
Varz o

Quatro podem garantirvaga
Operário, Atlético Independente ''.N', Kiferro
e Santo Antônio podem se classificar na

rodada deste sábado, que terá apenas
oito jogos, pelo 'complemento das
Chaves A, B, C e D. "Página 20 '

1 Rofrigeranto
!!chwoppell
GrQon Citrull R$350m}
+ 1 !!anduba
Perdigão 1459

Enfim, projeto do
elevado é concluído
Começo da obra, que será

erguida no trecho,urbano da
BR-280 (ruaWaldemar Grubba),
será discutido terça-feira, dia 24',
pela prefeita Cecília Konell com

'

o responsável pelo órgão, em

Florianópolis. Página 22

gra vai construir
sede própria da Câmara
Processo de licitação definiu nome da empresa responsável para erguer prédio do Legislativo, no

Centro do município. Obra está orçada em R$ 441,6 mil e deve começar a ser executada
no prazo de 45 dias. Espaço 'físico t���.518m2, mais que o dobro do atual imóvel alugado.

,
,

·

6aguJa

o trânsito de Jaraguá do Sul continua violento, sobretudo quando o assunto envolve motocicletas.
De aoordo com os Bombeiros VoIlUltários, a média de aeidentes com moto é de quatro por dia.

Vi

Definição sai na

segunda-feira
Professores estaduais decidem
pela adesão ou não do
movimento em assembleia
na sede do Sinte, às 9h. SDR ''''-''

garante aula normal aos

estudantes da rede.

Página19

,

eSDE'ClI.aJl

Preconceito nas

unidades de ensino
Apesar de ter aumentado
a aceitação de alunos com

deficiências nas escolas,
alguns ainda sofrem bullying
e assédio. Conheça a história

.

de três estudantes da região.
Páginas 4 e 5

Antídio LlUlelli,
presidente do

PMDB de Jaraguá,
fala sobre

candidatura
e articulação

para a eleição
de outubro.

Baiana Constantino
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Banco inglês colocou
erlrtesre"uttrmih:i cartão

de çrédito tl d�,bito gue ':1· ,

vai. acoplado ao celular

'ê'iiermite pagamentos'
dedespesas-de até 15·

libras sem senha, apenas .

passando o cartão

perto da mãquíria'de
compras. Trata-se de
mais um passo rumo

à licartei}:a életrõriícâ"
'que díspensao'papek
�9�da. :{\ pratiçidade
esta no fato de o cartão

"aco'mpanhar O celular,
.

"h0j,c.oniprijsenre.

Me
Lourival Karsten

lkarsten@netuno.com.br

Norte
catarinense
No momento se discute os

rumos dos portos catarinenses,

depois da eliminação dos
incentivos tributários para os

produtos importados. Por isso,
cabe focar em objetivos que
têm um impacto muito mais

permanente. A duplicação da

BR-280, o desvio ferroviário
.

e a melhoria nas vias de

interligação entre os municípios
são decisivos para que a

região se torne um destaque
em termos de facilidades

logísticas. Já existe grande parte
do que seria necessário para

que os portos catarinenses

ganhem carga pelos custos

baixos e rapidez na operação.
e não através dos incentivos. A

ferrovia litorânea - citada em

todas as campanhas políticas -

também seria importante
para o desenvolvimento.

Empreendedor individual

Nascida em 2009, a nova modalidade

de legalização de atividade empresa
rial, facada especialmente no -autônomo

que tem até um funcionário, já dá claros

sinais de que é uma alternativa bem inte

ressante. A formalização de sua atuação
permite ao empreendedor individual emi-

.

tir nota fiscale, desta forma, pode parti
cipar de concorrências públicas assim

como atuar com empresas que exigem a

formalização do terceirizado. Nos cinco

municípios da região, o número de em

preendedores individuais já chega a 1.500,
sendo cerca de 800 deles estabelecidos em

Jaraguá do Sul. No "pacote" da formaliza

ção, também vem a sua regularização jun
to ao INSS, podendo usufruir dos benefí

cios da previdência.

·Deixamos de ser campeões
Com o corte de 0,75% na taxa básica de juros, que agora está em 9% ao ano e uma inflação
rondando os 5,6%, o percentual real de juros caiu para algo em tomo de 3,4% ao ano. Assim,
perdemos a liderança no ranking dos maiores juros do mundo. Ainda estamos mal, porém
melhorando. A liderança agora está com a Rússia que pratica juros reais acima de 4%.

DIVULGAÇÃO

Cacau
Na década de 90, a ambição política de algumas
pessoas praticamente dizimou as plantações
de cacau no Sul da Bahia. Eles foram buscar na

Amazônia ramos de cacaueiros infestados pela
"vassoura de bruxa" e os espalharam pelas plantações
baianas. O efeito foi devastador. Depois de muito

esforço e do desenvolvimento de novos cultivos

resistentes à doença, as lavouras se recuperaram,
mas agora uma nova praga ameaça a cultura. Trata-se

dos preços, pois no mercado internacional o mesmo

caiu 30% ao longo dos últimos 12 meses, o que,

ameaça a'viabilidade da cultura. Ainda assim,
o preço dos chocolates continua amargo.

•

IBM" e Eike

'Batista
Inadimplência
Segundo a Serasa Experian, a

inadimplência do Consumidor

teve crescimento de 19.8% em

março, depois de uma alta de

4,9% em fevereiro. Trata-se

de uma notícia preocupante,
pois o crescimento está sendo

muito acelerado.

Em uma operação
que envolve muitos

interesses, a IBM

comprou 20% da Six

Autonaação,enapresa
de tecnologia do

grupo EBX. Tem sido
uma constante a

- aproximação entre as

empresas do grupo X

com empresas dos mais

diversos setores de todo

o mundo. São alianças
estratégicas.

. Tecnologia
e futuro
Um dos grandes debates está

relacionado com a construção
da riqueza do futuro com a

utilização de mais tecnologia.
Nas últimas décadas, o grande
motor do desenvolvimento

foi o enorme volume de
novos produtos.gerados pelo
desenvolvimento tecnológico.
Nada leva a crer que isto irá

mudar em um futuro mais

imediato. O grande desafio

é entender e aproveitar os

rumos. Claro que o ideal é ser

capaz de criar este futuro.

