PlantãolVendas
14D 9638.1909
14119625.6096

Estrado Novo.

Cosa de madeira com 02 dormitórios +

dependencias.

Casa alvenaria com 160,OOm2
Ruo asfaltoda, ótima localização.

Rua Vera Ficher, 239 - Centro - jaraguá do Sul
Casa de alvenaria, 90m2
03 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem
Lateral da Marina Frutuoso

Ilha da Figueira, Jaraguá do Sul.

Terreno de 751 m2, orea construido 483m2

Imóvel com rendimento R$3.800,OO mês

Guaramirim. Bairro Capanema.
Cáso alvenaria com 150,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3275.1100
SPACO

--

Plantão 9921.5515
COMPRA-VENDA-LOCAÇÃO
www.spacoimoveis.net

MÓVEIS
CRECI3326J

Imóveis para venda

Apartamento- Baependi

Casa - Rio da Luz

mil
venaria, 3 dormit., sendo

área construída de 146 m',
em terreno de 350 m'.

Imóveis para locação

Últimas Unidades!

Apartamentos com 2 ou 3
. dormitórios (f suíte) e Salas
Comerciais. Jaraguá Tower
Registro Incorp. n. R.1-61.952

Terreno- Jaraguá Esquerdo

mUI
Localizado em condomínio
fechado de alto padrão.
Área total de 688 m'.

easa • Praia Itajuba

�TP-I� d '1" d
mJI

IS a, orrm onos, emais

dependências, em terreno
de 292,80m2. Rua Piedras Negras

Terreno - Figueira

Apartamentos NOVOS

BAEPENDI - Apart. 2 dormit. (1 suíte). Aluguel: R$ 900,00
BAEPENDI - Apart. 2 dormitlsuíte, semi-mobiliado. Aluguel: R$ 1.1 OÓ,OO
CENTRO - Apart. 1 amplo dormit., demais dependo Aluguel: R$ 560,00
CENTRO - Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Aluguel: R$ 900,00
CHICO DE PAULO - Casa alvenaria, 3 dormitlsuíte, demais dependo

Opções com 1 ou 2 dormitórios
Rua Antonio Francisco Diemonn
Bairro Vila Nova

SPAÇO IMÓVEIS LTDA - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1188 - Sala 401-12 Ed. Marcatlo Center I Jaraguá do Sul I SC

VILA LAlAU - Galpão cl área 300 m', ideal pI depósito.(Próx. WEG II)

•

üller (47) 9112-1700

(47)3372-1.700
Jaraguá do Sul - se

rcorretor.com.br

Corretor de Imóveis
CRECI/SC 0.8530

,o. ....�
't'�,��Mf�'-I","", �

, "':
,"' ,

-j ,=,"- c. >

"j'i!!,..........:W
.. O'<;!':'L....

"" ,.

CÓd. 3053 Vila Nova • Prox.
ar do Oca - terreno- área +/.
4.147 m2 com galpão de
600,00m2, com mezanino-

R$2.000.000,OO

ova Brasília - Casa 120 m2 Próx. suíte,2 quartos, sala jantar, sala
Angeloni Novo, 1 suíte 2 quartos TV, copa, cozinha, despensa,
churrasq. Garagem - Valor R$ bwc, lavanderia varanda, piscina
00.000,00 -oferta �a semana por 7 x 4, 1 garagem, sala de festas e

230 mil
churras ueira iardim R 400mil

- Entr. 20 mil +fin.Ap 2 quartos,
sala/ copa, cozinha, lavanderia,
bwc, churrasqueira sacada

ara em R$115 mil ·Oferta

Cód.1048 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.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, sala/
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$125 mil ...

Cód. 2021-Centro - Edit. Juliana -

Apartamento 1 suíte, 1 quarto, sala!
copa, cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira, sacada garagem - of.

R$ 175 mil por 175 mil

Cód. 2017 - Centro - Apartamento 3

quartos, salal copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem - Valor

R$165 mil

1!&f"-' '1
- _

.... �,< >cF.�
�-'i�!;)"'.AWfi��

,

,
,., t��f';' ?!?"V.� ...

""
" \ .. ,��

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

uítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
ala tv, s estar, churrasq ,aq solar,

garagem 4 carros.

Sob consulta

Casas Bairro Área/Terreno' Construção' Valor
1048 Centro 532m2 150m2 850mil
1066 Praía Barra do Sul aprox.90m2 100mil
1075 Chico de Paulo 430m2 120m2 155mil
1107 Nereu 375m2 100m' madeira 60mil

Apartamentos Local
2002 SFS!Ubatuba 1 quadra domar 70m2/Suíte+2q 115mil
2017 Amizade Cond. 3quartos 130mil
2020 joãoPessoa Próx. Posto Mime 2 quartos 115.mil
Terrenos Área
3040 Centro(prox.Kohlbach) 4.000m2+1- 510mil
3051 GuaramírimBR2802.450m2 3aluguéis 450miJ
3054. João Pessoa jr 918,00m' 180mil
3055 Barra do Sul +1-350m2 Próx. Trapiche 25mil
Chácaras
4006 MassJRíbGustavo 201.000m' 185míl
4007 São Bonifácio' 242_Ooom' • (Prox.Palhoça) 150mil

Aluguel- Centro - ap 3quartos R$765,00

Cód.1105 - Vila Lenzi - Casa
mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

. cozinha, despensa, lavanderia
varanda, garagem, churrasqueira,

jardim - R$ 185 mil
PROJETOS E CONSTRUÇ ES

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande
experiência no mercado de coRstruções:Oeixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves:

FINANCIAMOS PELO SISTEMA

(SFH).minha CASA minha VIDA!

-Projetos estruturais e Arquitetônicos

��r(t� �pa11afnooJ:9cod�.�l1:9�9
n9 'Ct1l'ttr..o -®�� ©.Of.lt�n.d.Q P4 'Slil�$.

4

a

Y,E
A-p.art@mooto®ntend9 .w 99fmüÓ(iQ§_
�� t� rroj;)'ilia®.

2300 1 o

37 -2 7

tão 47) 84n a

IMÓVEIS PARA LOCAÇAQ
CE TRO
Apart. 1 dormi!., -sala, eoz -, , área serv, bwc, s..<:\cad;a cJ
ohwrr. e garqgem. R��idencjal {Ias íutípas. Ah:l9�ei: R$ 560)QO

Apart. 3 dQ.rm. sala, .g�la de,estar1janta,r, despensa para er,l.1P(�.g:ad.a,
cozinha, 02 banheiros, área ,de serviçq 'Sem .garagem.
Av, Marechal Deodorp da Fonseca, Ediflclo Menegottí - R$ 650,00

Apart. 2 Oormlt, sala. cozinha, banheiro. área de serviço, sacada
garagem.
Rua João Planincheck, 1115 - Edif\co K1ein - Aluguel R$ 550,00

I
Apart. 2 dormir. (sendo 01 suite), sala, cozinha, lavanderia, bwc,
sacada com churrasqueia e 9aragem.
Rua Marina Frutuoso, 777 - R�idenciallVlafina - Aluguel R$ 790,�0

Rua João ·;J;ícoHi, 104 ... Centro", Jaraguá d.o Su� ".. 89251...f5eO ,Apart. 3 dormito (sendo 01 stlf!e), sala, oozmha, ,Iavan(i\eria, bw�,
sacada com churras�Lleira e gafagem.
Ruª Marina Frutuoso, 777 ",. Resjden..cial Marina - AI�uel R$ 820,0

Apart. 2 dormit., sala, CÇl2!(rit@, área de serviço,
banheiro e sem garpgem.
fiua Preso 'Epitacio Pessea, 11' � Ed. Ja_raguá - Al�uel: R$ 750,0

�art. :3 �rm:it (�endo�� .slJltl@). S(;l@. wzinh'1l, bC\fltLeiro,
Jjr:.e&l çle '$ervi90' 'sa�a Q9m \91i1�r(.asq. ,e�r�g�m.
�J.Ja @artão!§l§l ,Rio ,6raI\Ç9, 48..Q: JSesi{l.. 1�hgenix " Alu�U:81 ,R.$ $l�,&l()'

Art.altf:.. \O§I1jl.�n9..Q@2�ftr;r{�ri\§l§"��,wzir:ttta" ,ª1�Çl��r.:.i�.,
���r��m.
�.�!fay���.r

.,

.l9lD.9Jl!Ar�r9P ...��j;I�I��tlAW
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fPlantão: 886'4-4021

www.im.obili-ariabeta.com.br

Casa
Barra do Rio Cerro, 3 dormitórios

Apartamento - Nova Brasilia
2 dormitórios (1 suíte)

Registro de Incorporação R3-61353

Apartamento - João Pessoa
2 dormitórios

302� Casa Água verde - 02 dormitórios + suite 3043 ApartamentoVila Nova - 02 dormitórios + suít

R$1.000,00 - R$ 1.100,00 - Ed, Saint Moritz
Três Rios do Sul - 325m2•

Mó Casa Comercial - Ilha da Figueíra - 200 3045 Apartamento Vila Lalau - R$ 750,00 - 03 R$75.000,00 R$75.000,00
metros - R$ 2.000,00 dormitórios - Ed. Vitória Régia

Galpão Industrial � Barra do Rio Cerro - 3049 Apartamento - Ilha da Figueira - R$ 750 + Água Verde - 465m2 São Luis - 360m2

R$9,000,00 taxas - 02 dormitórios - Ed. Tácia Fernanda R$93.000,00 R$101.000,00
301m Sala Comercial - Centro - 80 metros R$670,00 3006 Apartamento Centro - 02 dormitórios + suíte

6 Sala Comercial - Centro - 30 metros -R$700,00
R$ 1.100,00 + taxas - Ed, Klein Amizade - 336m2.

$li\\() Sala Comercial Centro - 174 metros
®OS Apartamento Ed. 4 Ilhas - Suite + dois R$105.500 00

R$ 2350,00
dormitórios - R$ 1000,00

� Sala Comercial Centro - 1400 metros-A
-3.0.$ Apartamento ,- Barra do Rio Cerro - 02

São Luis - 485m2 Jaraguá Esquerdo - 350m2 Amizade - 367,5m2
consultar

dormitórios + surte - R$ 780,00 - Ed.

R$120.000,00 R$120.000,00 R$125.000,00Bortoline

3'038 Sala Vila Lenzi - 60 metros - R$ 500,00
$1037 Apartamento - Vila Lalau - R$ 650 + taxas -

�®j Loft Centro - 01 dormitório - R$ 400,00 + taxas 02 dormitórios - Ed. Olivia Catarina Santo Antonio - 300m2 Jaraguá Esquerdo - 341m2
- Ed. Nalhalia Schiocket

300'2 Apartamentos Água Verde - 02 dormitórios R$ R$60.000,OO R$140.000,OO R$150.000 00
3040 Cobertura - Centro - R$ 2.500,00 - 03 620,00 + Taxas - Ed. Olinda

dormitórios + suite - Ed. imperial 3003 Apartamento Centro - 02 dormitórios + 01 Consulte nossos corretores ou acesse www.imobiliariabeta.com.br
suíte - R$ 1000,00 + taxas - Ed. Arezzo
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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,OO
---.....,......--

Ref 289 - Bananal do Sul/Guaramirim - Casa
nova em alvenaria, com 1 suíte + 2 quartos,
sala estar/jantar, cozinha, 1 banheiro social e
lavanderia. Area toda murada com 360,DOm2

e de área construída 75,OOm2.
R$ 170.000,00

Ref 307 BracinhO/Schroeder Sítio contendo uma
casa com 03 quartos (01 suíte), 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 120,oom2 R$ 230.000,00

Ref 308 Avaí/ Guaramirim Casa em alvenaria com
03 quartos, sala de estar, cozinha, 02 banheiros,

lavanderia e garagem R$ 150.000,00

.,..

Rei 0312 - RIO HERrwSCHROED�R - Casa nova em alvenaria
com 1 suíte + 2 quartos, sala de estat�antar. cozinha, 1 banheiro
social e área de serviços. 76,00 f112 de área construída e terreno
com 350,OOm2, localizada em loteamento residencial com [lIaçW

playground e Ruas pavimentadas. R$160.000,OO

Ref 0317 - CAIXA D' ÁGUNGUARAMIRIM
- Casa em atvenaria com 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, área de serviços e garagem.

R 9900000

Ref 306 Jacu- açu/ Guaramirim Terreno
rural área de 17.500m2 em sua maioria

.

arrozeira. R$ 265.000,00

A consultoria Habitacional
deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente
credenciada pela Caixa
Economica Federal.

Financiamentos

,
..

A
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.

Construtora �

r.a�e�
•

:ii!
,.:.
à::

,OFERTAS·
Terrenos

Ref 270 Edifício Tom Jobim, Edifício com 07
pavimentos, 36 aptos, Elevador, Salão de Festas
mobiliado e decorado, Playground, Bicicletário,
Garagens, Portão e porteiro eletrônicos, Previsão

para TV a cabo e antena coletiva, Central de
gás, Acabamento em massa conida, Portas e
rodapés na cor branca. Apartamentos com: 02
quartos, Suíte + 01 quarto, Suíte + 02 quartos,
Sala de estar e jantar, Sacada com churrasqueira,

COzil1ha,JiWC, Area d serviÇQ,Garagem

• 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 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/Guaramilim - Terreno com
405,OOm2 contendo 4 apartamentos com
2 quartos e 3 quitineres. Terreno com ótima
localização, fazendo frente com Rua asfaltada.
R$290.UOO 00 (duzentos e noventa mil reais}

Ref 298 Corftceira/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 291 - BANANAL DO SUL/GUARAMIRIM - 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 323 Ponto Comprida/Guaramlrim 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

Ref 287 Avai/Guaramirim Casa mista com 03
quartos, sala de estar e jantar, cozinha, banheíro,

lavanderia e garagem R$150.000,OO
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Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos,
sacada com churrasqueira, garagem.
Vila Nova - R$ 800,00 + condomínio.

Apto NOVO 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.

Ed. Belo Arvoredo· Amizade

Apto 1, 2, 3 quartos, sacada cf churrasq.
A artir de R$120.000 00

'47 3275.4477
9153.8033

t' ..

Res. Vicenzi • Barra Rio Molha

Apto 2 quartos, sacada cf churrasq ..

R$ 125.000,00. Flnanciável.

Res. Vlcenzi - Barra Rio Molha
Apto 2 quartos, com linda mobilia.

R 140.00000. Financ.iável.

Edifício Terra Florae - Vila Lalau
2 quartos, 70m2, sacada cl churrasq.,

1 000,00. Entre a: Mar 0/2013

Rua Domingos Rodrigues da Novál 483 Sala 01

vvww .splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o f'manciamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

'Preços válidos até a próxima edição deste anúncio ou conforme disponibilidade do imóvel.

Edifício Belatrix - Amizade

Ap NOVO 1 suíte + 2 quartos, garagem.
A partir de R$155.000.00.

OpçÃO PARA
INVESTIMENTO!

Apart Hotel - Centro
R$ 90.000,00
Consulte- nos!Casa 3 quartos - Barra Rio Cerro

1 u'� q o, garagem p/2 carros

R 250.000,00. Aceita ro osta.

Casa 3 quartos - Chico de Paula

'ku;J r.lruu t_e...!2.ç 1 1(', área festa
com piscina. Agende uma visita!

Apto 1 quarto, sala, cozinha, BWC, garagem.
Centro - R$ 480,00 + condomínio.

Apto 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavaderia, churrasqueira, garagem.
Baependi· R$ 570,00 + condomínio.

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos, 100m2 privo
sacada cf churrasqueira, garagem.
Baependi - R$ 750,00 + condominio.

Res, Hebrom - No'va Brasília
I

Apto 1 suít 2
_

art _,
sala estar/jantar, cozinha, banheiro,
lavanderia, sacada com churrasqueira
e garagem.
Aprox. 80,00m2 de área privativa.

Prédio com excelente localização e padrão.

R$ 180.000,00. Agende sua visita!

Ed.Vltória

RESIDENCIAL

TORRE DE LUNA

VILA NOVA

APTO COM 96,12M2,
COM 2 QUARTOS,

SALA, COZINHA
ÁREA DE SERVIÇO,

BWC, SACADA COM

CHURR E GARAGEM.

SEMI MOBILIADO.

R$ 145.000,00. ESI'UDA

PROPOSTAS. ACEITA

FINANCIAMENTO.

FONE: 4796620985

ReI 080 - Barra do Rio Cerro - Cas
de Alvenaria c/50m2 - 2qtos, bwc

social, sala estar, cozinha, garagem -

Terreno com 365m2 - R$160.000,0

ReI 095 • Barra do Rio Cerro - Terreno
Industrial c/ 55.000m2 - Frente para
a Rodovia Esladual Wo�gang Weege
(Entre a estofados Bell Art e a Nanete
Malhas) - Valor: CONSULTE·NOS!

Resid. Vasel- Vila Nova - Aptos
de 2 e 3 dorm c/ suíte, sacada C/

churrasqueira. (Incorp. R.5-17.01 O)

Anuncie aqui!
(47) 2106-1919
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R1306 - João Pessoa R$185.000,00R1299 -Ilha da Figueira R$ 430.000,00

i'l. _

R1208 - Guaramirim-Resid.Jardim das
Palmeiras R$ 110.000,00 R2153 - Baependi- Residencial Caribe R2151 - Três Rios do Sul R$130.000,OO R1305 - Centenário R$ 380.000,00

R1300 - Jaraguá Esquerdo - Residencial
Leonardo da Vinci R1285 - Schroeder R$ 145.000,00 R2147 - Apartamento - Bairro Ouro Verde R$ 95.000,00 R2157 - Rio Molha R$140.000,OO

R3046 -

Chácara em
,

Guaramirim

com 90.000 m2.

porteira
fechada.