,

LEIER
IMÓVEIS ,

�7!JI/1/_1m._lIIImW//IIIOJIImIII/UPJ/IIIIIIffIJ/l1/!IIJJIIIIDm/m/_a_/IIII'lIIiImflljmaY\

:(,J/()TERIA,S
LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 741

02 - 03 - 05 - 07 - 10
11 - 12 - 13 - 14 - 16
17 - 18 - 21 - 24 - 25

'm/' '/I!r,"U' "m,") �%' /11"'0. I'/h, '�n 'fl!l'"�I, II,,:�, '10;·1'" 'II""
'

:U'IJJll./ID,. III. WI"".il:':/UlJ11 U .'/IJ.wt:,;JJ�"j INDICE PERÍODO

SELIC 9% 18.ABRIL.2012
...........................................................................................................................................................................................

TR 0,010% 20.ABRIL.2012
...........................................................................................................................................................................................

CUB 1.136,34 ABRIL.2012

QUINA
SORTEIO N° 2877

10 - 20 - 58 - 61 - 73

BOVESPA _ ... -0,2% 20.ABRIL.2012
...........................................................................................................................................................................................

NASDAQ .. -0,24% 20.ABRIL.2012

ÁÇOES·
.. · · .. ·· ·· ·· ..

·PETR4
.. ·· .. ··· ..

2i>16'
·

..·ó:·5oi�··
.. ···· · .. ··· .. · .. ·· ··· · ..

\ VALE5 41,93 .. -0,33%
BVMF3 11,11 .. -1,33%

.................................................................................................................................................................................... ,

POUPA,NÇA 0,5914 21.ABRIL.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT • 0,92% US$ 118,490

OURO '" -0,02%
I

US$ 1643,030

éÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Pº.�.AB. .. ç.9�vl)!�J�PI.A�.. .(:B.iM .R�.L.1... ,.ª.?ª.9 �./.ª.?�.�. . � �.9/.?.4.'Y.o.
Pº:�.AR .. r.v..m.êM.9 .. .cI!J.M .. R.�). .1./.?.t3.º.9 )./.1J.99.9 !. .. ºI.�.ª'Y.O..

�.Y.:B.9..(�.M .:B.�) ?/.4.7.4? ?/.4.T!� :'Im.: g/.??.'Y.o .

LIBRA (EM R$) 3,0179 3,0213. 0%
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.Charge
À ESPERA DE UM MILAGRE

Do leitor

Contraponto sobre.
Guaramirim

Discordo do artigo do Sr. Luís
Carioca; comerciante, pu

blicado dia 18 de abril no OCP.
Há 20 anos, os prefeitos de .

Guaramirim vêm iludindo com

mentiras os moradores da Fi
gueírinha, prometendo asfalto
na principal rua, a Anélio Nico
celli, mas nunca sequer conse

guiram verba vinculada e menos

ainda uma licitação, para livrar:
nos da lama e da infernal poeira
que nos oprime diariamente. Já
não reivindicamos mais nada
da prefeitura e nem fazemos

protesto algum, pois estamos
totalmente desacreditados de
políticos municipais, estaduais
e federais, e desamparados pela
Justiça, pois nosso baírro não
possui tantos eleitores como no

Centro de Guaramirim .

Pedimos seriedade e consi
deração com o nosso sofrimen
to, chega de promessas e publi
cações mentirosas sem lastro!

Frank Guenther
Grandberg, aposentado

çompal..tilhe a sua opinião. Escreva ..n.os!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacacê'ocorreíodopovo.com.br,

•

I
redacao@ocorreiodopovo.com.br

rIo
Toca de novo

Eu gostava dela sem a conhecer. Um dia comprei
um disco dela, um disco para ouvir até cansar

de tão bom. Ouço-o até hoje, não cansei... Eu nada
sabia dela quando achei o CD por acaso quando
procurava, como procuro, por discos de piano.
Agora a conheço bem, e gosto dela mais ainda. Já
vou contar de quem se trata, antes preciso dar al
gumas voltas.

Preciso dizer, por exemplo, que quando alguém
se repete numa ação pode ser tomada como uma

pessoa teimosa. Mas teimosia é insistir num erro,
numa ação errada. Fora disso, a teimosia troca de
nome, vira persistência, irmã gêmea das melhores
virtudes morais e apanágio dos vencedores na vida.

A mulher de quem disse gostar é Guiomar Nova
es, nascida em São Paulo no início do século passa
do e falecida em 1978. Guiomar era uma deusa no

piano. Brasileira admiradíssima fora do país, uma
mulher de exceção numa-época em que mulher para
fazer sucesso tinha que ser mais que gênio, tinha que.
ser quase divina. Ela era quase divina, no piano...

Um dia ela estava tendo uma aula com o reno
mado professor maestro Isidor Phillip, no Conser
vatório Musical Dramático de Paris, quando houve
um episódio inesquecível na vida dela e 40 profes- .

sor, evento que me fez mais que gostar de Guio
mar, amá-la.

Leia este trecho da biografia dela: - "Numa certa
tarde, a jovem pianista mostrou ter estilo e persona
lidade. Ela tocava uma balada de Chopin quando o

professor Phillipi a interrompeu para fazer uma cor

reção. "Compreendo", disse Guiomar, e tocou tudo'
de novo, da 'mesma maneira. Depois de uma nova

repreensão, ela voltou a responder "compreendo"...
'

e tocou, pela terceira vez, igualzinho.
- "Então percebi que o jeito dela era muito me

lhor", disse o emérito professor.

É assim que agem os heróicos, bravos e retum
bantes da vida: têm certeza do que fazem e não se
intimidam diante das censuras. A persistência não
é teimosia, é certeza. Só os vencedores a conhecem.

Medo
o que vem primeiro, o medo ou o respeito? A

bandidagem perdeu o medo e, claro, o respeito.
Perdeu o- medo de Deus, dos castigos, perdeu o

. respeito pelos símbolos, tudo... Veja esta man-:
chete e depois me diga: - "Igrejas de Minas Gerais
têm aumento nos casos de furtos. Os ladrões, que
perderam o medo da polícia,' da Justiça, o respeito
aos santos, a Deus, a tudo, os patifes entram em

igrejas e roubam imagens de santos. Era só à que
faltava. Mas eu os curo em três minutos na minha
delegacia, eles sairão ajoelhados, orando ...

Bandidos
Estou falando agora dos bandidos "insuspei

tos", isto é, dos hoje namoradinhos, amanhã ma
ridos. Cuidado, mulheres. Prestem atenção aos
mínimos sinais de mau-caráter nos "amados",
eles estão surrando e matando como nunca an
tes na História, Picha.limpa com eles, ou bom ca
ráter ou que fiquem rosnando por longe. Só que
a mulher para fazer isso precisa antes se respei
tar, coisa difícil de encontrar-se, dificílima.

Falta dizer
Dois camaradas parados numa esquina, bem

na hora em que eu passava. Um pergunta ao ou
tro: - E aí, casado, filhos? O outro responde que
está separado. Quem teria tido a culpa maior nes
sa separação? Como em todas as separações, os
dois. Quem nenhuma culpa tem, tem ao menos a

culpa de não ter sabido escolher o parceiro ...

Fale COUOSf.,O
Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br • G.estor de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino eElisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268• Comert:ial: 910713932 • Planmo Entregas: 2106-1919 • 9132-5491 /8446-6817' Horário de atendimento: 8h às 17h30./ • Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio d9 Povo Ltda""'III

,� Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Preconceito diminuiu,
mas ainda há problemas

Bullying e assédio estão presentes nas unidades de ensino dos

municípios, prejudicando o aprendizado dos alunos com deficiências

JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM

- Pedro Leal

os três têm necessidades especiais:
Ana Carolina vitimada pela parali

sia cerebral, Édio afetado pelas conse

quências de um AVC sofrido na primei
ra infância, e Elizangela limitada pela

deficiência intelectual. Em cada caso, a

relação com os coleguinhas é uma situ

ação diferente. Embora a inclusão esteja
progredindo e o preconceito esteja desa

parecendo, a rejeição e as provocações
"ainda são problemas, infelizmente, co

muns, dos quais Ana Carolina e Elizan

gela tiveram a sorte de escapar.

m chamam d mIJão"
Embora seja um aluno dedicado e bem

comportado, apesar da hiperatividade que

lhe afeta em casa, Édio HenriqueWolfart não

se dá bem com todos os colegas. Devido à

sua patologia, em especial pelos problemas
urinários, lida com provocações e apelidos
desagradáveis frequentemente. "Tem gente

que não gosta de mim, me chamam de ca

beçudo, de mijão; e é sõ comigo que fazem

essas coisas", relata com timidez. '

O problema não é algo que só exista na

percepção do garoto. De acordo com a mãe,

Luciane da Silva Wolfart, por causa das pro

vocações eles já tiveram 'que pedir para tro-

car o menino de lugar na sala de aula. "As ou

tras crianças implicam com ele por causa do

problema, e nós não queremos que ele fique
com um complexo por causa disso, por isso

pedimos que afastassem ele dos alunos que

representavam maior problema", informa.

Apesar disso, Édio conta com a ajuda de

alguns colegas. "Logo no primeiro dia eu já
fiz um amigo bom aqui, embora eu não goste
muito dele fazer bagunça", relembra. A pro

fessora, Márcia Sadzinski Maida, ressalta a

boa socialização do rapaz. "Ele é super sociá

vel, se dá muito bem com a maioria dos cole

gas, que ajudam bastante", alega.
FOTOS MARCELE GOUCHE

Educadora também auxilia Édio a driblar preconceitos

preendo com ela e com arela

ção com os colegas", conta o

estagiário responsável por au

xiliar a menina, Josemar Sacks.

Dentro das suas limitações,
Ana Carolina expressa a ar de

felicidade no ambiente escolar.

Mesmo sem poder caminhar,
e sem conseguir expressar em

palavras o que sente, revela o

que sente pela expressão facial,

sempre sorridente. Mas para

garantir que a menina esteja
bem na escola, a mãe, Lindamir

Felisbino, está sempre de olho

quando a pequena chega em

casa. "Eu fico de olho para ver se

não tem nenhum machucado,
se ela não está triste, tem que
cuidar 24 horas", frisa.

Com a comunicação restrita

para apontar respostas "sim" e

"não" com o olhar, Ana Caro

lina Felisbino tinha tudo para
estar socialmente isolada na

escola, mas a jovem felizmente

foi muito bem recebida pelos
colegas, diz a professora, Adria

na Nicolodeli. "As outras alunas

estão sempre se oferecendo

para ajudar ela com tudo e cui

dam muito bem dela", explica.
Por causa da aceitação do

restante da turma do 5° ano

da escola Albano Kanstler, Ana

Carolina sempre pode contar

com a ajuda das amigas. "Ela

.

é uma aluna muito boa, estou

trabalhando com ela há um

mês e meio e sempre me sur-

c
"

NelA Ana Carolina gosta
de ficar perto daS colegas

or pe
� .

go ca

Diferenças são aceitas

,

E preciso mudar internamente e

rever tudo o que aprendeu ,na

vida antes de mudar a sociedade

e combater o preconceito.