100% cercada.

Preço à

consultar.R2142 - Vila Rau R$130.000,00 R1303 - Vila Rau R$ 280.000,00
R1286 São Luiz - aceita imóvel na negociação

-RES. MORADAS DA SERRA - 1 SUíTE. 2 QUARTOS,
COZINHA. BWC, LAVANDERIA, SALA JANTAWESTAR.

SACADA COM CHURRASQUEIRA, 1 VAGA DE
GARAGEM. PREDIO COM ELEVADOR, PISCINA.

VALOR R$198.500,00

:-ÕEIXE-NOS 'ADMINISTRAR SEU IMÓVEL. :
I J I

: PROCURAMOS IMOVEIS RESIDENCIAIS E i
! COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, i

i ENTRÊ EM CONTATO CONOSCO.
I

'.'--'; :
I
,
I
,

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
.

! - Res. Saint German; suíte, + 1 quarto, sacada c

I churrasqueira, 1 garagem. Bairro Vila Lalau -

I
valor R$ 790,00 + cond.

I
- Casa Comercial- Rua João Picolli Centro -

I valor R$3.000,00
I

- Sala Comercial- 67m2 + 1 garagem Bairro Vila

I Lalau - valor R$800,00 + R$60,00 cond.
. I . Res. Saint Moritz - Vila Nova: ApartamentoI com três dormitórios (sendo uma suíte), sala,

I cozinha com mobilia, área de serviço, banheiro,

"
sacada com churrasqueira, duas vagas na

garagem. Valor R$ 1.050,00 + Cond.
.

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.
I - Galpão - Guaramirim - Galpão com 262m2 em

Guaramirim. Valor R$ 2.100,00
Sala comerclal- Centro - Sala comercial com

I
dois banheiros. 60m2• Valor R$1.000,OO (água

i incluso).
I Apartamento - Três Rios do Sul - Apartamento
I NOVO com dois quartos, sala, cozinha, área de

I serviço, banheiro, sacada com churrasqueira e.
I garagem. Valor R$ 500,00 + cond.

-

lOCAÇA0

CENTRO - Res. Ruth Braun, apto c/ 74,65m2 de
área privativa; suíte, 1 quarto, Bwc social,

cozinha, lavanderia. sala Jantar/estar, sacada c/
churrasqueira e uma garagem.

VatorR$ 240.000,00

RES. TORRE DI SOU - ELEVADOR - APTOS A PARTIR
DE 60M2, E VALOR A PARTIR DE R$ 130.000,00.
INCORPORAÇÃO SOB N° 5.340. APTOS COM ,2

QUARTOS, COZINHA, LAVANDERIA,BANHEIRO, SALA
JANTAR/ESTAR, SACADA COM CHURRASQUEfRA, 1

VAGA GARAGEM.

Ed. Maguilu - centro - BlocoA-Ultimo Andar - 02
dorm., sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem -

Valor: R$ 135.000,00

RES. BRUNA MARIANA, BAIRRO RAU, AO LADO DA
CATOLlCA.PREDIO C/ ELEVADOR. APTO; 1 QUARTO,
SALA JANTAR/ESTAR C/ SACADA, LAVANDERIA,

COZINHA MOBILIADA, BWC MOBILIADO, 1
GARAGEM. VALOR R$ 107.000,00 PODE SER

FINANCIADO.

RES. ÁGATA, CENTRO, PROXIMO A UNIMED.
PREDIO C/ ELEVADOR, APTO; 2 QUARTDS, SALA
JANTAR/ESTAR. BWC, COZINHA, LAVANDERIA; 1

GARAGEM.
VALOR R$ 160.000,00

SOBRADO - CHAMPAGNAT - SUíTE.c CLOSET E

HIDRa. 2 QUARTOS. BANHEIRO, COZINHA COPA.
SALA DE JANTAR.SALA VISITA, LAVANDERIA,
DEP. DE EMPREGADA C BANHEIRO, GARAGEM

PARA 2 CARROS, VALOR R$ 550.000,00

CASA ALVENARIA, BAIRRO AMIZADE
MASSA CORRIDA, PISO CERAMICA E lAMINADO DE

MADEIRA. SUÍTE, 2 QUARTOS, SALA EM "L"

ESTAR/VISITA. BWC, OOZINHA, LAVANDERIA,
GARAGEM, ÁREA DE FESTA COM CHURRASQUEIRA.

VALOR R$ 290.000.00
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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' -

, CO_SPONDENTE

47)

Sobrado Novo 60m2,·2 quartos,
sala e cozinha integradas, bw,

lavanderia e varanda.

Corupá/SC.

.... .

Casa 56m2, 2quartos, sala, coz.,
lavand., bw e garagem. Terreno
367, 27m2• R. Lat. do Ano Bom,
Corupá/SC. R$ 70.000,00.

Casa 81,GOm2, 2 quartos, sala, cozinha,
copa, banheiro, lavanderia, área de

serviço e garagem. Terreno 364m2,
CorupájSC. R$145.000,OO.

Terreno 375m2 (15x25), lote 48. Apto 52,71m2, 2 quartos, sala, coz., lavand.,
Aceita flnanc., Residencial bw, salão de festas, playground, garagem,
Munique. Amizade. Jguá do quadra de esportes e quiosques. Jguá do

Sul/SC. SuLSC.R$100.000,OO. .

Terreno 380m2, Terreno 330m2,
no Ano Bom. no Ano Bom.

eorupá / se. - Corupá / SC.
R$ 40'oo�'e?h R$ 55.00�'Rgs'
Terreno 308m2, Terreno de 360m2,
no Anó Bom. João Tozini.
Corupá/ se.
R$ 45.oo�io,gi.iJ CorupájSC.

mm

Chácara 11.000m2, lagoa, campo de
futebol e casa mista. Corupá/SC.
R$ 150.000,00. Troca por casa.

Chacara 30.000m2, casa 80m2• 4Km do Chacara 250.0 m=, riacho, mata na va

e áreas desmatadas para plantio ou

centro. Corupá/SC. R$ 98.000,000, pastagens. Estrada Rio Natal.
.

,
Corupá/SC. R$ 165.000,00.

OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENT PERSONALIZADO N

Chácara 11.600m2, 80%
desmatada, à 5Km do centro.

Corupá/SC. R$ 85.000,00.

Chacara 49.000m2, cl casa e

4.000 pés de eucalipto.
Corupá/SC. Aceita carro.

Chácara 250.000m2,
no Rio Natal, fundos com
o rio Cachoeira. Ideal para
reserva ,legal. CorupájSC.

R$ 78.000,00. ,t
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5 LEHMANN
____��_OSvalldif tehmaoo Corretor de 1móveis

3273-6691
9902-4249/9128�1'019

www.lehmannimoveis.com.br
João Franzool', 1022 - São Luiz

Procura-se Corretor com creci, ou que esteja cursando

Ref :1;39 Terreno Ilha da Figueira

com 12 mil metros quadrados

plano fazendo fundos com a

WEG II (rio). Valor R$45O.,OOO,OO

Ref 141 sobrado em construçao no bairro ilha da

figueira com aproximadamente 250 metros

quadrados terreno com 450metros quadntdos em

fase final de acabamento. R$280.000,OO

Ref 106 - Chacará no bairro
Vieiras com 20 mil metros
quadrados casa frutas

palmeiras 2 águas correntes
R$ 90.000,00

Ref 131 • Terreno Barra do
Rio Cerro, próximo ao

Mercado Contelli com 300
metros quadrados valor
R$ 18.000,00. Aceita
financiamento bancário

Ref 128 Chacará bairro Rio Cerro II 500 metros

Ref 134 terreno com 87 mil metros", Rio Cerro II

com duas frentes para rodo Wolgang Wegge,
ideal para chácara. R$210,OOO negociável

Ref 142 terreno no bairro ilha da figueira proximo
a esquadrias nilmar com 540 metros quadrados

plano pronto ra construir R$95.000,OO

Ref 143 casa de alvenaria
próx. Ar weg com 200 metros

quadrados com 9 peças sendo
tres pavimentos R$2S0.000,00

Ref 144 casa en alvenaria
bairro sao luiz( terreno
comercial )casa com 150
metros quadrados terreno
com 390 metros quadrados
com 15 metros de frente para

rua joao franzner valor
R$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 144 Casa em alvenaria, C/150m2 terreno
c/390m2 ponto comercial(são luiz)
Total de 8 peças - R$ 160.000,00

Ref 135 Apartamento Centro de Guaramirim, 6Q
andar com elevador, piscina e churrasqueira na

sacada novo. R 180000. Aceita automóvel

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$1.650.000,00

Ref 145 - Casa em alvenaria no Centro prox. Angeloni
Novo, c/204m2 1 suite c/doset e banheira, 2 quartos
sendo um c/doset. 3 vagas de gar. - R$460.000,O

DELl
PRADI
IMÓVEIS

Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá EsquerdO - JARAGUÁ DO SUL - se

CISA&8IlIIM
lIIf.IIIBII8PIIDII

r
=====Corret res de 1m

'

veis www.schellercorretordeimoveis.com.br

NOVA BRASíLIA·
"RESIDENCIAL

MATER DEI"
•Apto 203 - 2aandar - 2

quartos, banheiro social,
sala/cozinha,
lavanderia, sacada com

churasqueira, 1 vaga de

garagem. Área de festa.

Matrícula 66.035.

R$ 160.000,00

r'""::c'''"'''"'o;õi''''''..,''-,,--'----,-,,-..,,'---'''':'''''�-'=-''''·,,-'':---;-'-,-'I JARAGUÁ ESQUERDO
Casa com suíte mais

03 dormitórios, bwc
social, sala de jantar e

� --I estar, cozinha fechada,
lavanderia.

IChurrasqueira; lavabo 'e

garagem nos fundos.

Metragem da
casa: 193,00m2.

Metragem do terreno:

409,50m2
Valor: R$400.000,OO.

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 gàragem,
churrasqueira na sacada.

TERRENOS

Residencial Bellatrix - Loteamente Itacolomi II - Bairro Amizade

1 suite, 2 quartos, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia,

sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagemr R$175.000,OO
Matrícula 59,357

• LOTEAMENTO AFONSO

EUGÊNIO NICOLUlll • Atrás

I da Igreja São Judas

I
Tadéu. R$11 0.000,00 - ÁGUA

I
VERDE

• LOTEAMENTO VILLE DE

LYON. R$ 105.000,00 -

AMIZADE

• LOTEAMENTO DONA MARTA
- R$ 65.000,00 - NEREU

RAMOS

• LOTEAMENTO VICENSO -

R$ 85.000,00 - Bairro João

Pessoa

UG EL
• Apto 3 quartos- 3aandar -

R$700,OO + condomínio

• Apto 2 Quartos - 4° andar.

R$ 570,00 + condominio
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Ref.5821 - Apartamento
no Czemiewicz com I

Suíte + 2 quartos, bwc

social, saJa de jantar, sala de

tv, cozinha mobiliada,área

de serviço, sacada com

churrasqueira e 2 vagas na

garag m.R$2S0.000,OO.

Ref.463.1 - Apartamento
no Centro com I Suíte +

I quarto, bwc, sala de estar,

sala de jantar; cozinha, área
de serviçO, sacada com

churraSqueira e I vaga na

garagem. .'.'

R$23S.000,OO.

Ref.57S.3 -

Apartam ntos naVila

Nova com 3 dormitórios.

A partir de
R$190.000,OO.

Ref. 608.1 - Excelente
Ref.609.1 - Apartamento
no Centro com I -suíte +

2 quartos, sala de jantar
I estar, cozinha. área

de serviço, bwc social,
d' e I vaga na

. Apar..tamentos na Ilha da Figueira.

A partir de

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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2012

g • A partir de:

BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

* Entrada + Parcelamento direto com a

construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DOR I ÓRIOS, SENDO 01 SUíTE, 01 BWC

E UM LAVABO - 102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

• Ampla sacada com GRllL 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.

2 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE -

84,05M2 DE ÁREA INTERNA.

Fone: (4n 3370-6370 - Barra do Rio Cerro
Plantão- (4n 8433-0377 / (4n 9919-8425

__���_���Rua Angelo Rubini, N°972

Fone: (4n 3273-1505 - Filial Centro
Plantão: (4n 9620-1009 / (4n 8447-0376

Rua João MarcaHo, N° 265 - Sala 05

Gerusa Lazarotto

. ,. .

ImOVel'S

••
••

Ref. 2110 - Terreno no bairro Jaraguá
Esquerdo, com 405,00m2, próximo a Urbano.

R$ 125.000,00

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

Maestro. R$ 110.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamento Residencial São luis

Área Privativa 63,37
Novo com 3 Quartos,

Sala com 2 Ambientes, Cozinha,
Banheiro, Área de Serviço,
Sacada com Churrasqueira

e 1 Vaga de Garagem

.
.......
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CORRETOR DE IMÓVEIS Vilson Silveira
Corretor de Imóveis

apresenta a seus clientes e
•

parceiros suo nova marca.CRECI4936

Uma nova estrutura, a mesma credlbilidcde.

EM P R E E N O IM E N'TO S
CRECI 3494-J

--,
I
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Empreendi�entos Imobiliários IMOBfLIÁRIA

;

.
MENEGOlTl i

� IMOBILIÁRIA

�\chave7
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTbA. www.parcimoveis.com.br

-_._-----_._._--_.
-�-_._---

RENATO ..IR

PIAZERA
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9987-1004

965-7-9409

Plantão de Vendas

9615-0011
8811-3745

Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis.com

Ref. 2023 - (Amizade) Apartamento com 82m2, 02
ormitório sendo 01 suíte,cozinha,sala,lavanderia,
sacada com churrasqueira. 01 vaga de garagem.

.

R$ 159.000,00

dormitório, sala, cozinha, lavanderia,
portão eletrônico, Condomínio em torno

de 55,00 - 3Q andar. R$ 88.000,00
Ref. 4023 - João Pessoa - LOTEAMENTO

RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTADO E TRANQÜiLO.
FINANClÁVEL. Terreno de esquina - R$ 95.000,00

Ref. 1026 - Casa de alvenaria com 92m2 ,03 qua
rtos,sala,cozinha,banheiro,lavanderia garagem.

R$220.ooo,00

----

(Amizade) - Sobrados com 125m2,
03 dormitórios sendo 01 suíte, 02

dormitórios,cozinha, sala, 02 banheiros, 01
vaga de garagem.Terreno com 155m2•

Condições de pagamento: 40% de entrada +

parcelas direto com a construtora.

Ref.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)

Ref.2028 - Baependi - Apartamento com 57,17m2,
02 quartos,sala,coz.,Bwc,lavanderia,sacada com

churrasquelra.Oã vaga de gar. Prédio oferece: Salão

de festa - churrasqueira - academia - piscina - Entrega
prevista para Jan/2012. Entrada de R$ 30.000,00 +

.

parcelas até financiamento bancário. R$ 138.000,00

Ref. 2034 - NOVA BRASíUA - APARTAMENTO
NOVO COM 68M2, 2 QUARTOS,l BWC

SOCIAL, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA. AMPLA SACADACOM

CHURRASQUEIRA, 01 VAGA DE GARAGEM.
REBAIXO DE GESSO COM LUZES EMBUTIDAS,

SOL DAMANHÃ!!! - R$ 160.000,00

Ref.2033 - Amizade - APARTAMENTO COM

90M2 PRIVADO- 03 DORMITÓRIOS SENDO

01 SUrTE, AMPLA SALA DE ESTAR E JA'NTAR,
COZINHA E LAVANDERIA, AMPLA SACADA COM

CHURRASQUEIRA! 02 VAGAS DE GARAGEM,
SOL DA MANHÃ!!! ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

R$ 195.000,00

Cod 13002 Galpão' no Bairro

Baependi com 913,00 m2

+ 02 bwc. Consulte-nosl

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGO
www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegoUi.com.br

I A

I www.p8rcimoveis.com.br

3371·0031':
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centr.o

TRÊS RIOS DO SUL

6.122- TERRENO COM AREADE 21.270,OOM2.
R$638.000,OO

CENTRO

6.313- ED. GARDEN FLOWERS - MOBILI
ADO COM 1 SUiTE, 2 DORM., SACADACf

CHURRASQUEIRA, SALA, COZ, BWC, LAV. E
2 VAGAS DE GARAGEM (LADO A LADO). ED
IFlclO POSSUI: ÁREADE FESTAS, PISCINA,

CINEMA, ACADEMIA. R$550.000,OO

JOÃO PESSOA

6.304- TERENO COM 522,20M2.
R$86.000,OO-

BAIRRO: VILA LALAU
- RUA ALBERTO SAN
TOS DUMONT, N° 196

.

- 2QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR: R$600,00
EDIF. OLÍVIA
BAIRRO: VILA LALAU -

RUA GERMANO HORST,
N° 64 - o 1 SUÍTE, 1 QTO,
SL, COZ, BWC, LAV E

GAR. R$720,00 EDIF.
.

SAINT GERMAN
BAIRRO: VILA LALAU

RUA
.

WALDEMAR

GRUBBA, N° 277 - 01

SUÍTE, 1 QTO, SL, COZ
MOBILIADA, BWC, LAV
E GAR. R$800,00. EDIF.
VENEZA
BAIRRO: VILA LALAU -

RUA ALBERTO SANTOS

DUMONT, N°729 - 02

QTOS, SL; COZ, BWC,
LAy E GAR. R$600,00.
EDIF. FILADELPHIA
BAIRRO: BAEPENDI -

RUA FREDERICO BARG,
N° 251 - 01 QTO, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.