Elizabete da Uva 'Co

Porém, conforme mais e mais

alunos com deficiência têm siqo
inclusos na rede regular de en

sino, as coisas vem mudando,' e
a aceitação destas crianças au

mentou. Segundo Elizabete da

Silva Coelho, orientadora peda
gógica da AMA, o preconceito
que acaba movendo o bullying
é mais fácil de combater nos jo.-

orient

vens. '�pessoa tem que se mu

dar internamente e rever tudo o

que aprendeu na vida antes de

mudar a sociedade e combater o

preconceito", conta. A mente dos

jovens tem menos preconceitos
'enraizados, por isso o processo

de aceitação é mais fácil e tran

quilo. Porém este ainda é um

processo em andamento.
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Enquanto Ana Carolina e Édio se

guem o mesmo conteúdo que os colegas
de classe, Elizangela recebe um curso

completamente diferente do resto da
turma. Mas nem por isso foi rejeitada
pelos amiguinhos. "Ela interage muito
bem com as outras crianças, elas ajudam
muito em tudo que ela precisa", lembra
a professora auxiliar, Patrícia Ochner Sa

pellini. A titular, Rita Paupitz, também
ressalta a aceitação da turma. "Todos os

coleguinhas querem ajudar ela, e a Eli

zangela é bem apegada a todos eles".
As dificuldades na fala também são

um obstáculo social, que dificultam

quando a menina quer expressar o que

deseja. Apesar disso, segundo a mãe, Ma

ria Ezilda Daiko Mangue, ela se dá muito

bem com todos os colegas. "Eles tratam

ela muito bem, e ela gosta muito da es

cola por causa dos "amiguinhos", afirma.
De forma bem tímida e lenta, conta

o que lhe agrada na escola: as aulas de

artes, de educação física e os colegui
nhas. Segundo Rita, a ajuda deles vem

para todas as necessidades. "As meni

nas ajudam ela quanto ela tem que ir

no banheiro, na hora de comer, quan
do ela tem sede. Todo mundo gosta
muito dela", declara.

".

MARCELE GOUCHE

,

TDVIIDA
Menina

DW1cafoi

rejeitada
pelos

amiguinhos

J
J

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808
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Angra .írá construir sede própria
Empresa de
Blumenau venceu

licitação para
iniciar obra em 45

dias, pelo valor
de R$ 441,6 mil

Schroeder

Verônica Lemus

Na tarde de ontem, ocorreu

o processo de licitação que
decidiu pelo nome da empresa
que irá executar o projeto de

construção da nova Câmara de
Vereadores de Schroeder. Se

gundo o presidente do Legisla
tivo, Manoel Ednílson Burgardt,
do PT, somente a blumenauense

Angra teria apresentado interes
se no edital. "Ainda poderíamos
aguardar mais uns dias para
que outras empresas se mani

festem, mas vamos fechar com

esta mesmo", disse Burgardt.
Com um orçamento até mais

baixo do que o proposto no edi
tal- cerca de R$ 441,6 mil- a em

presa deverá começar as obras
no prazo aproximado de 45 dias.

, A nova sede do Legislativo será
na Avenida dos Imigrantes, no

Centro da cidade, e contará com

FOTOS MARCELE GOUCHE

um espaço físico de 518m2, cor

respondendo a mais da metade
dos atuais 200m2 do prédio alu

gado. "Além de termos um local

próprio, o espaço também estará
aberto à comunidade, compor
tando pouco mais de 100 pesso
as", anunciou o presidente.

De acordo com o parlamen
tar, o dinheiro destinado à cons

trução da nova Câmara está
dentro do orçamento da Casa,
que pode receber por direito até
7% do total da receita do Execu
tivo. ''Até o ano passado a gente
nem chegava a pedir esse valor,
ficávamos com mais ou menos

R$ �30 mil. Mas esse ano, para
que pudéssemos executar o pro
jeto, tivemos que' pedir' os 7%, e

IJ.OSSO orçamento subiu para R$
1 milhão e 250 mil".

Ainda poderíamos
aguardar mais uns

dias para que
outras empresas se

mamdfestem,mas
vamos fechar com

f\ esta mesmo.

Manoel Burgardt,
presidente do PT

NO CENTRO Burgardt mostra local onde será erguida a edificação

Projeto

Reajuste salarial deve,gerar polêmica
Sobre o reajuste salarial, Burgardt disse que

ainda deve levar cerca de 30 dias para que as dis
cussões sejam retomadas. "O projeto aindanão foi
elaborado, mas temos até junho para decidir". SeIl1:

previsão de quanto seria o aumento, o legislador
comentou que o salário dos vereadores pode che-

'

gar até 30% do de um deputado estadual. Ou seja..
dos atuais R$ 2,7 mil poderia chegar até R$ 6 mil.

Continua o inquérito que
investiga nepotismo

Na última quarta-feira, dia
18, "o promotor da Moralida
de Pública de Jaraguá do Sul,
Ricardo Viviani, protocolou as

contrarrazões a respeito da ação
civil pública instaurada para
investigar a suspeita de nepo
tismo na Prefeitura de Iaraguá
do Sul. 'Os contra-argumentos
foram remetidos ao Ministério
Público em segundo grau e pas
sará por análise.

De acordo com Vivíani, as

contrarrazões protocoladas ale

gam que o artigo 90-C da Lei

Orgânica do Município (LOM)
veda a nomeação para cargos
políticos de parentes. Também
foi alegado que existe uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade
(Adin), na qual foi confirmada
a eficácia do dispositivo 90-C e

que por isso, ele deve ser res

peitado. Além disso, também
ficou entendido que a Súmula
vinculante 13 - que permitiu
que o ex-secretário e a chefe de

gabinete Ivo e Fedra Konel1 re- ,

tornassem aos seus cargos - não
anula o referido artigo da LOM

'e, sim, que o complementa.
Agora, para que o processo de

ação civil seja concluído - para
que seja esclarecido se houve
ou não prática de nepotismo no

executivo - Viviani adiantou que
terá até esta segunda-feira, 23,
para apresentar as razões finais
da ação. Com isso, o processo
será finalizado. Segundo o pro
motor, o prazo para a conclusão
do inquérito ainda é indefinido,
"mas espero que não demore
muito", afirmou;

, I! ,\ I
'

\, ,I

..___----------------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA

M/UNICípIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Q6/2012. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO
.

CIAL TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para
prestação de serviços técnicos especializados visando assessorar a 'área da Assistência

Social, em conformidade com o ANEXO I - Termo de Referência eANEXO III - Minuta do Contrato e

ANEXO IX - Cronograma das atividades, que são parte integrante deste Edital. DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08h30 do dia 08 de maio de 2012, no Setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do
Rio Molh9. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes e disputa de preços serão' as 09 horas
do mesmo dia, na sala de reuniões da da Gerência de Licitações e Contratos. VALàR MÁXIMO DA

CONTRATAÇÃO: R$46.456,80 (Quarenta e sels mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta

centavos). OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço' Rua
Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, Município de Jaràguá do Sul-SC, ou via Internet
no endereço www.jarag\Jaçfosul.sc.gov.brINFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão
ser obtidos' na Secretariá da Assistência Social, Criança e Adolescente, no endereço acima; pelo tele
fone (47) 2106-8170; pelo Fax (47) 3370-7253 ou ainda pelos e-mails sidnei.social@jaraguado.sul.com.
br. Járaguá do Sul (SC), 11 de abril de 2012.

EDIMARA ORZECHbwSKI DE SOUZA
Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social.
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Fecam prepara
mobilização

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br 3275-0065

Antídio fala
sobre candidatura

Opresidente do PMDB de Iaraguá do Sul, empresário Antídio Lunelli, respondeu
à coluna sobre os comentários da sua suposta intenção de desistir de partici

par da eleição majoritária em outubro. Confira a conversa:

Daiana Constantino: Afinal, o senhor
será candidato ou não?

Antídio Lunelli: Sobre os comentá
rios de que teria desistido, é preciso fi
car claro que não existem candidaturas

homologadas, de modo que não existe
desistência. Somos todos pré-candi
datos' tanto eu quanto outros valo
rosos companheiros do PMDB. Não
somos irredutíveis nem intransigen
tes. Estamos ouvindo os companhei
ros, conversando com outros partidos,
avaliando o cenário e à disposição para
trabalhar pelas pessoas, se elas assim o

desejarem.

DC: Existe algo que possa ter frus
trado o senhor na política?

AL: Tenho recebido inúmeras ma

nifestações de apoio, de todas as clas
ses sociais, em todos os lugares. Esta
ria frustrado se não participasse. Aliás,
existe uma frustração: não ver mais pes
soas participando. E a satisfação é ver

pessoas jovens se mobilizando, algumas

mesmo antes do primeiro voto.

DC: Nos bastidores, as pessoas co

mentam que o senhor estaria doente, e

que por problemas de saúde irá desistir
da política.Verdade?

AL: Tive alguns problemas de saúde
no final do ano passado, que me leva
ram, por recomendação médica, a pas
sar por um check up, mas passado esse

momento, minha saúde está muito bem.

DC: Com quais partidos as conversas

estão mais avançadas e afinadas?
AL: Ess.es assuntos relativos a coli

gações estão sendo conduzidos pelo
deputado Carlos Chiodini. No momen

to, existem conversações com diversos

partidos, mas nada está definido. Im-

'portante é que seja afinada com o pro
pósito de realmente devolver a Jaraguá
do Sul a dianteira em diversos indica
dores econômicos e sociais. Se a cidade
não tomar uma atitude, até mesmo nos

sa prosperidade econômica pode ficar

comprometida.

Avicultores
, Os deputados estaduais Carlos
Chiodini (PMDB) e Dieter Janssen
(PP) estiveram empenhados na

última semana para tentar resolver
os problemas dos avicultores da

região que tiveram prejuízos com

o fechamento do frigorífico da
Seara em Jaraguá, no ano passado.
A expectativa é que na próxima
segunda - feira uma das três

empresas interessadas em arrendar
o local manifeste resposta positiva.
Caso contrário, a luta por encontrar

novo investidor recomeça.

É um retrocesso. Tinha um

acordo dos partidos da pr6pria
base de votar o projeto que

veio do Senado. Ele [Piau] não
considerou isso. O relatório
dele não tem a recuperação

de áreas degradadas. É
inaceitável. O PT não vai votar
este relatório de jeito nenhum,

é inadmissível. Nós vamos

cumprir o que foi acordado, que
é projeto que veio do Senado.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC/SC, 006269/0

ARQUrvOOCP

Do líder do PT na Câmara, deputado
JHmar Tatto (SP)� sobre o relatório
do pl'ojeto do novo Código Florestal,

apresentado pelo deputado
Paulo Piau (plVIDB-MG).

www.imoveisplaneta.com.6r
.

"

(47)3275-0100

Visita do
DEM estadual
Presidente da comissão provisória do DEM de

Iaraguá, Adernar Possamai, espera a visita de

representantes da executiva estadual da sigla no
.

município. A expectativa é reunir lideranças da

região na sexta-feira, dia 27, em um' almoço .

. J I) . J J, 1 I • ! 1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HISTÓRIA 181 FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE ABRIL DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

!

redacao@ocorreiodopovo.cqm.br

eleito
1 - Após ser eleito para prefeito nas São Pedro de. Alcântara, tendo nas

eleições de primeiro de março, Leo- cido em 15/11/1883, filho de Pedro

poldo Augusto Gerent, do Partido In- João Gerent e Anna Schmidt. Casou

tegralísta, assume o cargo de prefeito com Maria Thíesen, sua primeira
no dia 21 de abril de 1936. Durante o esposa, e tiveram os filhos: Carlos
seu governo, reformou a Ponte Me- e Joaquina. Com a segunda esposa,
tática e a cobriu com folhas de zinco

.

Leopoldina Longen, teve 15 filhos,
e realizou o censo demográfico do entre eles: Augusto, Antônio, Pedro,
município. O partido Integralísta, ao José Carlos, Maria, Verônica, Bertil

qual pertencia o prefeito, havia sido da, Irmã Ernestina e Fridolino. Veio
, criado em 1932 por Plínio Salgado. para Iaraguá e passou a residir na

Cfprefeito foi destituído do cargo em Tifa Martins em 1917. Dedicou-se à

janeiro de 1938, pois o presidente cultura de aguardente, açúcar e na

Getúlio Vargas em novembro de 1937 fabricação de farinha de mandioca.
havia instaurado o Estado Novo e ex- Dirigiu uma banda de música, pois

.

tinguido os partidos políticos. tocãva clarineta. Faleceu em 24 de
2 - Leopoldo Gerent era natural de, fevereiro de 1949, em Iaraguá do Sul.