R$450,00
BAIRRO: BAEPENDI -

RUA WILLY BARTEL, N°
250, O 1 SUÍTE" 1 QTO, SL,
COZ, BWC, LAV, SACA
DA E GAR. R$740,00
EDIF. LEBLON
BAIRRO: BAEPENDI -

RUA REINOLDO BAR

TEL, N° 727 -01 SUÍTE,
IQTO, SL, COZ, BWC,
LAV, E GAR. R$650,00
EDIF. BARTEL
BAIRRO: BAEPENDI -

RUA GEORG NIEMANN,
TORRE DINAMARCA -

02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, E GAR. R$650,00
EDIF. EUROPA
BAIRRO: ILHA DA
FIGUEIRA-RUA JOSÉ
T. RIBEIRO, N° 3695 -

02QTOS, SL, coz, BWC,
LAV, SACADA Cf CHUR

RASQUEIRA E GAR.
R$600,00
BAIRRO: ILHA DA
FIGUEIRA -RUA ANTO
NIO JOSE GONÇALVES,
N° 343 - O 1 SUÍTE, 02

QTOS,. SL, COZ, BWC,
LAV, SACADA Cf CHUR-

.

RASQUEIRA E 02 GARS;

R$850,00 -EDIF. FIGUE
IRA
BAIRRO: JGUÃ ES-

QUERDO -RUA JOÃO
JANUARIO AIROSO,
N° 1189 - 2 QTOS, SL;
COZ, BWC, LAV E GAR.

R$600,00
BAIRRO: JGuA ESQUER
DO -RUA ADDOLARA
TA DALRI PRADI, N° 126
- 2QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$580,00
BAIRRO: VILA LENZI -

RUA MARCELO BARBI,
N° 314 - 2 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.

R$440,00
BAIRRO: VILA LENZI -

RUA FRANCISCO ZAC
ARIAS LENZI, N° 500 - 2

QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR. R$4IO,00

KITINETE
BAIRRO: .

- SÃO LUIS
- RUA FRANCISCO HR

USCHKA, LOTE 148
- SÃO LUIZ - 01 QTO
E COZ JUNTO, BWC.

R$250,00
BAIRRO: SÃO LUIS -

RUA FRANCISCO HR

USCHKA, N° 916 -1 QTO,
SL, COZ, BWC, LAV E
GAR. R$500,00
BAIRRO: ESTRADA
NOVA -RUA JOSE PICO
LI, 510 -01 QTO E COZ

JUNTO, BWC. R$280,00
BAIRRO: VILA RAU -

RUA CARLOS ZENKE,
N° 224 - 01 QTO, COZ E
BWC. - R$300,00
BAIRRO: VILA LENZI -

RUA MARIA UMBELINA
DA SILVA,N° 700- IQTO,
SL, COZ, BWC, LAV.

R$420,ob

TERRENO:
RUA JOSÉ THEODORO,'
RIBEIRO - ILHA DA
FIGUEIRA. - 30X60 M2

R$ 1.000,00
CASA COMERCIAL: RUA
MAX WILHEIM, N° 258
-03 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR. R$1.800,00-
100M2
SALA COMERCIAL 18

CENTRO - RUA GUIL
HERME DANCKER,N°
161 - 34 M2 - R$440,00
SALA COMERCIAL
AV.MAR. DEODORO DA

FONSECA, N° 1594 - 32
M2 - R$670,00

CÓP.2602APTO
1011/2011202- RUAOSCAR

SCHNEIDER,N' 301
02QUÂRTO, SALA
,COZINHA, LAVANDERIA,
BANHEIROEGARAGEM.
VALORDO ALUGUEL:
R$500,OO

"

JARAGUÁ ESQUERDO

6.273- CASA COM 1 SUITE, 2 QUARTPS,
SALA DE ESTAR E JANTAR, COPA, COZIN
HA, ESCRITORIO, BANHEIRO, LAVANDE
RIA, GARAGEM PARA DOIS AUTOMÓVEIS.

R$280.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

RESIDENCIAL

�
.VILLACATÂN IA

BALNEÁRIO PiÇARRAS

• SUiTE + 1 DEMI SUíTE (2 QUARTOS)
• 124 M2 DE ÁREA PRIVATIVA

• ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO
• 2GARAGENS

• COMPLETA ÁREA SOCIAL COM PISCINA ADULTO

E lNFANTIL, SALÃO DE FESTAS E MUITO MAIS

www.villacatailia.com.br

INCORPORACÃOVENDAS r

Vendas

4732759500
,

ULU !
ElI1preendlmentO$ Imobiliário!; Ltda. S c

www.aecuíus.net www.reaJseo.com.br

Ref. 1063 - Centro - Edifício Dom Lorenzo
- Apto 'com suíte + 2 quartos, moveis na

cozinha e banheiros, sacada com chur
.

rasqueira, garagem. R$250.000,00. Aceita
financiamento bancário.

Ref.1 000 -Ilha da Figueira - Ed. Figueira
- Apto cf suíte + 2 quartos, 2 banheiros,
sacada cf churrasqueira, 2 vagas de ga
ragem. R$230.000,00. Aceita financia
mento bancário.

Ref. 1035 - Centro - Edif. Saint Tropez - Cobertu
ra com suíte + 2 quartos, 4 banheiros, com
ambientes amplos e interligados (cozinha, sala
de estar I copa), terraço cl deck com banheira
Spa, ampla área de festas, Box pi depósito na

garagem, 3 vagas garagem. Consulte-nos.

Ref. 1049 - Centro - Ed. Domingos Chiodini -

apto com suíte + 2 quartos, 3 banheiros, 2 saca
das, área de serviço, garagem. R$220.000,00.
Aceita financiamento bancário.

Ref. 1026 - Baependi - Cond. Redis.Bartel -

Apto amplo de suíte + 2 quartos, com piso
laminado, móveis na cozinha e no banheiro,
uma vaga de garagem. R$14o.ooo,00. Aceita
financiamento bancário.

Ref 1028 - Centro - Ed. Erica - Apto de 1

quarto, banheiro, sala, cozinha, lavanderia
e garagem. R$11 0.000,00. Aceita financia
mento bancário.

Ret. 1010 - Centro - Ed. Rodrigo - Apto
com suíte + 2 quartos, cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira, 1 garagem.
R$185.000,00. Aceita financiamento
bancário.

Ref. 1040 - Nova Brasilia - Ed. Petunia -

Apto com 2 quartos, 2 banheiros, sacada,
garagem. R$170.000,00. Aceita financia
mento bancário.

Ref. 1009: Baependi - Ed. Walter Bartel -

'suíte + 2 quartos, sala, cozinha, bwc, área

\.,?��..�.�"��i.2.�, ..�..2.�.��2.�"�": "�"�...�.??,.:.�9.�,��.,�,.". �......,'

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartos, acabamen
to díterencíado; 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 .:

Apartamentos com valores a

partir de R$215.670,66
Aceita financiamento

. bancário. r

Agende. uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CA_SAS <E TERRENOS

R E S I D E N C J A L
RESIDENCIAL

1111 -

ESTACÕES ESTAÇOES
.»

EDIFíCIO TOM JOBIM

Apartamentos no

centro de Guaramirim,
o edifício possui 3
tipos de apartamentos
com 2 e 3 quartos,
excelente padrão de .

acabamento com
massa corrida, portas
e rodapés brancos.
Prédio com elevador,
playground, salão de
festas mobiliado e dec
orado. Preços a partir
de R$133.813,37 com

entrada de 30% +

30 parcelas mensais
em cub direto com a

construtora, consulte
opções de pagamento
em 60 e 90 meses.

.... ,
...

�.
Tom JobimEdifício

:l1li

Ref. 10 - Rio da Luz - Casa Geminada NOVA
com 78m2 tendo 2 quartos, banheiro, sala e

cozinha, lavanderia e garagem. R$145.000,00.
Aceita financiamento bancário.

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 theater,
ampla área de festas, piscina e garagem 2 carros.

R$650.000,00. Aceita financiamento bancário.

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 dependências,
acabamento diferenciado, moveis plane
jados no closet e banheiros, 2 garagens.
R$275.000,00. Aceita financiamento bancário.

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
dotecà, playground.
R$115.000,00 entrada

+ parcelamento +
financiamento bancário

e FGTS.

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. 1085 - 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.

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 + :.. QUAR

TOS, DEMAIS' DEPENDÊNCIAS, GARAGEM.

R$218.000,OO. ACEITA FINANCIAMENTO
. BANCÁRIO.

REF. 1013 - CENTRO - ED. AMARANTHUS - AM
PLO APTO COM SUíTE + 2 QUARTOS, TENDO
183,53M2 DE ÁREA PRIVATIVA, COM AMpLA
.SACADA COM CHURRASQUEIRA E 2 VAGAS DE

GARAGEM. R$590.000,00. ACEITA 'FINANCIA
MENTO BANCÁRIO.

Vendas e locação no Shopping Breithouptl
Comodidade de um horário di erencicdor

Segunda a Sexta: 10h às �2h Sábado 10h as 20

Fones: (47) 3371 .8818 (47) 9l '85

=

REF. 4003 - ILHA DA FIGUEIRA - LINDO sí
TIO COM 2 CASAS, UMA DE 300M2 COM 4
SUíTES E OUTRA DO CASEIRO COM 80M2.
ÁREA DE FESTAS, CAMPO DE FUTEBOL,
HORTA, POMAR, MÓVEIS SOB MEDIDA.

R$800.000,00

Ref. 2001 -Ilha da Rgueira - Terreno de 13.980m2.
R$350.000,00.
- ReI. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua

astatada R$98.000,00.
- Ref. 2006 - Centro - Terreno com 480m2. R$240.000,00.
- ReI. 2013 - João Pessoa - Terreno com 545m2. R$93.000,00.
Ref. 2014 -Ilha da Rgueira - Terreno de 845m2. R$235.000,00.
- Ref.2017 - Schroeter - Terreno com 500m2. R$120.000,00.
Ref. 2019 - Rau - Loteamento Grutzmacher terreno de esquena
com 404,78m2. R$120.000,OO .

. Ref. 2020 - Água verde - Terreno com 450m2. R$140.000;00.
ReI. 2021 - Barra Rio Molha - Terreno de 322m2.
R$120.000,00.
- Ref.2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m2 em rua

pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento bancário.
- ReI. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em rua

pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento bancário.

ReI. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.097,65m2.
R$330.000,00.
- ReI. 2025 - Rau - Terreno com 352m2, R$105.000,00.
Ref. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m2.
R$110.000,00.
ReI. 4001 - Estrada Alto Garibaldo - Terreno de
134.213m2. R$114.000,00.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI
CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego a Sexo

Cód.: 3199 - Ter-

reno no bairro

Três Rios do

Sul - Rua Prefeito

José Bauer. Área

de 62.51 O,OOm2•

Valor:

R$2.500.000,OO

ALUGA-SE
Sala comercial· no centro

Rua Reinoldo Rau.

Com aproximadamente
215m2•

R$2.000,OO

Com 01 suite + 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço
com 01 vaga de garagem, casa

germinada. R$900,OO
Ref. 1003 - CASA PARA FINS
COMERCIAIS - CENTRO - Com
10 quartos, 04 banheiros,
cozinha com armários, toda
murada. R$2.000,OO
Ref. 2000 - APARTAMENTO
- BAEPENDI - Com suite +
02 quartos, sala com sacada,
cozinha, banheiro, área de

C;===§����������S:;=�
serviço com churrasqueira e 01

r
�===============� vaga de garagem. R$ 650,00

Cód. 2356 - Nova # Cód. 1951 _
REF. 2001 - Apto. - AMIZADE - 01

Brasnia - Apart. com Barra do Rio suite, 02 qtos., ar condicionado,
98,00m2 privativos, banheiro, coz' cfmobilia, sala,
sendo 01 sute, 02 Cerro sacada com chUrTasq., área de

dormit., sala de Apartamento serviço. OI vaga de gar. R$1.000,OO
.

jantar e estar, bwc novo com Ref. 2002 - APTO - ILHA DA

social, sacada com 113,OOm2 priva- FIGUEIRA - Com 02 quartos,
chrrasq, cozinha, tivos, 02 vagas sala com sacada, banheiro, cozo'
lavand. Ficam 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 esíuda propos- lavanderia e garagem. R$715,OO
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,

01 vaga de gar., prédio possui
elevador e salão de festas.

R$720,OO
Ref. 2008 - APTO - CENTRO
- Com 01 suite + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha
com mobilia, área de serviço,
banheiro social com 01 vaga de

garagem. R$1.200,OO.
Ret. 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,OO
Ref. 2011 - APARTAMENTO
- NOVA BRASILlA - Com 03

,

Cod. 3214 - Loteamento Boulevard';!;..:'rerrenO
com 734.70m2 -R$285.000,OO - parcelado
em até 36 meses ou via financ. Bancário

Cód. 2806 - Amizade - Casa de alvenaria cf
160,00m2, 1 suite + 2 qíos, 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. 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$100.000,00

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno comercial /
residencial com 431 ,00m2, possui casa de alvenaria
com 90,00m2, próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

estuda propostas

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE

SALAS COMERCIAS !!

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

suite, 02 qtos, sala com sacada
e churras., bwc social, cozo

(apenas bancada de granito
divide sala da coz.) , lavand. e

garag. R$900,00
Ref.2017 - Quitinetes - Centro
- Ed. Marechal Center - 01 qto.,
bwc, sala e cozo conj. R$350,OO
Ref. 2018 - Apto. - Centro -

Com 02 qtos., sala, coz., área
de serviço. Não tem garàgem.
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. 2022 - Apartamento
Baependi - Com 02 quartos,
sala com sacada, cozinha com

móveis sob medida, bwc, lavan
deria e garagem.R$ 580,00
Ref. 3008 - SALA - CENTRO
- Com aproximadamente 314
m' com banheiro térreo e coz

inha, mezanino com banheiro.

R$4.500,00.
Ret. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- Com 750m' de área térrea mais
mezanino para depos�à 125m',
com 03 salas para escritório + 02

. banheiros de 01 lavabo, cozinha.
Área externa com 3.600m', aberto
com 02 porta rolo para carga e

descarga.Toda murada com trans

formador industrial. R$ 6.500,00.
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3376-0015
Plantão vendas:

9175·9528 - Adriana

9175·9540 - Daniel
RUA ANGELO RUBINI, 1053BarraSul

A imobiliária da Barra

r---------',�-=--���H
-

- BARRA DO RIO ij
� MOLHA �
II 1 o andar fundos �

� R$160.000,OO 2D andar �

�

vendas@imobiliariabarrasul.com

I
I
I

IIIREF 567- JARAGUÁ 84 - CASA GEMINADA - COMII
'�-"'''''-

� 80M2, com dois quartos, sala e cozinha (mobiliada)�
� integradas, banheiro, lavanderia, garagem, áreaí

I

CORRETOR DE IMÓVEIS

Cód 507 - APARTAMENTO - Centro, cf 244m2, Cód 130 - CASA ALVENARIA - Amizade, com
4 dormitórios sendo 4 suites, 3 vagas de gar. 110m2, 3 dormitórios sendo 1 suite, 1 vaga de

Residencial Jardim de Monet.Valor sob consulta. ,I., gara em.Terreno com 404m2.R$ 300.000,00.

EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494-J

Cód 153"_ CASA ALVENARIA - Baependi, com
136m2, 4 dormitórios, 4 vagas de garagem.

Terreno com 480m2.R$ 650.000,OQ.

Plantão: 9135-8601

3371-0099 www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br)
www.dual.imb.br

.R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód 23 - APARTAMENTO-*

Nova,2�f1••
garageme��,

R$ 580100 + oond,

Cód 177

CASA GEMINADA,
Três Rios do

Norte, com
área de 69m2, 2

dormitórios, 1 vaga

de garagem.Terreno
com 169m2.

R$135.000,OO.
Cód 175 - CASA GEMINADA, Três Rios do Sul,
com área de 72m2, 2 dormitórios, 1 vaga de
garagem.Terreno com 224m2. R$135.000,OO.

LOCAÇÃO
Cód. 49-SALA� fafIo�
com1"'1 POSSÚ 3� e

Cód 31-APARTAMENTO - cno�
3�, 2vagasde�
edemais��ao

Antigo�
R$ 900,00 + oond,

Cód 101 - CASA ALVENARIA - Estrada Nova,
com 140m2, 4 dormitórios, 2 vagas de garagem.

Terreno com 406m2.R$ 180,000,00.

TERRENOS/CHÁCARAS
TERRENO - Três Rios do Sul,
com área de 352m2. Próximo

a Recreativa da Celesc. '

R$85.000,OO. ÚLTIMO LOTE!

TERRENO - Schroeder Próximo a

Marisol. A partir de R$ 70.000,00.
Loteamento Adelina.

TERRENO - Três Rios do Norte, Próx.
ao CTG Trote ao Galope. A partir de

R$65.000,OO. Loteamento Fossile.