Ricardo Gruenwaldt abre sua

fannácia na rua Independência
Ricardo Grünwaldt trabalhava

como assistente do farmacêutico

Georg Horst na Farmácia Estrella,
a primeira de Iaraguã, instalada
em 19Ú8. Trabalhando alguns anos

com Georg Horst, após seu faleci
menta, Ricardo Grünwaldt assu

me a farmácia em abril de 1930.

Transfere a sede para a avenida In

dependência, posteriormente de
nominada avenida Getúlio Vargas,
defronte à Praça 7 de setembro ou

Plataforma 7 como era conhecida
a praça antes da Estação Ferrovi
ária. Permaneceu com a farmácia
até 1938 quando foi assassinado.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
m

Lonender �2-� C
Grupo Lunelll

•

Lunelll l>la\dlZÇO;:
*

Bosque da S�úde
- restaurante, .

café,salão
de baile'

Em 20 de abril de 1930 ocorreu

à inauguração do Bosque da Saúde,
com extensa programação. Empreen
dimento do Sr. José M. Muller, que ha
via solicitado autorização já em 1926,
contava"com Jardim restaurante, cine- .

ma e café. Estava localizado na atual
rua Procópio Gomes de Oliveira.

AnÚllciode

inauguração do

Bosque da Saúde

Transportes Andorinha,
UIIla das prilneiras elDpresas de

transporte coletivo do 'lD�éípio
Aempresa de Faustino Rubini, a Trans

portes Andorinha, inicia suas atividades
em 20 de abril de 1945, com três ônibus

para transporte de passageiros e enco

mendas. Algum tempo depois, vendeu a

empresa para Albrecht Behling. Em 1949,
a empresa já pertencia a Maiochi e Barg e

Cia Ltda., ampliando suas linhas para Blu

menau, Joinville, Pomerode, Guaramirim,
Estrada Schroeder, Çorupá e Rio do Sul.
Em 1964, transfere para a Auto Viação Rex

,

a concessão de transporte e sete ônibus.

FOTOS ARQUIVO HlSTÓRICQ

rtir dó ;diá 20 'dó, corrente mês,,' com,eç
"

j/,/f;rafegar a nova linha de trensporresêde péÍ's
,','

áageiros e encomendas" entre esta praça e
, -Tndalal, com o seguinte itinerário:

,Ir "J'araguá ,do Sul - Rio' do Testo,
. Rio do Teste - Timbó
.

'. Timbó
'

- Indaíal :

'

.

" .... fUNC/ONf1Rtt somente nos dias
'"

úteis, com partidas ás 6,JO horas
,

, ,(,N�ôa Estação Rodoviária.

,i�,�;,.çJomingos' 'e feriados; aceita mos
':..it. :,1' !viagens especiais

"

/1, •••.••'. ,

Anúncio da empresa Transportes
Andorinha Ltda. 1945

Telégrafo Nacional
Interessante publicação no jornal Correío do
Povo de abril de 1930 chama a nossa atenção. A

agência de correios e telégrafos de Iaraguá publi
cava o movimento do primeiro trimestre do ano,
com as, quantidades de telegramas transmitidos

.

oh reéébidõs, número de palavras e o total das
·taxas recebidas. Assim temos:

• Estaduais - 22 telegramas (994 palavras}
• Tráfego mútuo estrada - 4 (39 palavras)
,. Oficiais - 10 (336 palavras)
• Exteriores - 14 (236 palavras)
• Avisos de serviços - 75 telegramas (1460 palavras)

TRANSMITIDOS:
,

_ t' RwUçmc;,Ú,hS ,-, ?3�. t�kgramas (2846 palavras)

RECEBIDOS DE QUALQUERNATUREZA:
• 236 telegramas (4968 palavras)
• Exteriores -10 (236 palavras)
• Avisos de serviços -124 (2478 palavras).
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ARQUIVO PESSOAL

HOMENAGEM

Expedicionário
Hercílio Spézia, hoje
com 90 anos e jovem,
quando lutou com

Força Expedicionária
Brasileira, na 2a
Guerra Mundial

'MEMÓRlA
Dois momentos

do dia do lançamento
da exposição. Ao lado

o expedicionário
Hercílio Spézia, com a

responsável pela ilção
. educativa do museu,

Andréia Cavalheiro
. Gonçalves Lopes, e

com visitantes

use

A história de
.

� �
.

Rercllio Spezia
Objetos e fotografias relembram o heroísmo do pracinha

em Monte Castello e Collecchio.
A Batalha de Monte Cas-

. tello se arrastou por quase três

meses, até 21 de fevereiro de

1�45, e marcou a presença da
FEB no conflito, libertando a

região Norte da Itália dos nazis
tas. Foram seis ataques a� local,

.

enfrentando as forças alemãs,
temperaturas extremamente

baixas e com grande número de
baixas até a vitória. Em Monte

.
Castello, Spézia viu muitos sol
dados brasileiros mortos, o que
o impressionou bastante.

Já a Batalha de Collecchio
ocorreu no final da guerra, de
26 a 27 de abril de 1945, em

território' italiano, tendo como

combatentes integrantes da

FEJ3 contra as tropas alemãs. A

ação dos brasileiros em Collec
chio resultou na captura de 400

a:lemães, com 16 brasileiros fe
.rídos e um morto.

Em Collecchio, Spézia e seus

companheiros sentiram todo o

horror de um violento bombar
deio alemão sobre as casas em

que se abrigavam, muitas das

quais foram completamente
destruídas.