Cód 445 - CHÁCARA - Jacu - Aç
com 37.000m2. Com quatro lago

de peixe. R$ 160.000,00.
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

VENDA ALUGA ADMINISTRA
'

,

({) ClPaJl'tcl,jJl.entzi:
,

126,90 mil de área total

Suite + 1 quarto

Sala de estar e jantar

Cozinha

Garagem
- Medidor de água individual

Preparação para split

Box para depósito

Piso laminado de madeira
nos quartos e sala

Acabamento com massa

corrida e teto rebaixado
em gesso

Área de serviço

Sacada com churrasqueira

Janelas Maxirn-Ar

4 apartamentos por andar

Area social mobiliada e decorada

Elevadores

Salão de Festas

Garagens

Portão e porteiro eletrônico

Playground

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Central de gás

Lixeira com separação para coleta seletiva

Coleta de água da chuva com aproveitamento
dos vasos sanitários

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$440,00
- Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$ 530,00.
- Apto Ilha da Figueira R$ 480,00

- Ed. Nova York, Centro R$1 050,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$630,00
- Ed.waldemiro Bartel, Baependi R$850,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasilia mobiliado R$1200,00
- Ed. Esplendor, Baependi R$900,00
- 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, Baepend R$900,00
- Ed. Amaranthus, Centro R$2500,00

- Casa alv. 02 qtos, Rua Ponte Pensil, R$ 750,00
- Sala Com. próx. Prefeitura R$ 1.100,00
- Apto 3 qrtos, Rio Hem R$ 900,00

Sala Tower Center 62m2 R820,00
Salas no Czemiewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasilia a aprtir de 53 m2. R$1200,00
Sala Chico de Paula, Rua Erwino Menegotti R$ 682,00
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. Markete 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 Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,OO
- Galpão cf 691 m2 Novo - Czerniewicz - R$ 5.700,00

- Ed. Erica, Centro R$620,00
- Ed. Ferreiti, Centro R$600,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasilia R$680,00
- Res. Tower Center, Centro R$900,00
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,00
- Ed. Mariscai, Vila Nova R$680,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$540,00
- Ed. Jardim das Mercedes, Vila Nova R$550,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasflia R$680,00
- Ed. Alpes, Vila Lalau R$650,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Figueira R$740,00
- Ed. Magnolia, Centro R$780,00
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$620,00
- Ed. Tulipa, Centro R$780,00
- Ed. Centenário, Centenário R$600,00
- Ed. Dom Arcanjo, Vila Lalau R$630,00
- Ed. Winter, Baependi R$600,00
- Ed. João Batista, Ilha da Rgueira R$580,00
- Ed. Lililum, Vila Lalau R$520,00
- Ed. Munique, Centro R$930,00
- Ed. Nostra, Água Verde R$680,00
- Ed. Ilha Bela, Centenario R$680,00'

Salas Vila Lenzi, a partir de
53m2 a partir de R$1200,OO

- Casa 3 qrts, 1 suite na Ilha da Rgueira R$1500,00
- Casa germinada 2 qrts, CzerniewiczR$390,oo
- Casa CzernieVlJicz 3 qrts, R$1ooo,00 •

- Casa 3 qrts + suite, CzernieVlJicz R$15oo,00
- Casa alvo 3 qrts, ResVcom, centro R$2SOO,00

.

- Casa 4 qrtos, Vila Nova C/ piscina R$ 1.700,00
- Casa 3 darm. Centro Schrooder; R$ 850,00
- Casa alvo 03 qtos, Vila Lalu próx.Weg R$ 930,00
- Casa 2Quartos, Nova BrastliaR$ 650,00

.

- Casa Madeira, 2 Quartos, Rau R$ 555,00
- Sobrado alvo 3 qrtos, Barrado Rio CerroR$ SOO,oo
- Casa alv. 3 qrtos, Res./Com., 288m2, Nova Brasflia

R$2700,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa Rio da Luz, 3 qrtos A partir de R$ 550,00

\

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Termo cf 364 m2 Água Verde R$ 1.000,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h as 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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Classic LS 2012 Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 ��:C<l1lmI,Jifj"
,

,

Ap�rtirde:

Trio elétrico e Direção hidráulica,

CONTE COMIGO
�

.. <X IN I

, 'I II

, EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
Celta LS 1.0,2 portas, Flexpower (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 23.990,00. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), anofmodelo 2012/2012, com preço

promocional à vista a partir de R$ 25.990,00. 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 14 de abril 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 Veículos

Automotores. www.chevrolet.com.br- SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 08007226022.
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�
>
o
CI.I
c:

---co TETOSOLAR DE SÉRIE.

VENHA'FAZER UM TEST-DRIVE

OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉA1i�XIE lECHNOl.OG1E

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén C3 Picasso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PS

com entrada de 40% + 24 parcelas com taxa de 0,99% a.m + IOF. Citroên 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�

+ 24 parcelas com taxa de 0,99% a.m + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 36.990,00. Cítroên C3 Exclusive 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 38.990,00. Citroé

C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pet
concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/12 com entrad.a de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pe]
concessionária com instituiçãb financeira específica.) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance

Financiamento simulado para Pessoa Física. *CO/MP3 player e rodas de liga leve 15" grátis na compra dos modelos: Citroên C3 GLX e Citroên C3 Exclusive Okm. Benefícios não podem SE
-� - � .. �-�_ .. �_ �_ _

� .

.
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207 PASSION 2009 ALARME
AC AQ OH CO PLAYER

Rua Walter Marquardt,

� 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se

.

Conlalos: 3372-1070 • 3370-4714 • 9125-2008

ECOSPORT XLS 1.6 2004
COMPLETA + AIR BAG

R$29.900,00

FIORINO 2009 TRAVA
ALARME CD PLAYER

FIESTA SEoAN 2009
COMPLETO

R$ 27.900,00 VISTA

FOX 2010 ALARME
DT OH LT TE

MONTANA 2007 COMPLETA

R$ 28.900,00 A VISTA

PALIO 2010 AR QUENTE
PELlCULA E

PARACHOQUE NA COR

SPACE FOX 2007
COMPLETA LIGA LEVE

XSARA PICASSO 2003 PRATA
COMPLETO + AIR BAG,
ALARME E CD PLAYER

KA 2001 ROCAM
COM OPCS

SANTANA 2003 4P
COMPLETO + RODAS 17

MEGANE 1.6 2007
COMPLETO .

PALIO 2P 2008
ELX 1.4

MONTANA 2004
COM AR
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CHERY DIVULGA TEASER DE CONCEITO QUE ANTE·
.

..

CIPA A FUTURA GERAÇÃO. DO TIGGO

'I, China, a partir do próximo informações deverão surgir
dia 23. nos próximos dias.I . . .

jNlssAN DIZ QUE NOVA GERAÇÃO DO LEAF SERÁ
iMAI VOLTADA P Rh O CONSUMID R EU OPEU
I----------------------------------------------------------�-------------------------------------------------

I' Visual da futura geração do carro elétrico deixará as linhas japonesas para agradar o público
nativo daquele continente. Na 'Iinha 2013, Leaf será produzido no Reino Unido

Após a boa recepção. japo·neses.
do Leaf no mercado

.

Além disso, o Nissan Leaf
europeu e o automóvel

.' na linha 2013 deixará
. -

..ecológico ter ganhado o deser importado no
. prêmio de Carro do Ano

Japão e ganhará a linha

Europeu 2013, a Nissan
�
de montagem da ma rca

,

quer investir ainda mais asiática no Reino Unido,
. no elétrico no velho- mais precisamente em

continente, de acordo Sunderland, dividindo.
com uma publicação do

espaço com o rrrnao

site Automotive News. '

,

Qashqai e um futuro.
No entanto, a próxima '

hatch médio rival de
geração-do automóvel Focus e Golf, como
terá um design mais

,

publicamos há alguns
voltado para o público dias atrás. Essa'
nativo daq uele' território, mudança será uma

já que muitos criticaram .:

estratégia da marca
por conta 'de seu visual 'de reduzir o preço do "

característico de carros
veículo, que recebe

"

incentivos fiscais em

CONSORCIO alguns países. "Levando
a' produção para o Reino

COM�RO CONSORCIO
Unido, vamo-s corta-r o

preço em até um terço",

À VI·SIA afi rmou Coi in Lawther,

vice-presidente de

TR.: 9936'1917 '" engenharta da Nissan

naEuropa.

I .

I� I I
, :

!rpesar de ter apresentadoa primeira reestilização
do atual Tiggo a pouco

tempo, a Chery já
trabalha na nova geração
do utilitário-esportivo
compacto. A montadora

chinesa, contudo, revelou

nesta quarta-feira (11)
os primeiros esboços do

visual do futuro Tiggo, que
I será atração da empresa
durante o Salão do

Automóvel de Pequim, na

Batizado pela Chery de TX

Concept, o protótipo revela um

. desenho bastante original, não
lembrando nenhum automóvel

.

.

á venda no mercado, como

acontece com outros modelos

asiáticos e até mesmo a atual

geração do carro à venda
.

no mercado brasileiro desde
. 2009. O lançamento do carro

.

está previsto para meados

de 2013 no mercado chinês.
.

Detalhes sóbre a mecânica

. não foram revelados. Mais
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201 à. - Vinho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

I Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Uga-
I leve. Cd Pfayer, Freios Abs, Air Bag Duplos, 4x2, 4x4 e Reduzida. Câmbio

I. Automático.
..

.

·1
f
i

, ,çarro'�:',NaCi�'n�is'e Importádos�;�Nov�s' �e' Semi-novQs R�viSadOS. , ... ' ,/'..'
.'

.,

,: -

� ,

,
..

M n', i VoO 'I
Rua Angelo Schio?het, 80 Centro

V··
' ',. .

I
.

b
'," .

',' .

'.' VI VI' I 473275.1132 Fax. 47 3275.1132
- . .lSI.te nq�so síte: w�w.maurov,elcu os ..�c;Jm. r·, . . '.' ,

.: ........., Jaraguá do Sul se .

. , .-:
. .

,

.

.

.

'. :)

" .

Palio Celebration '1.0

21.800,00.
SX4 2.0 Ml

Venha conferir!

2007 - 4' portas - Vermelho .; Flex - Aquecimento, Vidros Elétricos,
Limpador e Desembaçador Traseiro,

(

Grand Vitara 2.0
.

414 MT

o KM - Branco - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Gireção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Aír Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada,

Uno Mille 1:0

Venho,! conferir!
..'
o KM - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Díreçáo Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, limpador e Desembaçador Iraseiro,
Rodas de Uga-Ieve, Faróis de Neblma, CD Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, TraçãO 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

..

. ·1. 9.500,00
.

.
.

207 Escapade ·1.6

34.000,00

2007: 4 portas - Verde - Flex - Ar-condicionado, Vidros e Iravas
Elétricas, Limpadore DesembaçadorTraseiro, Cd Player,

TR4 2.0 AT

2009 - Cinza - Flex .. Ar-condicionado Digital, Qireção Hidráulica, Vidros, .

Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
oe Liga-leve. Faróis de Neblina, Acendimento Automático de Faróis e

Limpador do Para-brisa,
-

Fiesta Hatch 1.065.000,00
.,

23.000,00
2009 - Preto - Flex - Aquecimento,.Vidros e Travas Elétricas. Limpador e
Desembaçador Iraseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Playet

�.
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Citroen C3 GLX 1.4
. I i'
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.. ,._ .. _,_..._ .........,.._--'-._ .. _ .. _._._.__._ ...._. .II
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, FOX 4P 2009 .

•

I

I FOCUS 1.62005

II PICASSO EXCLUSIVA 2007

I CORSA.HAlDH MAX 2005 PRATA

j
CORSA HAlDH MAX 2005 PRETO

IIPICASSO GLX 2, O 2008 ' I'I SANOERO EX. 1,62011 I

I muo 1,02008. j J

l;;_��:;;��:iiil�.i;!· '- _ ,.- - .. - _ �.- - .. - .. - _ .._"
-.-,- _ _.- -' i��iE�� .•

IlANOER xrz 250 2009 II"I FIESTA 2005
I HONOA miSTER 2007 .

: HONoA FrT LX AUf 2008 . .

, 2 CBX 1WISTER 250 2004/2D08 !

4 CELJ;ó, 2001/2002;2005/2009 I
HONoA FIT 2005 I
CUO 4 P AC 20GB
VW/GOl 8V 4P PR.o:rA 2001 .!
GMNEGTRA GL 2.2 2000 . I
WV/Pf.lRATl 1.6 1995. I'PEUGEDT 206 1.4 COMPLETO 2006 i II'SCEN1C AVTENTlC 2005 I

VW/CROSS FOX 1.62008 II
P!C'ASSO EX 2003 IIPICASSO EX 2004 I .

CORSA SEOAN 1999 I'ToYDTA HILUX 1998 . I
UNO MillE ECONoMY 4P 2009 II
SANoEIRo 1.0 2009 '. II
CORoLLA XEI2007 Al:IT IITOYDTA CORoLLA XEI A"t 2006 .

.

!
PALIO CELEBRETlON 4 P COMPLETO 2009 'IICLlO AVTENTlC 1. o 2006 .

I

CHEVROLET CLASSIC 1.02010 PRATA II
RENAUIJ GRANO SCÉNIC 2. O 16V AUT 2008 PRATA I

I c :::�H��:L�).! 4���1,!.!! ;,,�: i ���rà�tx��oê006. '.
.' I

,.;-�._. .. _�_ ... _ .. �/�'!l!i!�����I·I·�R�O�B�.b���tY6�:F��lg��RANCA. , I
i t=ORD MONOEO GLX 2, o 2000·PRATA I
I GOL 4 P 2008 .

.

I 1
f FoX 4 P 1.6 COMPLETO 2006 II
I GM AGILE 1.4 COMPLETO 2010 I j, PEUGEOT 207 PAK 1.6 TETO 2009 II! 'FORo TAUROS UoONO 1997. I
ClTRoEN C 31.42008 I

J

I FIATTlPo '1.61995 III ���� 20�oi1.0 2008
. .

I
!

I UNO MILlE1991.. J

'GM ASTRA HATCH CD 2 O 2nnA1 i cuo AUf 4 P AR C 2007 .

'11I ' I!MiBB�W_i_71 ' cuo 2 P AAt: 2008 I

I COMPt:.ETO RU.I__�_/' , CUO RL 4 P 2002 . I
.
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Rua Walter' Marquardt, 2670.'
Fone: (47) 3370-7500

TAXAS COMPARTILHADAS COM

o MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA o CLIENTE É ESPECIAL

,. FORD KA 1 O 2004 I J SCENIC 1.6 2005 - COMPLETA I

• �.""!iIilliUmllr_I"'ffWfll, I I '. :,',W,·,·iiJ,··I,li/'/!j�,W�fi!w,.,''''R,"�,"'m·/!W'It,I.
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HONOA CIVIC EX 1.7 2006 COM

PLETA /COURO/AT·flr_1I

. ,
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o Trabalho com serviços de corte e poda de

arvores. Tr: 9158-0019

o Trabalho com" diarista na Vila Lenzi e

região. Tr: 9178-1437 com, Lucia -,

. ,

,. Precisa - se de casa pra alugar quetenha a Bitz.
Tr: 8833-4787 ou 3372-1205 após as 18:00.

• Moça para dividir a_luguel, 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/ 3273-5673/9662-6777

• Procura moça para dividir Apartamento no

centro de Jaraguá do Sul, Apto mobiliado e com
internet, Interessadas ligar: 9648 5447

• Trabalho como diarista e mensalista. Tr: 3273-
0779.

• Compra-se Motorhome porte médio de
30.000,00 a 50.000,00 mil reais Tr: 9905-

2064/Dalto

o Buscamos empreendedores, grande
, oportunidade de negócios. Fone: 47 9992-
'6045. Ou WWW.hlom.neVvenéi

o Procuro empregada domestica, casal necessita
para São Paulo para todos os serviços e que
saiba cozinhar. Tr. 3372-1490 com Darci

• Vende-se maquina nova de corte de aço a

plasma-oxipira. Tr: 9653-0717

o Vende -se monitorLCD LG Flatron 115 50S. R$
150,00. Tr 9113-2661

• Gravador dvd externoda Samsung para note

ou pc usa 02 portas usb semi novo R$ 100,00.
Tratar 9917-3771

• Modem tp-link para adsl 2 modelo�16
acompanha caixa, cabo rede R$ 70,00. Tratar
9917-3771

• Vende-se Torno e Guilhotina, interessados falar
,

.com Cristiano 9918-6757

• Vendo estrutura de ferro 12x25 com colunas
de 6 rn, interessadoS'falar com,Cristiano 9918-
6757

• Vendo estoque de decoração para festas
infantis, tratar pelo fone: 88139131.

• Vende se'uma diária no Hotel Ribeirão Grande,
para o casal: apartamento Standard, com 3

refelçõesíalrnoço, jantar e café da manha + o

acesso a toda estrutura de lazer com exceção
aos esportes radicais). Tr: 3275-0944.'

• Vendo lindos filhotes de Yorkshire com apenas
30 dias, são puros e já com a primeira vacina.
H$ 800,00 Fêmea e R$ 650,00macho à vista.
Fone 47 9182-2268

• Vende - se colchão de casal. R$ 50,00. Tr:
3273-0779

• Vende - se comercio de pescados, atende
mercado, lanchonetes e restaurantes. Tr: 9988-
6649.

'

•

'

Vende - se maquina overlok, reta eletrônica. R$
2200,00 as tíuas 3376-6143 c/ Rosangela

• Ps3 Slim 160 Gb Bluray e 3D modelo novo

ORIGINAL�orw c/ controle, jogos, R$ 690,00,
X-Box 360 Slim e 3D modelo novo, controle,
jogos. R$ 590,00. Nintendo 3ds destravado c/
jogos, bate fotos em 3D R$ 510,00. Tr: 9188-
7769/9907-1512/8462-8442/8840-4992,
e-mail/msn glovannibnu.vendesêgrnall.com
Entregamos instalado e configurado,

• Vende-se berço. R$ 70;00. Tr: 3273-5233.

• Vende-se filhote de York Shire macho, R$350,Oci
contato 3370-2715 --..c/ Dorli

• Vendo filhotes lasa Apso com 5 meses. R$
450,00. Tr: 9231-1166/8404-2883.

• APARTAMENTO c/ suíte + 1 quarto, sacada
c/ churrasqueira; cozinha mobiliada. R$
149.000,00 (liberado para financi. E FGTS). Tr:
9104-8600.Creci 14482.

• APARTAMENTOS c/ 2 quartos +sacada c/
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 mob.
R$145.000,00.Tr. 9918-99968443-3633

• APARTAMENTO PRÓXIMO DAWEG E MAR ISOL -

você vai adorar ter essa facilidade. Dois quartos,
churrasqueira. Financiável, pode FGTS. Visite.
(47) 3371-4008. CREC115022.

• Apartamento novo com 2 quartos, cozinha
-

mobiliada, vaga de garagem aceita
financiamento e FGTS. R$ 120.000,00.Tr:9159-
9733. Creci 14482.

• Apartamento em construção, valor promocional '

para investidores, 2 quartos, R$ 80.000,00. Tr:
9159-9733. Creci 14482

• Vende - se prédio no Estrada Nova com 3,

apartamentos, e uma Kitinete.H$ 390.000,00.
Tr: 9987-3576.

• Alugo Apto, com 1 quarto, cozinha e BWC. Rua:
MaxWilhelm, 837 prédio azul. Bairro: Baependi,
Tr:3371-6021

• Apto no Rau, 67 mP área útil- 2 quartos,
sala cozinha, BWC, �rea de serviço, vaga de
garagem. Pode usar o FGTS. R$ 120.000,00 Tr:

9159-9733 creci 14482

• Vende - se aptos no Rau, prox; ao posto cidade.
R$100.000,00 a 110.000,00. Tr: 3273-5233.

• VENDE-SE- casa Nova 100m2 no Firenze
terreno 370m2 murado R$135.000,00. Tel:
9918-9996 ou 8443-3633

,

• CASA CONFORTÁVEL NO AMIZADE - Amplo
quintal para-aproveitar o lazer e ótimos
cômodos bem distribuídos: Suíte, 02
qtos. Terreno: 364 m2• Casa: 125 m2•
Financiável. (47) 3371-4008 .. CRECI 15022

,
'

• Casa Nova 135 m2 porcelanato, água quente,
laje inclinada, moderna próxima da UnerjjRau.
R$275 mil. 9918-9996

• Ca'sa Nova com 135 m2, terreno 390 m2•

Porcelanato, água quente, laje inclinada, '

moderna próx. UnerjjRau. R$ 275 mil. 8443-
3633

• Vende-se uma casa prox. a Weg I de

alvenaria, com 180 mP, s.saras 1 escritório,
2 banheiros, Llavanderia, 1 churrasqueira,

, 3,quartos e 2 vagasde garagem, o terreno
mede.Lê por 27.Tr: 3371-8082 /. 9905-
7365.(aceito apart. ate R$ lQO,OOO,OO.)

. Valor da casaRs 298.000,00.

o Vende - se uma casa de alvenaria com
2 quartos, BWC, e cozo em Piçarras. R$
100.000,00. Tr: 337.1-9753 ou 9135-5112

,

,
,. Vende-se uma Padaria e Merceariá. Tr. 3275-0697.

'. Vende-se empresa em Guaramirim no ramo

de corte de chapas de aço plasma com
'

ótimo faturamento mensal. Ir: 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 - selo]a de presentes, utilidades e

acessórios femininos:Bairro Vila Lenzi. Tr:
9175-1200 ou 9663-5682

• Vendo agropecuária, pet em Guaramirim

bairro Avaí, valor a combinar contato com

Fabio ou Marley (47) 9244-6304 ,

• Aluga se sala comercial em Guararnlrtrn com

18 mt2, ótima localização. Tr: 3373-1900

• Aluga-se - Sala comercial naMar. Castelo Branco,
2128-Centro - Scheroeder. Tr.: 3374-1488

• ALUGO sala comercial no centro de Guaramirim
com 60 m2• Valor a combinar; Tr: 3373-2847

• AL!JGO quarto p/ 'pensionista no centro. Tr:
'

8826-2565

, • Aluga-se quarto/ kitinete na R:PrefeitoWaldemar

Grubba,l532.Tr: 3275-1185/9912..q200

. • Aluga-se 'quitinetes no Centro, Vila Lenii e Vila Nova '

com 112, 3 quartos e Casa na Vila nova. Tr: 3371-

9311j88Q9:8185(vivo) Com Evànete/Alberto.
• Alugo Apt c/ 2 quartos e garagem no Rau prox.

,

'ao posto cidade. R$ 530,00. Tr: 999�-2131

• Alugo quarto pensionista no centro livre de'

água, luz e internet. Garagem dispbníveí após
as 22:00. Tr: 8826-2565.

o Salas comerciais pará aluguel na Rua'José

Picolli, bairro estrada nova. (56 e 72 m2). �

Excelente localização. Salas estarão prontas em
+/- 20 dias. Tr.:,Giléno no fone (47) 9172-9175

• Aluga -se kitinete com cozo e sala conjugada,
1 quarto, WC e área de serviço.(70 mt da Pref.

de Jgua do Sul), dou preferência para Idosos,
estudantes ou casal sem filhos. Tr: 3371-1634.

�,. Aluga -se sala comercial no centro de
Guaramirim.Tr: 3373-1900

• Alugo Kitinete - com 30 1'n2 na Rua Ernesto

Lessmann 615 - Vila Lalau, próx. a Weg. R$
300,00 Tr 9976-5630/ 960S4484/ 3635-4443

• 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 tom nascente .Com escritura. R$ Tr:

9118-5474,9662-0895

• Sítio Rancho Bom Schroeder, casa alvenaria
,110 m2, lagoas, ranchos plano 8'mirm2 total

, 35 mil m2• R$310 mil aceita casa ou terreno

até R$150 mil. 3054-1696 Ivan

o 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 planacom pastagem
no Rio Cerro II. R$ 200.000,00, Tr: 3376-0726.

,
'

• Vende - se chácara 25 mil mP s/ casa em

Guaramirim, no Bairro Caixa da Agua.'R$
150.000,00. Tr: 8422-1926.

• VENDO uma lanchonete no alto da Serra em

Pomerode. Valor a combinar. Tr: 9662-0895
, / 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 OVOs entre lançamentos e catálogos.
Preço imperdível/aceito carro no negócio Tr:

9631-2588

,. Aluga-se sala comercial no centro de Corupá
120 mP c/ estacionamento. Tratar no
horário comercial. 3375- :1.004

• Vende-se loja papelaria e presentes
em Guaramirim no bairro AvaLÓtima

, localização. Tr.: �373-4766 ou 99489798

• Vendo terrenq c/ 600 fnts e casa mista, toda
documentada na rua OScarSchneider/ Barra do
Rio Cerro 1800 mts da Malwee.R$: 110.000,00.
Tr 9114-8093/3273-1546 c/ Arcino.

• Vende-se lote na ilha da Figueira de 720 mP

com casa de madeira /telha. R$ 75.000,00: Tr:
3273-6684 com Edite.

; 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.fone 47 3328-3560.

• Vende - se um terreno na praia de Piçarras. R$
65 000,00. Tr: 3371-9753 ou 9135-5112

'. Vendo terreno 7522 mt2 Rio Cerro II, ótimo para
construção de galpão. Tr: 9654-2206

• Vende - se terreno no Bairro João Pessoa com

7 mil mF plano, próximo a escola Machado de
Assis +- 30 mP. Tr: 9160-5970 valor a combinar.

• TERRENO ALTO PADRÃO - CONDOMíNIO
FLAMBOYANT. 600 m2, excelente vista. Aceita
apartamento de menor valor. (47)3371-4008.
CRECI15022

' "

• Vende .: se terreno em Guararnirim com 835 mt2

plano pronto p/ construção, Bairro Guamiranga
·

próx. ao campo do Zipf. R$40,000.00. Tr: 8436-
4124/ 9950-57_54 c/ Tiago.

'

o Vende - se Terreno Rua: Hilário Floriani, em
frente ao Edifício Moradas da Serra na João
Planincheck, no Nova Brasilia. 450 m2,(15 x 30

mt). Tr.: 47 8818-3320

• Terreno de 20 por 70 mts c/ casa de 220 rnts,
sala e cozo 2 banheiros 3 quartos e escritório,
tudo murado com portão eletrônico, jardim, gar.
p/3 carros.Preço a combinar. Tr: 9969-5540.

• Caminhão GMC 710 gabine Basculante, baú de

alumínio, 7 pneus novos, motor de BMW, baixa

qoilometragem, revisado: Aceito propostas, Tr:
3370-79�4 /9916-9619 \

o Vectra CD 2000 completo prata/ IPVA
pago.R$ 20.000,00. Tr: 9997-0791 c/
Carlos. Email: aecbartz@ibest.com.br

• Vendo Meriva 2007 /2008 joycornpleta
60 mil km valor 30 mil reais. Fone
99288264

• Vende - se Celta vermelho 2010 completo
4 portas. Tr: 9962-3747 com José.

'

• VENDO sem troca, pálio 2006, flex 1.8 HLX

completo, cornp. bordo, 4p, branco, torro
por R$ 20.500,00 (tabela Fipe de 23.500),
3371-1634 '

..

• VENDO PALIO ELX-FLEX-l.3-2005/05
PRATA / COMPLETO, ar, direção, vidros e

travas elétricas, baixa quilometragem. IPVA
2012 pago. R$ 19.800,00 (quitado) ouas ,

10.100,00 + prestações. Ótimo estado de ,

conservação, 5 pneus novos (Step nunca,

rodou), interior impecável,computador de
bordo, insulfilme. Contato: 9671-4532

• Vende - se Iernpra 96 GNV. R$ 3000,60.
Tr: 3276-0850.

'

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono. R$
valor a combinar. Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor
novo,IPVA pago. R$ 8500,00. Tr: 3370-6910

_

/ 8816-4437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0, flex 2009,com
ar condicionado, totalmente revisado e

emplacado. R$ 21.00à,00. Tr: 9936-0243.
• Fiesta 97, cor prata, duas portas em Ótimo
estado, R$ 7.000,00 aceito moto. Ir: 3276-
0478

., Vendo F 4000 (1)0 82,MWM. R$ 25.000,00
ou troco por carro de menor valor. Tr:3371-
6968.

'

• Peugeot 206, 1.0 16", gas. 2005, vermelho, Ar
cond., vidro/trava elétr. , manual, 02 chaves,
insufilm, MP3, R$16,500,00, (47) 3371-1634

,. Peugeot 206 selection, 2003, 2 p, preto
completo R$ 16.000,00. Tr: 3215 35,38/ 9931
941

'

• Peugeot 307 Feline2.0 Aut.. Ano: 2007 Preto

Completo/Bancos em couro; Ar Digital; A8S; RII ;

Valor R$ 31.000,00. Tr: 8$88-5583/8885-2085

• Vende - se ty1egane 2007 2.0 automáticoj
,

completo. R$ 31.000,00. Tr: 9918-0000

• Renault clio hatch authentique 2004 4
,

portas vermelho, alaryne, trava, vidros
.elétrícos, ar quente, des. traseiro. Entrada 6
mil+financiamento, aceita moto como entrada.

, 9132-7771

• Renault Clio Expression 1.0 -16 válvulas.Ano/
Modelo 2004, completo (Ar Cond., Dir. Hidr.,
V.Eletr, Travas Eletr., Air-Bags (Motorista e

passageiro, Insulfilm) em perfeito estado de
Conservação, IPVA 2à12 pago. R$ 17.000,00
'sem troca.Tr.: Rosqna / Eduardo Fone: (47)3370-
7014.

Megane Sedan ano e modelo 2007, 2.0'
automático. completo. R$ 36.500,00. Tr: 9247-

"

.9002.
'

• Vende - se Scenic 2004 Prata modelo Privilege
completo + couro, abs e air bago R$: 21.900,00.
Tr: 9103-2020,

• Renault Scenic 1.6 Expression Mec, 2004,
Chumbo Completo, RII. R$ 22.000,00. Tr: 8888-
5583/ 8885-2085

• Clio Sedan Privllege 1.0 16 v ano 2004, cor
prata, completo. Ar Condicionado,Air Bag Duplo,
Direção hidráulica, Vidros elétricos, Volante com
regulagern de altura, Controle som no volante,
IPVA pago. Sem troca. R$ 16.000,00. Tr:, 8410-
OOOOFabio.

• Vende se Gol, ano g3, completo, prata,
ótimo estado de conservação. R$
16.500,00. Tr: 3370-7994/ 9916-
9619

'

• Vende-se Fox 1.6 4P preto completo,
ano 2004/2005 os itens são

originais de fábriea. Carro bem
conservado. Valor: R$ 24.900., Fone:
91725331/32761265 Thiago

• Vendo Montana Conquest 1.4,
vermelha, 2008 ótimo estado de

conservação. Preço a combinar. Tr:
8812-4103 com Gilmar

• Gol 99 special, 1.0 8 válvulas, 70 km
..

, original, cinzai emplacado, 4 pneus
'novos - 2 dono.(ótimo estado de

conservação). Tr: 9109-4349 com'

,

Olavo/Edite. R$ 13.000,00

• Vende -se Voyag� 2010 completo. R$
28:000,00. Tr: 3276-0850

.

•. Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$
.

10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vende - se C3 1.4 ano 2.006 azul, em
ótimo estado.Ir: 8422-2576/8433-
7002.

• Vende - se Fiorino 2006, GNV. R$ 9000,00 +

31 em R$ 533,00. Tr: 9988-6649.

• Kadett GL ano 97 MPF.I 2.0 gasolina com kit

gnv, vistoria 2012 ok, cor preto, vidros e travas
elétricas, alarme, rodas esportivas de liga, faróis
demilha original, pneus semi-novos,bateria e_
amortecedores dianteiros na garantia, ótimo
'estado de conservação. R$ 11500,00 ceI.

9652-9616
-

• Vectra cd 2000, completo prata IPVA Pago.
R$ 20.000,00 Tr: 9997-0791 c/ Carlos email:

'

aecbartz@ibest.com.br

'. Vende-se kit GNV 15' M3 p/ automóvel
legalizado. Contato-910�-2020

• Vendo Pólo Preto sedan 2007, completo, com
rodas de liga leve. R$ 31.000,00. Tr 9159-9733

._ Toyota CoroHa XEll.8 Aut.Ano: 2004, Preto,
Completo/ Bancos em couro; A8S; RLL. Valor R$
31.000,00. Tr: 8888-5583/8885-2085

.• GM Corsa Super 1.0 1998/Cinza 2 portas, limpo
� Desemb. Traseiro, RLL Valor R$ 9.500,00. Tr:

8888,5583/8885-2085.

• Hyundai Tucson GLS Aut. 2008/ Prata Completo
+ Bancos em couro; Ar Digital; Piloto Aut. ; Único
Dono. Valor R$ 43.000,00. 8888-5583/8885-
2085,

,
• Ford Courier, CLX 1.4, 1998 Azul, RII, Protetor de

Caçamba. R$ 10.500,00. Tr: 8888-5583/8885-
2085.

'� VWGolf 2.0, 2000, Azul, Completo/ Bancos
em couro; RII17 R$ 18.600,00. Tr: 8888-
5583/8885-2085.

• Kia Picanto EX 1.1 Aut. 2006, Preto, Completo,
RII. Valor A Combinar. Tr: 8888-5583/8885-

. 2085 .

o Vende - se Escort impecável, ano 94. R$
, 8000;00. Tr: 3370-7994/99169619

:. Vendo Escapade 2008 1.6 completa abaixo da
FIPE. Telefone de contato: 9992-4000

• Compro Carros e Motos financiados ou. 'de

consorcio, mesmo com prestaçãoatrasaca,
busca e apreensão, documentosem atraso, ouiá
àpreendido. Tr: (47) 9696-3566.

o Vendo parati 1.8 ano 95, 3 dono, multo bem

conservada, gasolina, farol de milha, trava
I
Multlocti.R$ 11.850,00. T�: 9151-2805.

• o ' Vendo Corsa ret ano e modelo 98 4 portas
cor verde perolizado, Ar condicionado, travas
elétricas, alarme, chave geral, cd com OVO

totalmente revisado. R$ 13.000,00 somente
venda. Tr: 8313-6088.

.' Sportage 2008, preta, interior couro caramelo,
,

'único dono, impecável. R$ 44.900,00. Tr, (47)
9973-8743

• Vendo 2 veículos uma'mote Suzuki GSXR 1100
-

azul, IPVA 2012, com motor aberto poucos

reparos, e um togus 93 vermelho, com motor,'
novo. R$ 12.800,00. Tr: 47 8890-9854 com
Marcos.

11
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FIAT ANUNCIA ,O VIAGGIO, SEU D()DGE DART PARA-A CHINA

A matriz da Fiat, na Itália,
revelou nesta sexta-feira

(13) as primeiras imagens
...

do Viaggio, versão da'

montadora italiana para O

Dodge Dart, sedã médio

lançado em janeiro no Salão

de Detroit (EUA). O modelo
.. .

faz sua estreia no fimdo

mês, no Salão de Pequim

(China), e por enquanto será

restrito ao mercado chinês.

O Vlaggio será o primeiro
.

veículo produzido pela Fiat

em conjunto com parceira
chinesa GAC.