De acordo com a responsá
vel pela ação educativa do mu

seu, Andréia Cavalheiro Gon

çalves Lopes, apenas seis dos
86 veteranos da 2a Guerra Mun
dial que vivem na região conti
nuam vivos. A informação é da

Associação Nacional dos Vete-
-

.

ranos da Força Expedicionária
. Brasileira (ANVFEB) - regional

de Iaraguã do Sul.
As homenagens ocorrem

desde 2010, quando, em 8 de
maio, considerado o Dia da Vi
tória e o fim da Segunda Guerra

Mundial, ocorreu a primeiraho
menagem ao capitão Ferdinan
do Piske, falecido em 2008, aos

85 anos. O segundo homena

geado foi Guilherme Humber
to Emmendoerfer e o terceiro,
Anselmo Bertoldi. Na oportuni
dade, em 2011, houve, além da

homenagem, o lançamento do
livro "Um Soldado Desarmado", .

de autoria de Bertoldi.

erca de 100 pes
soas participaram
do lançamento
da exposição em

homenagem ao

expedicionário'
Hercílio Spézia, de 90 anos, pro
movido pelo Museu da Paz.
O evento faz parte de uma série
de homenagens aos pracinhas
da 2a Guerra Mundial que mo-

. ramna região, por meio do pro
jeto "Memórias dos Ex-Com
batentes". A mostra de fotos e

objetós, que ficará exposta por,
pelo menos, dois meses, conta

parte da história do soldado.
Natural de Itajaí, Spézia ser

viu no 140 Batalhão de Caçado
res e de Florianópolis. Em maio
de 1944, foi organizado o con

tingente de 274 pracinhas para
integrar a Força Expedicionária
Brasileira (FEB), que embar
caram no Rio de Janeiro para a

Itália.
.

.

O soldado e combatente,
pertencente ao 110 Regimento
de Infantaria, participou de ações

Festa de Rainha
A Sociedade Recreativa Alvorada, I de Jaraguá do Sul, realiza, neste sábado,
tradicional Festa de Rainha com baile. Os festejos iniciarão às 14h com a

. concentração das sócias e convidados, na sede social e posterior busca
às 14h30, da Majestade Nelsi Roeder, sob o comando de Elzira Rass. O
baile terá início às 22hSD e será animado pelo Grupo Safira. Ingressos

.

antecipados nos locais: Posto Mime (matriz, Rio Cerro e Barra) e Flash
Vídeo Locadora. Informações: 9101-5659.

Torneio de tiro
A Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do.Itapocu promove neste

I.

final de semana, a 3a Etapa do Torneio Oficial de Tiro, na modalidade Carabina Ar

Chumbinho para as Sociedades filiadas. O torneio acontecerá nos Estandes de Tiro
da SOciedade Esportiva e Recreativa Cultural Hansa Humboldt, em Corupá. Início dos

torneios, sábado, às 14h, com término às 22h;. domingo, início às 8h30, com término às
16h30. Premiação prevista para as 17h30 .. Tar e Dança te

A Prefeitura de Guaramirim realiza Tarde Dançante dos Idosos,
neste domingo, no espaço Planeta Sertanejo, próximo ao

A Sociedade Águia Dourada, em Corupá, convida para a tradicional Ginásio de Esportes Prefeito Rodolfo Iahn. O evento promete
Tarde da Saudade, hoje, com animação de Adelar Musical Shaw, a partir das reunir cerca de 400 idosos, a partir das 13h30, para curtir uma

14h. Haverá participação de visitantes de outros municípios, com seis ônibus' tarde diferente com muita música e descontração. A animação é da
dos municípios de: Garuva, São João do Itaperiú, Rio Negrinho, Iaraguá do Sul, banda Som da América e contará com um café colonial. O evento

Mass�ran?uba e Join�ille. Estas �ard�s dançantes aco?t�cem � cada
.

! 11
1

Ii lI! I ;' " i :! :g� t����<?: �i
'

I�)I. 'lHar�lelé\Ipr,nt� r� todas as edições ,dp Plane1�J
terceiro sábado do mes, sendo direcionadas para o público acima de 40" : I, ��'lll' •

I I, ! �S�e l�aneJ?,: I r1l1'Za.� " uranHi Gm;\la�éjl.l:e��trutura rqo».��açl�� ,t.II! � i � �', • t: j I, , ,
'. . ,

Tard da Saud de

, j
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Proteja-se
da chuva

HOJE /Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 16°C

MÁX: 24°C

17°C

',26°C SEGUNDA
\ MíN: 15°C

MÁX: 25°C

Previsão do Tenlpo

SãO Miguel
do Oeste
T.
15° 24°

Chapecó
T.
15° 23°

Tempo
chuvoso
Predomínio de nuvens

,
com condições de chuva
e trovoadas, Temperatura
um pouco mais amena no

sábado com a passagem
fria pelo oceano. Domingo
com nebulosidade variável
com chuva isolada no início
e fim do dia. Temperatura
amena. Atenção: a chuva

prevista para esses dias
deve ser mal distribuída no

Estado, com acumulados

pouco . significativos.

Joaçaba
T.
130 21 °

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

evísão V,Iltos h �e
• 9h Vento não favorável Sul 7km/h
• 12h Vento não favorável Sul 8km/h
• 15h Vento favorável Sudeste 11km/h
• 18h Vento favorável Sudeste 7km/h

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Vento favorável
em dois horários.

80%
de possibilidade

de chuva.

Quem olhar ficará cego
Durante a missa, um bêbado segue andando em meio aos fiéis e senta. Em

seguida, entra uma moça que escorrega e cai, com o vestido levantado. O

padre sentencia:
- Irmãos, aquele que olhar ficará cego!
Todos escondem o rosto, mas o bêbado tira uma das mãos e diz:
- Vou arriscar só um olho ...

.

doku

.