.. .

No quesito estética, o sedã
da Fiatinevltavelmente tem,

semelhanças com o Dodge
Dart (veja aqui). Porém,

o Viaggio parece mais

comportado, especialmente

natraseira, onde as

lanternas horizontais ficam

nas extremidades, unidas'

por uma barra cromada

que corta á tampa do

porta-malas - no Dart o

conjunto ótico é integrado,
seguindo o padrão da

,

.

marca. Já o interior ainda

é mistério" a Fiat não

"mostrou imagens.

O lançamento do Viaggio é

,
-um importante passo para

a Fiat-Chrysler no mercado

chinês. Ambas as empresas
'

, têm atuação pequena no

país e a expectativa é de
'

.que o modelo, que usa

urna plataforma derivada

do Alfa Rorneo Giulietta,

,faça sucesso por lá. A
, montadora ainda' não

,

confirmou se vai oferecer
.

,o, Viagglo em outros

mercados. No Brasil, o

sedã Linea (que está

prestes a ser atualizado) é

o sedã médio da Fiat.,

F M

Exatamente como o protótipo.:

Assim é a versão de produção
do n�vo Ford EcoSport,

revelada nesta quarta-feira

(11) pela fi·lial brasileira da

montadora. Na única imagem

divulgada até o momento

(retirada do convite de

lançamento), a aguardaoa
segunda geração do utilitário .

compacto aparece com
praticamente todos os traços
do conceito mostrado em

janeiro. Como o esperado,

apenas os faróis foram .

simplificados e perderam a

futurista iluminação por leds.

.

Aapresentação do novo
Ecoêport (novamente estática)
acontecerá a próxima segunda
feira, 23 de abril. No convite,

,

, a Ford confirmou outras duas

informações importantes: o

modelo a ser exibido estará

equipado com um motor 2.0

e será o Titanium, sigla usada

para Identificar as versões tops
dos veículos da marca. Não

foi informado qualquer dado

técnico, mas o bloco.�.O deve '.

. ser o Duratec de 148 cv (com

etanol). Já as versões mais

simples devem usar o motor

1.6Sigma de 115 cv.
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(1)1
L, ;ril,U<�. .

A.M. EM 18X _j
FABRICADA NO BRASIL
• DIREÇÃO HlDRAULltlA OOM MUSTE DE ALTURA
• RODAS DE UGA LEVE
• AR CONDICIONADO
• AIRDAG DUPLO
• TRIO ElÉTRICO

• AtROAS DUPLO DE SÉRIE
• MotOR 1.0 OU 1.6 FLEX
• DIREÇÃO ELÉTRICA*

COMPROMISSO NISSAN MARCH
• 3 ANOS DE GARANDA
• 2 ANOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS
• PREço fECHADO DE REVISÃO
ENFIJI;NTOU MAIS DE

I aTESTes
PARA SER APROVADO POR VOCIÕ.

,

..............._TAXA..._._J')E0010 A.M. EM 24X(1)
• CÂMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS
• RODAS EM'UGA lEVf·16"
• AIR oAG DUPLO

ENTRADA DE
R$ 9.810,87 + 60X DE

R$399(3l

ITAXA DE00/0 A.M. EM 12X(S)
FABRICADO NO BRASIL

• AR-CUNDlCIONADD
• VIDRorrRAVA NAS 4 PORTAS
E ESPELHOS ELÉTRICOS

• AIRBAG DUPLO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• RODA DE LIGA LEVE

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO aÉTRlcA
PROGRESSIVA
• VOLANTE COM
REGULAGEM DE AtTURA

• AR- CONDICIONADO
• DIREÇÃO EtÉTRICA
PROGRESSIVA

• TRAVAS, VIDROS E
AJUSTE DOS
RETROVISORES ElÉTRICOS

• VERSÃO 1.&
• AR- CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
PROGRESSIVA

• TRAVAS, VIDROS E AJUSTE DOS
RETROVISORES ELÉTRICOS

CONHEÇA·A NOVA VERSÃO 1.8 AUTOMÁTICA

ESPAÇO INTERNO SURPREENDENTE + AIRBAG DUPLO DE SÉRIE + 3 ANOS DE GARANTIA

CONDiÇÕES ESPECIAIS PARA

FROTISTAS E TAXISTAS.

I
PhOGRAMA

�
..

direção especial (i')\
I Consulte condJçOos eececrete

SHIFT_tne way you move

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul - se

Fone: 47 3054-2600 - www.nissannix.com.br

3) Nissan March 1.0 Flex MT" 11/12 R$ 26.990,00 LSG R$9.810.87 60

2. Na compra do modelo zero-quilômetro da Nissan Frontier (201112012) o ct�nte obterá bõnus no valor

de R$ 3 mil se colocar uma das seguintes opções de veiculo usado na negociação: (i) Nissan importado,
diretamente pela Nisaan do Brasil. ou fabricado no pais (Programa de Fidelidade) ou (ii) picapes (4x2 ou 4x4)
ou outro com tração 4x4 de qualquer natureza (Programa de Conquista). Em ambos os casos. o cliente deve

ser proprietário do veiculo usado há no minimo seis meses (contados da data da emissão do documento).
Os programas não são cumulativos. O CPFICNPJ do proprietario do veloulo usado, objeto da troca, deve

ser obrigatoriamente o mesmo do comprador do novo veiculo. Este programa também é válido para vendas

diretas. Promoção valida até 30104/2012. Até 3010412012, O cliente que optar por comprar a Nissan Frontier na versão LE

MT (câmbio manual) obterá bônus de R$ 7 mil (R$ 6 mil custeado pela Nissan e R$ 1 mil custeado pela concessionária),
que, acumulado 0\1 com o bônus do Programa de Fidelidade ou com o bônus do Programa de Conquista, poderá chegar aó
valor máximo de R$ 10 mil. 4. Condição válida para NISSAN MARCH 1.0 Flex com pacote coníorto, pintura sólida, câmbio
manual. Preço à vista R$ 31.490,00. 5. Condição válida para NISSAN MARCH 1.0 S Fiex, pintura sólida, câmbio manual.

Preço à vista R$ 32.890.00. 6. Condição válida para NISSAN MARCH 1.6 Fie. com pacote conforto, pintura sólida, câmbio
manual. Preço /) vista R$ 34.990,00.
Todas as condições de tinanciamento deste anúncio são válidas até 30104/2012 ou até quando durar o estoque ele 2

unidades por veiculo e estão sujeitas a análise e aprovação de cadastro. Fret!! incluso. Para todos os financiamentos,

Não R$ 399.00 R$ 33.750,870.99% 12,540/0 1,15% 14,81% R$ 58,50

6) Nissan Livina 1.6 flex MT" 1 2J 13 R$ 44.990,00 coe R$ 26.994,00 12 0%Não R$ 1.593,52 0% 0,94% 11,93% R$ 330,81 R$ 58,50 R$ 46.116,24

twifa de coníecção de oadastro de R$ 750,00. Garantia de 3 anos, sem limite de quílom�ragem para uso particular, 100 mil km para uso comercial, ou o que vencer primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas concessionárias Nissan,

limitadas a defeitos de fabricação ou montagem de peças. Para obter mais informações, consulte o manual de garantia Imagens meramente ilustrativas, Acessórios não inclusos. Estes veiculas estão em confctmidade com o Proconve - Programa
de Controle de Poluição do Ar por Velculos Automotores. .Custo efetivo total. *.Câmbio manual.

Faça revisões em seu veículo regularmente ..
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COMPL -AUTOM 'TI

a partir
R$

a

LO
R$

MASTER FURGÃO
L1H18m3

R$ 7 .

.
001 /12

O
\

II ,JARAGUÂ 00 SUL
t 7) 74�O 00I 'ü JAr

� 7) 3341-33 1
JOINVlllE

(47) 31 '$3 5
8LUMENAU
(47) 31 11

1) Fluence Dynamique ,2.0 16V Hex câmbio mecânico pintura sólida branco 11/12 á IIlsta RS 59.990. taxa zero lIáijda para financiamento com entrada de 60 % do valordo veículo e saldo em 24 veles através do banco Rei. Elitoque 1 unrdade ,2) togan Authenliqu Básico 1.0 16V
Hi-FLel{ 4P, pinturasóllda branco 11/12, à vista: RS 26.990.Estoque 2 unidades. 3)Sandero Privilege Automático 1.61611 completo 11/12, sem frelos abs e a;, bag, pintura sólida branco,à vista RS 42.990. Estoque 2 unfdade4) ello Baslco 1.0 16v 11/12, pIntura sólida branco,
à vista RS 23.990. Estoque 2 unldades.5) Renault Kangoo 1.6 1611 Hi flex 11/12 sem porta lateral(básíca) preço à IIIsta R$ 34.590. Estoque 1 unidade. 6) Duster Básica 1.616v 12/12 preço à vl;ta RS 49.990. Estoque 1 unldade.7) Renault Master llH12,S dcl16v 12/13 (básica)
preço à vista RS 67.390.Estoque 1 unidade.A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de seus vefcufos sem aviso prévlo.Ofertas válidas até 30/04/2012 01.1 enquanto durarem os estoques, somente para as concesslonárles Renault L1berté. Para maIs Informções,
consulte uma concessionária Renault Uberté. Imagens ilustrativas. Alguns ítens mostrados e/ou mencionados são opcionaise/ou referem-se a versões especificas. Preserve a vida. antos de segurança em conjunto com alr bags podem salvar vidas. Se beber, nlla dlrlj •
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Gabival
Tudo que Você Quer

Av. Waldemar Crubba, 2120
3370.4800 MONDA

/

gabivel.com.br

'-..
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Colecionador

Um apaixonado pelasmagrelas
.

Fagner Engelmann guarda 30 bicicletas na

garagem. A mais antiga é do ano de 1943

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Desde cedo, a paixão por
bicicletas surgiu. Aos 12

anos, Fagner Engelmann des
cobriu o gosto por modelos
raros e diferentes. Hoje, com

23 anos, ele coleciona os ti

pos mais antigos. São mais de
30 bicicletas guardadas na ga
ragem da casa onde mora, no

Centro de Jaraguá do Sul.
Tudo iniciou em 2000, quan

do seu irmão Fernando Engel
mann apresentou um amigo
que tinha uma bicicleta muito

antiga. Logo de cara Fagner se
apaixonou pelos detalhes e pela
beleza damagrela e não pensou
duas vezes em começar a com

prar alguns modelos.

Com o tempo Fagner ficou
mais exigente e passou a adqui
rir apenas modelos com pin
tura original. Na garagem, ele

guarda seu tesouro. Ao todo, ele
.

possui R$ 30 mil em bicicletas.
A maioria delas foi adquirida
pela internet. "Tenho modelos
da Alemanha, modelos suecos,
italianos e brasileiros", conta.

O modelo mais antigo é o

xodó de Fagner. A bicicleta ale
mã damarca Rabeneick do ano
de 1943 recebe um tratamento

especial do seu dono. É com

ela que Fagner faz passeios nos
fins de semana. Entre qS rari

dades, ele tem uma bicicleta
da marca Gãricke, do ano de ..

1962, com farol de labareda,
que ascende com fogo.

Quando não está no ferro

EDUARDO MONTECINO

velho trabalhando com o pai,
Nilson Elgemann, Fagner faz
a manutenção das bicicletas.
Ele explica que é um trabalho
demorado e que exige muita

paciência, pois boa parte das

peças encomendada demora
a ser entregue. "Todos os dias,
das 18h às 20h, limpo e faço
manutenção delas", relata .

Tenho modelos da

Alemanha, modelos
suecos, italianos
e brasileiros.

Fagner Engelmann,

COLEÇÃO
Entre as raridades,
ele tem wna bicicleta
da marca Gãricke,
do ano de 1962

joinville (Show Room): 47 3435-0885
joinville: 47 3435-3595

Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Power Imports
www.powerimports.com.bb

Jara2uá do Sul: 47 3275-0808
Av. PreTeito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

8al. (amboriú: 47 3360-9777

Blurnenau (Loja (entro): 47 3236-8000
81umenau (Loj� 8R): 47 3323-7171

Preço válido até 10/04/12 ou término do estoque, o que ocorrer prim-eiro, pára Optima cód.: Y.555, para pagamento à vista.
Frete de RS 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 ii ustrativaso s gurar'l
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Ponto de Vista
Romeo Piazera

Júnior,advogado

A corrupção
eocorrupto

Quand_o
o

� ass�nto é cor

rupçao, e muito comum

apontarmos a ponta da es

pada para aquele a quem se

identifica como sendo o cor

rupto. Assim, o corrupto é vis
to como sendo alguém que,
não raras vezes, aproveitan
do-se de uma oportunidade,
cargo ou função, por onde
transitam recursos públicos
ou privados, utiliza-se de ma
neira ilegal e imoral oestes

recursos, sempre objetivan
do tirar um proveito também

ilegal e imoral às custas da so

ciedade, que é quem, de uma
maneira ou de outra, paga o

preço e assume o ônus gerado
pela corrupção.

Portanto, principalmente
no cenário atual, o corrup
to acaba ganhando papel de
destaque neste cenário hor

rendo, onde quem acaba per
dendo é a sociedade, seja do

ponto de vistamaterial, como
também, e especialmente, do
ponto de vistamoral.

E o corruptor, onde ele
está? Se é certo que na relação
que envolve a corrupção se

exige uma via de mão dupla,
qual o papel exercido pelo
corruptor? E quem é o cor:
ruptor?

A legislação brasileira cri
minaliza fortemente o cor

rupto, que é aquele que rece

be o assédio da corrupção. A
corrupção tem uma origem,
um provocador, uma causa,

um agente, e o seu agente é o

corruptor.
Ao que parece, a tolerân

cia zero contra corruptores
seria a única maneira efetiva

que provocaria resultado no

combate à corrupção, uma

vez que um corrupto preso é
nada menos do que uma mão
de obra a menos dentro do

grande mercado de trabalho
de corruptíveis, No cenário

atual, invariavelmente, o cor

ruptor permanece intocável
ou pouco responsabilizado.
Não raras vezes, pousa de

bom moço.
O corruptor, via de regra,

vem da sociedade civil. São

pais de família que se dizem

respeitadores dos limites im

postos pela lei, só que na prá
tica ensinam as seus filhos a

política do (faz o que eu digo,
mas não faça o que eu faço'.
São, também, não raras ve

zes, bandidos travestidos sob
a pele de empresários, que se

dizem honestos, e que para le
var vantagem nas suas nego
ciatas, fazem qualquer coisa,
apesar de gostarem mesmo é

de pousar de bons samarita

nos e, de maneira inescrupu
losa e vil, enlameiam a respei
tabilidade de toda uma classe

empreendedora que trabalha

com ética e respeito, e que de
fato produz o desenvolvimen
to no nosso país.

Necessário esclarecer, por
tanto, que corruptores e deso
nestos existem em qualquer
profissão, e que honestidade

não é virtude. É, antes, obri
gação de todos nós. Obriga
ção que nos impõe sermos fir
mes e zelosos por tudo aquilo
que 9iz respeito aos direitos e

deveres, nossos e dos nossos

semelhantes. E a obrigação
de fazermos a coisa certa, in

variavelmente, se aprende em
casa. Já disse um filósofo que

já não mais habita este plano
que: "fazer a coisa de maneira
certa não é a melhor maneira

de se fazer as coisas, é a única

maneira existente.'

Não adianta morar em

uma confortável residência,
situada em um condorní

nio de luxo, utilizando-se de

carros de último modelo e

da mais alta tecnologia, es-:

tudar nas escolas tidas como

as melhores, enfim, gozar de
todos os bons prazeres que
a vida pode proporcionar a

quem é digno e se dignifica
pelo trabalho, se, na essên

cia' os valores morais e éticos
.

-

que deveriam ser ensinados,
derem lugar para o tradicio

nal jeitinho brasileiro que,

desgraçadamente, insiste em

imperar sobre uma sociedade
. que precisa ter a coragem de

cortar na própria carne, a cor

rupção, o corrupto e este ser

ignóbil, infeliz, desvirtuado e

desgraçado que é o corruptor.

www.ocorreiodopovo.com.br

COMO PREVENIR ACIDENTES .-
,

DOMESTICOS ENVOLVENDO CRIANÇASl-Ú'}!:Jf'f,\\ j:_ I�AJ'\".U�.t.,jtD.I\D[

JARAGllÃ.

Muitas crianças são extremamente ativas, em questão de

segundos, conseguem escapar do olhar vigilante dos adultos e

sofrer ôlguma queda ou acidente. Algumas dicas para evitar estes

acidentes são importantes:
• Nunca deixe o bebê ou a criança sozinha em cima de uma cama,

bancada ou móvel onde muda as fraldas e a roupa;
• Tenha as fraldas, as toalhinhas de limpeza e os cremes necessá

rios sempre à mão;
• Prepare as roupas que lhe vai vestir com antecedência e tenha-as

à mão na altura em que vai vestir a criança
• Use cama de grades, pois evitam que o bebê ou a criança caia da cama;
• Assegure-se de que os espaços entre as barras do berço são
adequados.Normalmente as grades são adaptáveis em altura, para
facilitar o colocar e tirar a criança da cama;
• Não se esqueça de verificar se a grade está bem colocada depois
de pôr a criança na cama;
• Tome cuidado quando a criança começar a mostrar movimentos

de sentar, gatinhar ou ficar de pé; está na altura de adequar à
grade, se for o caso, às suas novas capacidades;
• Verifique se o estrado está bem seguro e que o colchão é

adequado;

• Não deixe brinquedos dentro do berço ou da cama do bebê.
• Nunca deixe o seu filho sozinho na banheira, seja qual for à
circunstância. Mesmo com água rasa é perigoso. Uns segundos
bastam para que se afogue;
• Verifique a temperatura da água com um termómetro ou com

o seu cotovelo, para evitar qu�imar a criança se a água estiver

demasiado quente;
• Use tapetes ou formas antiderrapantes na banheira.
• Os brinquedos não devem ter arestas ou ser pontiagudos;
• Compre brinquedos adequados à idade da criança e verifique se

os oferecidos também são apropriados.
• Sacos plásticos, fios de telefone soltos, almofadas e travesseiros

altos e fofos podem asfixiar ou estrangular;
• Não ponha cordões à volta do pescoço da criança para segurar
as chupetas;
• Não permita que a criança brinque com objetos pequenos que

possa engolir;
• Não beba líquidos quentes com o seu filho no colo. Mantenha os

líquidos quentes (café, chá, etc.) fora do alcance dele;
• Proteja os cantos das mesas e de outros móveis que possam

significar perigo para o bebê.

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria

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.

Programação:
Jornal da Band - Das 6:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

. A Hora do Ronco- Das 1:00 h as 9:00 h
Humor e irreverência na sua manhã!

Manhã Show • Das 9:00 h as 12:00 h
Variedades, ptêmios e a

participaçâodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Programa da Tarde ,. Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades, prêmios e a participação do ouvinte

Apresentação: Marcelo StTack

Fone: 3375-0500 www.bandfm99.com.br

'/I/II/I/IIWIIIIIIUIlIllIIIiIIIIIIII/llllm//WI///mmPlli/lllm//IIIIIIIIOII/UOI/UOIIU1II111//IIIII//III/llil/Ulllli//WIIJi/I/I/l/lllIllllI/lllllom/ffiH//IIIIIIIIII/lU/III! \

Informa abertura de processo seletivo

FA� be� para você
Área/ Requisito Cidade Inscrições e informações

JARAGUÁ Interessados comparecer com

DO SUL Currículo dia 23/04/2012 às 10h

à R.: Jorge Czemiewicz, 633

AUXILIAR DE MANUTENÃO : Ensino

fundamental; Habilidade na área de manutenção
elétrica, hidráulica e predial (pintura e reforma).

\

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site www.sesc-sc.com.br- ícone Trabalhe

, I Conosco
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Cesta básicamais barata emabril
Banana branca e

coxão mole foram
os produtos que
tiveram as maiores

quedas de preço

JARAGUÁ DO SUL

Tita Prettí

Segundo pesquisa realiza
da pelo Procon de Iaraguá

do Sul nos dias 3 e 4 de abril,
o valor da cesta básica dimi
nuiu 2,5% em relação ao mês

passado. Entre os sete estabe-
\

lecimentos onde a pesquisa
foi feita, o preço mais baixo da
cesta básica mínima essencial
para uma pessoa/mês era de R$
180,51 em março e agora pode
ser encontrada por R$ 176,07.

Entre 'os produtos que mais
tiveram queda no preço es

tão a banana branca e o coxão

mole: o quilo dos produtos
baixou 45,65% e 11,35%, res

pectivamente. Enquanto em

(�ombllstí'veis

Sobeopreço
do diesel

Osmotoristas de Jaraguá do Sul

que abastem seus veículos com
diesel irão gastarmais dinhei-
ro neste mês. Entre os preços
dos combustíveis, apenas o do
diesel teve aumento em relação
ao mês anterior. Isso é o que
indica a pesquisa do Procon,
realizada nos dias 3 e 4 de abril,
nos 37 postos de combustível do
município. O litro do dieselmais
barato foi encontrado por R$ 1,98
nestemês. Emmarço, o mesmo
combustível custavaR$ 1,89 - o

que representa um aumento de
4,68% no valor. O álcool comum
foi o que mais teve diminuição
de preço: 4,16%. Emmarço, o
litro custava 2,399 e agora pode
ser encontrado por R$ 2,299. Já a
gasolina comum teve queda de
1,88% no valor. Entre os postos
de combustívelpesquisados em
março, o litro com omenorpreço
custavaR$ 2,649. Já em abril, pode
ser encontrado por R$ 2,599.

38,4%

45,6%

34%

11,3%

SOBE E DESCE Tomate e pão francês estão mais caros. Já os preços da
banana branca e do coxão mole estão menores que no mês anterior

EDUARDO MONTECINO

MAIS '«;!ARO De março para abril, o preço
do litro do diesel aumentou 4,68%

G.é:l.�º�i.�'.l..C::ºJP.:t-lI.P.: ?'..§.�.� ?'..?�.� . .

.... G..'.l.�º�i.�é:l '.l.4.�.��yada 2,768..... ......• . ..?'.?�ª
Álcool comum 2,399 2,299
Diesel comum 1 ,899

................................................ , .

1,988
. .

... G.N.Y.. . )tª��.· .

.
Gás GLP (13 kg) 43,50

. J.1.899
43,50

.março, O consumidor jaragua
ense precisava desembolsar
R$ 1,38 para comprar um quilo
da fruta, agora ele encontra o

alimento por R$ 0,75. Já o qui
lo do coxão mole passou de R$
13,48 para 11,95.

O grande "vilão" da cesta

de abril é o tomate: o aumen

to em relação ao mês passado
foi de 38,38%. O quilo do fruto
mais barato é encontrado por
R$ 1,37 - enquanto em mar

ço podia ser comprado por R$
0,99. Outro item que vai pesar
mais no bolso do consumidor
é o pão francês: de março para
abril, o custo do produto subiu
33,89% - o quilo passou de R$ .

�2,98 para 3,99.
Dos treze itens da cesta bá

sica, seis tiveram aumento no

preço, seis estão mais baratos
e apenas um não teve o valor
alterado. A pesquisa completa
com os valores da cesta básica

pode ser encontrada no site da
Prefeitura de Jaraguá do Sul:

http://portal.jaraguadosul.
com.br no link "Procon",

,

Agua sanitáriamaís cara,
condidonadormais barato
O Procon também realizou praticados em março e abril. As

nos dias 3 e 4 de abril, pesquisa maiores diminuições foram do
de preços dos produtos de hi- condicionador e do desodoran

giene pessoal e de limpeza, em .te rolI-on: '52,61% e 42,07%. O
sete estabelecimentos de Iara- condicionador passou de R$ 4,60
guádo Sul.

.

para R$ 2,18. E o desodorante
Entre os 11 itens de limpeza (marcamais barato), que era en

pesquisados, os' que mais tive- contrado por R$ 3,28 em março,
ram aumento no preço neste pode ser comprado por R$1,90.
mês foram a água sanitária (1 E osmaiores "vilões" foram o

litro) e o amaciante (2 litros) - creme dental (90g) e os cotone-
46,46% e 12,05%. A água sânitá- tes (caixa com 75 unidades). O
ria passou de R$ 0,99 para 1,45. aumento dos produtos chegou
O amaciante custava R$ 2,49 a 17,89% e 10,10%. Em março,
em março e subiu para R$ 2,79. o creme dental custava R$ 0,95

As maiores quedas fica- e agora subiu para R$ 1,12. Já
ram por conta do desinfetante a caixa de cotonetes passou de
(500 ml) e do sabão em pedra: "( R$ 0,99 para R$ 1,09.
23,21% e 19,19% - respectiva-
mente. O desinfetante custava

R$1,68 e neste mês baixou para
R$1,29. Já o sabão em pedra era
R$ 0,99 e está custando 0,80.

A pesquisa também inclui a

comparação entre os preços de
12 produtos de higiene pessoal,

A pesquisa inclui a
comparação

entre os preços de
12 produtos de·

higiene pessoal.
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Obras em
andamento

Pavimentação·

Mais ruas asfaltadas emGuaramirim
A intenção é asfaltar
mais 15 vias} de
vários bairros} até

. setembro deste ano

GUARAMIRIM

Sarnira Hahn

OGoverno de Guaramirim

planeja obras na pavimen
tação e reurbanização da cida
de. Serão mais 15 ruas asfalta
das até setembro deste ano. Ao

todo, cerca de quatro quilôme
tros passarão por reformas. O
investimento de cerca de R$ 3

milhões contemplará os bair

ros, Nova Esperança, Rio Bran

co, Amizade, Avaí e Centro.
Além das. obras no quadro

ao lado, outras jambérn devem
entrar nesta lista. A rua Mar

cíonilo dos Santos, no bairro

Corticeira, passará por pavi
mentação e está no aguardo de

recursos, já a Guilherme Tome

lin, no bairro Caixa d' Água, está

EDUARDO MONTECINO

INFRAESTRUTURA Rua Benjamin Girardi, no bairro Rio Branco,
terá R$ 337 mil para investimento em obras de pavimentação

em processo de licitação para a contratação
de mão de obra e material.

Desde o início do ano, já foi executada
obras de drenagem, pavimentação e calça
das da rua Gerônimo Corrêa, no centro, com
o investimento de R$ 559 mil. Segundo o Pre

feito de Guaramirim, Nilson Bylaardt, a 28 de

agosto, será entregue até o mês de Julho, já as

demais obras serão inauguradas até setembro.
Ele ainda ressalta que todo o trabalho esta

sendo realizado para a melhoria da mobili

dade da cidade. "Estamos mudando o aspec
to da cidade, melhorando calçadas e dando
mais espaço para os carros" afirma.

• Rua Romão Getnerski -

Obras na drenagem, pavimenta
ção e calçadas. Investimento
de R$ 365.483,35

• Rua Benjamin Girardi -
Obras de pavimentação.
Investimento de R$ 337mil

• Rua Ervino Hanemman-
Obras de drenagem, pavimenta
ção e calçadas. Investimento
de R$ 526.974,64

• Rua João Ossowski - Obras de

drenagem, pavimentação e calça
das. Investimento de R$147.923,20

• Ruas daVilaNova - Obras de dre

nagem, pavimentação e sinalização
viária. Investimento de R$ 1,2milhões
do repasse do Governo do Estado

• Ruas daVilaEccel- Obras de dre

nagem, pavimentação e calçadas.
Investimento de 1,3 milhões finan
ciados pelaAgência de Fomento do
Estado de Santa Catarina (Badesc).

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808
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Campeonato Varzeano

Dezesseispartidas-na rodada
Com jogos de norte
a sul do município,
evento da FME
movimenta oito

campos na rodada

,ARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

/\ pÓS O recesso da Semana

rlsanta, o 30° Campeonato
Varzeano de Jaraguá do Sul vol
ta a campo neste sábado e com

rodada cheia. São dezesseis jo
gos, espalhados de norte a sul
do município. Os jogos aconte
cem respectivamente às 13h30
e l5h15.

No Estádio Luís Carlos Ers

ching jogam Roma/Rio Auto
Elétrica/Nei Automóveis x 2000
Multi Marcas e Atlético Inde

pendente Estrada Nova 'w._' x

Flamengo "B". Na Arsepum tem

União x Kiferro e Sport x Nereu
Ramos/Formas e Formas.

No Guilherme Tribess, acon
tecem os jogos entre SN Futebol
Clube Iurití x Tecnopan/Bazar
do Rau e Roma Esporte Clube
x Supermercado Brandenburg/
Dutra Água. No campo do San
to Antonio jogam Atlético Inde-

HENIDQUE PORTO IAVANTE!
�. 't-.... '_._�.�.���- ·�1iJ/iii>""7··"'·�··�·
�,.�i���-;in�� .:;:��- :'�:�:��'L ���-;c�- � ,_�.��

CLASSIFICAÇÃO Líder de seu gTUpo, Amizade (branco) pode garantir vaga

pendente Estrada Nova "B" x
Galácticos e Sport Club Santo
Antônio xBorracharia Senem.

'-

Na Vila Lalau tem Corin-
thians x Ponte Preta e Barra
baxo Vidros e Divisórias xVila
Nova/Scheller Imóveis/Incor

poradora KSDM. O Estádio
João Marcatto recebe os jogos
entre Yatil Construtora x Glo-

DIVULGAÇÃO/PMG

NO AVAÍ Tradicional equipe do União/Jagunços
(esquerda) encara o novato Couve-Flor

bal Pisos/Guindastes Volpi e dri/Mabru e Clube Recreati
Sociedade Barra/Global Pisos. vo Operário x Nova Geração/
xAgrocomercial Jonathan. CSM/Elian/Mime.

NoWaldemar Gumz Santos O Campeonato Varzeano

jogam Amizade/H Bordados/ tem como artilheiros Minei
Móveis Boeing x Tigre Mate- ro (Amizade), Maba (Kiferro),
riais de Construção e Unidos/ Edson (Meninos do Rio da
Olicar x Néki. No Estádio João Luz), Dutra (Brandenburg) e

Lúcio da Costa acontecem as Luiz Mateus (Tigre), com três

partidas Vila Lalau x Rau Ma-gols cada.

Terceira rodada também no

Varzeano deGuaramirim
O Campeonato Varzeano

de Guaramírim também volta
a campo neste fim de semana,
com oito jogos na tarde de sába-

. do e um namanhã de domingo.
A competição, promovida pela
Secretaria de Esportes e Lazer,
chega à sua terceira rodada.

Pela Taça Ronaldo Miron da
Silva (Primeira Divisão) todos
os jogos acontecem hoje, com
início às 15h30. O líder Bem Bo
lado tenta manter os 100% de

aproveitamento diante do Uni
dos da Vila, no campo do Ami
zade. No Rio Branco jogamAvaí
e Expresso Caixa d'Água. No Es
tádio Rodolfo Iahn tem Couve
Flor contra União/Jagunços. E
no Estádio João Butschardt, o

Cruzeiro pega o Atlético.
Na Taça Antônio Pedro Vick,

.
a SegundaDivisão, quatro jogos
na tarde de sábado - com início
às 13h30 - e um na manhã de

domingo - às 9h. O líder Ben
fica joga no campo do Amiza

de, contra o Xavantes/Alchini
Tintas. No Rio Branco, o time
da casa enfrenta o Pinheiros.
No Estádio Rodolfo Iahn jogam
Sportin e Gaúchos. No Estádio

João Butschardt, dois jogos. No
sábado tem Iuventus e Catara
tas, enquanto no domingo jo
gam Nápoli e Lion.

I

Terceira rodada da

primeira fase terá
oito jogos na tarde
de sábado e um na

manhã de domingo.

Basquete
Ajabana
LigaNorte

AMenegotti/Delta/Ajaba estreia
amanhã no 7° Campeonato
Citadino de Joinville, competi
ção organizada pela Liga Norte
de Basquete (LNB). O adversário
será o Romaço, às 13h30, no
ginásio daTupy. Dez equipes dis
putam o certame amador, sendo
sete de Joinville, uma de Balneá
rio Camboriú, uma de Camboriú
e os jaraguaenses, que foram
campeões em 2010.

Pomerode

Iogosfora
de casa

Cruz de Malta e Botafogo
entram em campo amanhã,
às 15h30, pela sexta rodada
do Campeonato Regional da
Liga Pomerodense de Despor
tos (Copa Pomerode). Oitavo
colocado, o Botafogo enfrenta
o vice-líderÁguaVerde, no
Estádio Leopoldo Krueger, no
Testo Alto. O quinto colocado
Cruz de Malta encara o Müller,
sétimo, no Estádio Hermann
Koch, no Testo Central.

Football

Breakerse
Buffalos jogam
Depois de começar o Campe
onato Catarinense de futebol
americano com vitória fora de
casa, o Corupá Buffalos debu
ta diante de sua torcida neste
sábado.O Seminário Sagrado
Coração de Jesus recebe o São

José Istepôs, a partir das 14h.
No domingo, o Jaraguá Breakers
estreia na competição fora de
casa, contra os atuais campeões
do Joinville Gladiators, às 14h.

Interbairros

Rodada
inaugural

Inicia amanhã o 9a Torneio
Interbairros de Futebol. A

competição é organizada pelas
associações de moradores dos
bairros da região sul do muni

cípio' envolvendo quatro equi
pes nesta edição. Os jogos da
primeira rodada acontecem na

Ponte Preta, onde o Rio da Luz
I encara o Ouro Verde (13h30)
e o Ribeirão Grande da Luz
enfrenta o Rio Cerro (15h30).
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Campeonato Catarinense

Hora de definir quem segue
Todos os jogos da rodada são decisivos para
a definição dos semifinalistas do returno

JARAGUÁ DO SUL
......... ,,, .

Agência Avante!

Aúltima rodada do returno do

Campeonato Catarinense
define as quatro equipes classifi
cadas para as semifinais da fase.
Por este motivo, todos os jogos
iniciam às 16h deste domingo.

No momento, apenas o Fi

gueírense tem vaga garantida.
O Furacão joga em casa, contra

um despretensioso Camboriú,
para confirmar a melhor cam

panha da fase. Campeão do Tur
no, o Figueirense pode mudar
toda a configuração do campe
onato caso leve o returno tam

bém, já que abriria uma terceira
- vaga na fase semifinal.

Outro que não deve encon

trar dificuldades na rodada é o

Joinville, que recebe o rebaixado

Brusque na Arena. Um empate
basta para os comandados de

Argel Fuchs conquistarem avaga
na semifinal do returno.

A Chapecoense é a segunda
colocada no geral e sétima no

returno. Recebe o Criciúma na

Arena Condá, precisando ven

cer e secar Avaí, Metropolitano
e Atlético de Ibirama. O Criciú
ma - sexto no geral e terceiro no
returno - pode até se classificar
em caso de empate.

Em Ibirama, o Atlético se ga
rante ao vencer o rebaixado Mar
cílio Dias e acontecer um empate
na partida entre Metropolitano e

Avaí, em Blumenau. Este sim é o

jogo da rodada. A equipe Azzurra
soma 14 pontos e é o atual quarto
colocado. Com treze, o Metropo
litano espera enfim tomar o fator
casa ser decisivo ao seu favor.

Reviravolta

ZILMO NUNES/JEC

FACILIDADE Joinville en.trenta o Brusque e não
deve encontrar dificuldade para se classificar

Promessas
Com apenas 16 anos,
os atletas Humberto
Pacheco e Thomas

Larangeira surpreendem
na Seleção Catarinense
de Basquete Sub 17
Masculino. Apesar de
mais novos que o restante
do grupo, os atletas
da Unimed/FME vêm
atuando umamédia de
20minutos por partida
e ajudando o grupo a ir

longe na competição.
Hoje, por exemplo,
jogam pela semifinal
emAnápolis (GO).

Juventus
O Iuventus divulgou
nesta semana os

primeiros cinco
atletas que irão

compor-o elenco desta

temporada. E já tem
gente criticando. Calma,
meu povo! São apena�
as cinco primeiras
peças da ,engrenagem.
Esperem ela estar

.

pronta e funcionando

para analisar. É assim

que faço. Antes disso,
qualquer crítica é

gratuita e infundada.

Leão Bebê
Não é porque faço parte da diretoria do Juventus que não posso
elogiar boas iniciativas de outros clubes. Essa sacada do Sport
Club Jaraguá, em criar o projeto "Leão Bebê" é sensacional. Mais
importante do que desenvolver talentos, ela será essencial para o

desenvolvimento da torcida e fidelização àmarca.A psicologia explica
que os acontecimentos da nossa infânciamoldam nossas decisões

quando adultos. Se a criança colecionarmomentos felizes nesse
projeto, certamente irá virar defensor damarca por toda a vida.

Henrique PoJ.'to
redaeao@avanteesportes.com

Qmundo, às vezes, dá umas voltas engraçadas. Confesso que não

conheço as circunstâncias'da saída de TatianaAltini do comando
do voleibol feminino de Iaraguá do Sul. Sei que durante o período que
esteve à frente das equipes, realizou um trabalho muito competente.
Sem espaço por aqui, retornou a Guaramirim, sua cidade natal. Lá,
iniciou um trabalho na base na modalidade e logo foi ganhando es

paço na Secretaria de Esporte e Lazer. Hoje comanda todo o espor
te do município, substituindo Dinho, que se afastou para concorrer

nas próximas eleições. A vida realmente prega peças!

Varzeano
Jogos imperdíveis na rodada do CampeonatoVarzeano de Iaraguá
do Sul: Amizade versus Tigre, Operário versus Nova Geração e

Atlético "B" versus Galácticos. São confrontos diretos pela liderança
ou sobrevivência na competição. Esta rodada promete, já que pode
apontar as primeiras equipes classificadas para a segunda fase.

'I i:

Futsal

Sub13
Depois de estrear na tar
de de ontem pelo Cam

peonato Catarinense,
a equipe Colégio Evan

gélico Jaraguá/FME de
futsalmasculino sub 13
volta à quadra hoje. Será
no Ginásio daArsepum,
às 11h45, contra o Tuper,
de São Bento do Sul. Esta
é a primeira etapa do
evento promovido pela
FCFS, que envolve apro
ximadamente 30 times.

Voleibol

Circuito
Neste sábado, acontece
a terceira etapa do 7°

Circuito Microrregio
nal deVoleibolMirim
Feminino, competição
que envolve equipes do
Vale do Itapocu, voltada
para atletas até 14 anos.

Os jogos serão realiza
dos no Colégio Evangé
lico Iaraguá, das 8h15
às 17h, com entrada
franca. As jaraguaenses
I I II. ,I'
estreiam às 9h15.

..�;

1.,,1..
'III.')/ ·15/416h Santos x Catanduvense

·15/416h Palmeiras x Comercial

• 15/4 16h Ponte Preta x Corinthians

·15/416h Linense x São Paulo

·15/416h Oeste x ltuano

• 15/416h Mirassol x Portuguesa
• 15/4 16h Paulista x Bragantino
• 15/4 16h Mogi Mirim x XV de Piracicaba

• 15/416h Guaratinguetá x São Caetano
• 15/416h Botatogo x Guarani

• Campeonato Paulista

• 15/4 16h Nova Iguaçu xVasco
• 15/4 16h Macaé x Volta Redonda

• 15/4 16h Resende x Bangu
• 15/416h Fluminense x Olaria

• 15/4 16h Friburguense x Bonsucesso
• 15/416h Duque de Caxias x Madureira

• 15/4 16h Boavista x Botatogo

.• CampeonatoGaúcho ." I

• 14/4 16h Veranópolis x São José
• 14/4 18h30 Internacional x Cerâmica

• 14/4 20h30 Universidade x Pelotas

• 15/416h Grêmio xVpiranga

• Campeonato Calarinense
• 15/4 16h Atlético-IB x Marcílio Dias

.15/416h Figueirense x Camboriú

.15/416h Joinville x Brusque
• 15/416h Metropolitano xAvaí
• 15/4 16h Chapecoense x Criciúma

• Campeonato Varzeano

(Jaraguá do Sul)
• 14/4 13h30 Roma x 2000 Multi Marcas

• 14/413h30 União x Kiterro

• 14/413h30 Juriti x Bazar do Rau

• 14/4 13h30 Atlético "B" x Galácticos

• 14/4 13h30 Corinthians x Ponte Preta

• 14/4 13h30 Vatil x Global Pisos

• 14/4 13h30 Amizade x Tigre
• 14/4 13h30 Vila Lalau x Rau Madri

• 14/4 15h15Atlético "A" x Flamengo "B"
• 14/415h15 Sport x Nereu Ramos

• 14/4 15h15 Roma EC x Brandemburg
• 14/4 15h15 Santo Antônio x Senem

• 14/415h15 Barrabaxo xVila Nova

• 14/4 15h15 S. Barra x A. Jonathan

• 14/4 15h15 Unidos x Néki

• 14/4 15h15 OperáriO x Nova Geração

(Guaramirim)
• 14/4 13h30 Rio Branco x Pinheiros (2"D)
·14/413h30 Sportin x Gaúchos (2"D)
• 14/4 13h30 Juventus x Cataratas (2aD)
• 14/4 13h30 Benti ca x Xavantes (2aD)
• 14/4 15h30 Avaí x E. Caixa D Água (1 aD)
.141415h30 C. Flor x União/Jagunços (1arJ)
• 14/4 15h30 Cruzeiro x AtléticoWD)
• 14/4 15h30 Bem Bolado x U. daVilaWD)
• 15/4 09hOO Nápoli i< Lion (2aD)
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Reformado
Código Penal
Brasileiro

Propostas estão sendo discutidas e ainda
terão que ser votadas pelo Congresso

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Nas últimas semanas, a co

missão de juristas forma
da pelo Senado em outubro do
ano passado vem discutindo

propostas de mudança ao Có

digo Penal Brasileiro (CP), que
deverão ainda ser votadas pelo
Congresso Nacional antes de se

tornarem leis. Na última quin
ta-feira, dia 12, o STF votou a

favor da descriminalização do
aborto em casos de anencefa
lia (quando há má-formação
do cérebro do bebê, levando à
morte logo após o parto). .

A comissão tem até o dia 25

demaio deste ano para finalizar.
as apreciações e apresentar a

proposta, em forma de projeto
de lei, de um novo código penal
condizente com a realidade cri
minal do país. Criado durante o

Estado Novo sob a presidência
de Getúlio Vargas, o texto de
1940 ainda pune, por exemplo,
quem vai a um restaurante sem

ter dinheiro para pagar.
As discussões que estão

sendo feitas tratam da parte
geral do código, da parte es

pecial - que trata dos crimes e

das penas, e da chamada legis
lação extravagante que, ape
sar de tratar de crimes, não faz

parte do código. Além disso,
existe uma desproporciona
lidade nas punições. Para o

crime de falsificação de cos

méticos, por exemplo, a pena
mínima é de dez anos. Mas para
o crime de homicídio, amínima
é de apenas seis.

Para o advogado e profes
sor de Direito Penal da Católica
de Santa Catarina, Mario Cesar

Felippi Filho, já era hora de o

código passar por uma grande
reforma. "Da forma como o CP
se encontra hoje, além de estar

desatualizado, ele também está
bastante retalhado". Felippi ex
plica que o texto vem sofrendo

alterações pontuais de tempos
em tempos, mas que nunca foi
feita uma reforma geral. "Exis
tem muitas leis cujos artigos
foram revogados [invalidados],
mas mesmo assim eles conti
nuam aparecendo no código",

"
Da forma como

-

o CP se encontra

hoje, além de estar

desatualizado,
ele também
está bastante
retalhado.

Mario Felippi
]filho, professor -

As emendas, como são cha
madas as alterações eventuais
ao código, tratam de crimes que
não eram previstos em 1940,
como o de assédio sexual, que
foi incluído em 2001, e o abor
to, incluído em 1984. Sobre os

crimes de internet, consequ
ência da evolução tecnológica
recente, Felippi acredita que
será mais difícil de tipificá-los,
''Acho que depende muito de
cada caso, porque alguns de
litos podem ser enquadrados
como estelionato ou fraude. A
internet seria apenas o meio
como o crime foi cometido".

Outra situação que deve
ser analisada, segundo o advo

gado, é o caso de eutanásia. "O

código penal hoje ainda não
tem previsão específica para
o caso, ele acaba se encaixan
do em outros tipos de crime,
como homicídio privilegiado."
A dificuldade de encaixar os

crimes atuais rios já existen
tes é uma das razões pela qual
o Código Penal Brasileiro está
sendo reformado, em que está
sendo considerada a criminali

zação do terrorismo, enrique
cimento ilícito e jogos de azar.

cONTRÁRIos Manifestantes fazem vigília contra aborto de anencéfalos

Confira as propostas já em andamento: '.

Propostas de mudança da
Comissão: Todas as propos
tas aprovadas farão parte do

projeto de lei, com finalização
prevista para 25 de maio, que
deverá ser votado pelo Con

gresso Nacional.

da como homicídio comum,
com penas que podem che

gar a 20 anos de prisão. Com
a proposta, ganharia um tipo
penal próprio e teria como

pena máxima quatro anos

de detenção.,Mas caso fique
comprovado por dois médi
cos que o paciente, acometido
de doença grave e quadro irre
versível, esteja sendo mantido
vivo artificialmente, a pena
poderá ser perdoada.

Aborto
É considerado crime des

de1984. Prevê detenção à mu
lher nos casos de auto-aborto
e aborto consentido, e deten

ção a quem praticar o aborto
com ou sem o consentimen
to da gestante. Não é punível
quando a gravidez gerar risco
de morte à mulher ou for re- Foi sugerida a criação de

sultante de estupro. Com a "culpa gravíssima". Com isso,

proposta,oabortotambémserá quem for pego dirigindo em

liberado nos casos de anence-
. briagado ou participando de

falia (quando há má-formação "�acha" em via pú�li<:a pode
do cérebro do bebê levando à ra ser preso por ate OItO anos.

morte logo após o parto), Também está em estudo dar
fé pública a guardas de trân-
sito para atestar a embria

guez de um condutor. Nesse
atualmente é enquadra- caso, o motorista teria que

Crimes de

trânsito

Eutanásia

u.

.

atestar a sobriedade através
do bafômetro.

Estupro
A sugestão é reduzir a idade

mínima do crime de estupro
presumido. A idade caíria de 14

para 12 anos, de acordo com o

previsto no Estatuto da Criança
e do Adolescente. Na mesma

área, está sendo analisada a es

pecificação de estupro oral, anal
e vaginal, na tentativa de excluir
termos antiquados que cau

sem confusão, como conjun-
\

ção carnal, para tornar o texto
mais claro para a população.
Jogos de azar e prostituição:
De acordo com as propos
tas, não seria mais crime ser

dono de casa de prostituição.
Mas jogos de azar, como o

jogo do bicho, seriam tipifica
dos como crime e deixariam de
ser classificadas como contra

venção penal para ser incluídas
no código reformulado.

MARCELE GOUCHE

ALTERAÇÕES
Felippi comenta
que o texto do
CP tem passado
por mudanças
pontuais ao
longo dos anos
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Planos Especiais
de financiamento

AMAROK AUTOMÁTICA

�.
VENHA CONHECER

11�

NovoGoll.0 .. Completo
com Pacote 25 Anós de Udel"Clf1ÇCl

�.ANOS NAGOL ,,'. �UDERANÇA

+ Direção hidr6ulica
+ Pacote Trend porR$990,

Promoções válidas até 1410412012 para veiculos com pintura sólida. Frete incluso. Gol Geração 4 - 1.0. com preço promocional à vista a partir de RS 24.190,00. Novo Gol 1.0201112012. 4 portas. completo
com Pacote 25 Anos de Liderança, com preço promocional á vista a partir de R$33.290,00. Pacote Trend com direção hidráulica pelo acréscimo de R$ 990,00. Fox 1.0, ano modelo 11112, 2 portas, básico,

com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. Fax 1.6, ano modelo 11112, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 390.390,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11112, básico, com

preço promocional à vista a partir de R$ 30.890.00. Pacote Trend com direção hidráulica pelo acréscimo de R$ 990,00. IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame

e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CEl": Promoção e preços anunciados somente para veículos disponíveis a pronta entrega. Garantia de 3 anos

para a Linha Volkswagen 201112011 e 201112012, sem limíte de quilometragem,· para defeitos de fabricaçáo e montagem em componentes internos de motor e transmlssão (exceto Kombí, limitada a 80.000

km). E necessário para a sua utílízaçao o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770

1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935. Ouvidoria: 08007012834. www.vw.com.br.Velculos em conformidade com o Proconve.
'

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

TECNOLOGIA ALEMÃ
GNpoAuto EUto .0 canos•u.dlbiUdado. www.autooHte.com.br BANC0j'(OLKSWAG

,
I 1111 II

. II
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Paulo Sérgio da Silva

Planville, de Curitiba.

"Me senti muito honrado com o

convite para participar da comemoração dos

20 anos da Proma. Eu os considero exemplos
de honra e sensatez. Exemplos de constru

ções eticamente corretas. É um orgulhomuito

grande ser parceiro da Proma".

Werner Voight
WEG SA, de Jaraguá do Sul

Luis Henrique da Silveira

Senador da República
Quero dizer ao Paulo, que fiquei o{

gulhoso da performance da Proma. É a per

formance do empresário em Jaraguá do Sul.

Eu quero socializar com todos os empreen

dedores o orgulho que eu tenho pela Proma,

pela qualidade dessa empresa, da inovação, na

prospecção de idéias novas, para o futuro e a

apropriação das mais modernas tecnologias
do setor imobiliário. Parabéns a você, Paulo
Obenaus.

Desejo fazer desta o veículo de cumprimentos
pelos 20 anos de vida da Empresa PROl\1A Construção
e Planejamento, data esta que merece ser lembrada, pela

, determinação, dedicação, disciplina e desprendimento.
Uma empresa preocupada com a construção,

e o desenvolvimento de nossa região, que desenvolve seu

trabalho com comprometimento, respeito não poderia
alcançar resultado �ferente do que o Sucesso.

Empreendimento vitorioso em tudo que faz,

pois tem vontade, c;oragem de ousar e simplicidade na

ação do dia a dia, são exemplos a ser seguidos e demui

to orgulho para todos nós jaraguaenses. Como cliente e

Amigo, me sinto lisonjeados por fazer parte dessa longa
trajetória de sucesso.

Parabéns, ao Amigo Eng". Paulo Obenaus e

extensivo a sua Equipe, que muito fazem para engrande
cer esta Empresa.

Sidnei Ramthun

WEG SA, de Jaraguá do Sul

''A Proma desenvolve um trabalho _

muito importante, sempre pensando na ino
, vação e entregando obras com qualidade. Um

ponto importante a ser destacado também é a

preocupação de toda a equipe com a sustentabi

lidade. A Proma, assim como aWEG, consegue
fazer a cidade de Jaraguá do Sul crescer".

Donaldo Kobus

Caixa Econômica Federal de Jara

guá do Sul
''A Proma tem uma longa história

com a Caixa. Somos parceiros desde os pri
meiros empreendimentos e eles foram cres

cendo sempre com o nosso apoio. A Proma

é referência na construção civil e eles fazem

parte da história de Jaraguá do Sul e região,
Desejo que a equipe continue com esse pa

drão de qualidade, honestidade, serenidade e

de compromisso com a população". .

Durval Marcatto Junior

Ex-Presidente do CEJAS Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

A Proma Construções vem cons

truindo uma história de sucesso, graças ao di

namismo de seus dirigentes e qualificação de

seus colaboradores, prop�)fcionando ao mer

cado da indústria da construção de Jaraguá
do Sul e de Santa Catarina imóveis com alto

.

padrão de qualidade, com projetos arquitetô
nicos modernos e inovadores. Os resultados

alcançados no segmento comprovam o suces

so de iniciativas empreendedoras comprome

tidas com o desenvolvimento em sintonia com

a busca do bem-estar e da melhoria da qualida
de de vida na região.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·

SAINT
TAePEZ VILLfnfUVf

RI!SIDENCE

CRECI12556

",.....,......,.

"

ano·s

concre ' ízando
sonhos e

."",�---.l � projetos de vida.
_.____;_............---

soluções construtivas

11 I f I"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