Preencha um quadrado'
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números 'em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado' de 3x3..

o
ans
C>
=
-

O
CI)

Joinville
T •
19°25°

Jaraguá do Sul
'

T •
�,_\ 17° 260

Mafra
T.
15° 23°

Blumenau
T •
17° 26°

Rio do Sul

T.
15° 25°

alavra

Floria ó
T.
19° 26°

ERÇ
MíN: 13°C

MÁX: 24°C

• Preamar • Preamar
• 3h17: 1,5m • 2h: 1,1m
·16h21:1,7m • 14h56: 1,2m
• Baixamar • Baixamar

NOVA 21/2 • 8h: Om • 6h49: 0,2m

Tábua
• 20h47: 0,1 m • 20h19: 0,3m

1/3
'

das marés
• Preamar • Preamar

CHEIA 8/3
·1h57:1m • Oh41: 0,6m
• 14h36: 1,2m • 13h58: 0,7m
• Baixamar • Baixamar

; MINGUANTE 15/3 • 6h47:0,2m • 7h51: 0,1m
• 19h21: 0,2m • 20h19: 0,2m

ruzadas
II

I
J

I J I
I I J

I
I i' I)

"FfZl/([jJ!!J:$;,CJj�,��,�,til1 ,lIA IR.mClaa;l)i�. (!,)'�r;�im�ft;jG ',r::e:�lS;�Q' 'd�:,�{]���!;r:I�s'cit0'd1,JJQi�QS iifJa'8i0eSl/l
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•
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-
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1. Improdutiva devido à seca / Símbolo de megaparsec,
unidade de medida de distância astronômica

2. Afirmação não verdadeira
3. Os 12 discípulos de Jesus Cristo, encarregados de

difundir a palavra de Deus
4. Ajuntamento, de pessoas / Um dos estados dos EUA,

com capital Salt Lake City
5. No interior'
6. Sumo concentrado de frutas, geralmente fervido com

açúcar até ficar espesso e viscoso / Elemento de

composição: moderno, recente
7. Os extremos de.: Helsinki / Agência Naclonal de

Saúde / O símbolo do netúnio, elemento químico
radiativo

,

8. Abreviatura (em português) da Espanha / Conjunto de
orifícios que dosam a passagem da gasolina ao ser

esta despejada na câmara de carburação
9. Levar uma surra

'

10. Grande rio do Pará e do Amapá, afluente do Ama- 10
zonas / Substância narcótica extraída da planta ho-

HORIZONTAIS

môníma
11. Prover do que for necessário
12. Raiz comestível
13. O Deus único do Islã / A atriz e cineasta Bengell, de

"O Pagador de Promessas".

VERTICAIS
1. Indígena de uma tribo de peles-vermelhas da Améri

ca do Norte / Grande fruto de gomos em forma de

pinha
2. As peças da bicicleta na qual se assentam os pés a

fim 'de impulsioná-Ia / (Bíbl.) O irmão de Caim
3. Sem movimento / Curitiba é sua capital
4. Descompostura, repreensão / Nível salarial mínimo

estipulado para determinada classe de trabalhado
res

5. (lng!.) Formiga / Biquíni reduzidíssimo / AbreVIatura
(em português) da Tunísia

6. (Fr.) Passeio / Franco no falar,' pronto a dizer as coisas
como são, mesmo se não forem gratas

7. O cantor e compositor Nascimento, de "Coração de
Estudante" / Bater contra, esbarrar

8. Uma extremidade do navio / Elo, ligação
9. (Ingl.) Dinheiro à vista / Mulher que trabalha mediante

, salário, especialmente a que exerce trabalhos rnanu

ais ou mecânicos numa indústria.
,I
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Quer desafios
maiores?

I,
' Adquira

f nossas coleções
� . r�e re�istas�. Ia publicados .

São 5 revistos
em cada volume

por um preço e speciol!
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contato@beatriZsasse.com.br I 47 8433 0306

Facebook Vitae
Não deveria ser novidade para ninguém
- ao menos não para internautas
de juízo - mas as empresas estão se

tomando mais "xeretas" em relação aos

seus candidatos. Uma pesquisa feita nos

EUA mostrou que 37% dos empregadores
costumam checar as redes sociais (mais
precisamente o Facebook) daqueles que
procuram vagas em suas companhias.
Enquanto bancam o "stalker', 65% das

empresas desejam ver se o candidato
se apresenta profissiorialmente; 51 %

querem saber se a pessoa combina com

a cultura da "firma", enquanto os outros

51 % esperam mais informações sobre as

qualificações. Ainda existe 35% querendo
conferir seu networking e 12% que fuçam
seu perfil em busca de informações que
possam levá-los a não contratá-lo.

DIEGO LUIS JARSCHEL/DIVULGAÇÃO

Movimento
• Curupira Rock Club programou para
este sábado, show com a banda Hate
Inside. A entrada custa R$ 10 e quem
chegar antes das 23h30 concorre a uma

caixinha de cerveja bem gelada!

• Hoje, às 15h, no Anfiteatro em frente
ao Terminal Urbano, tem show com as

bandas Action 19 e Vento Sul.

• O palco do Espaço Oca recebe hoje
a banda Hungry Vulture, tocando
clássicos do thrash e misturando
crossover em suas músicas próprias.
A partir das 23h.

• Hoje na Moving Up show nacional
com Eddy & Gil, a dupla nv 1 da Wood's
Bar. E mais DJ Adrian P. Elas pagam

• I

,

R$ 5 até 23h. Bilheteria antecipada:
masculino e feminino R$ 15: Pontos de
venda: Schroeder: Posto Mime, Trapp e

Net Land; Guaramirim: Posto Maiochi;
Jaraguá do Sul: Smurfs Lanches, Posto
Mime (Weg 2 e matriz) e Game Mania.
Reservas: 8856-8389 ou 9653-6692.

• Eletro Mag e Patuá Music apresentam
Southmen (Uruguai), DJ revelação
internacional do renomado club

Warung. Ingressos antecipados: R$ 15
feminino e R$ 20 masculino (1 ° lote)
Reservas: 3054-0800. Informações: '

www.patuamusic.com.br.

• O Sacramentum Pub recebe hoje,
às 21h, Enéias Raasch & Rubens
Franco em apresentação voz violão e

percussão, tocando o melhor da MPB.

Evento gratuito em GuaralDirim
Começou ontem e segue até domingo em Guaramirim o 4° Planeta Sertanejo. Hoje
a noite tem programação musical a partir das 21 h, com DJs da região e dois grandes
destaques do reggae nacional as bandas Chimarruts e Dazaranha sobem ao palco
no sábado a partir das 23h. Já no domingo, às 19h, DJs esquentam o clima para a

atração que é especialmente para aqueles que gostam de dançar, o grupo de música

gaúcha Explosão, que irá encerrar a festa com um grande baile. A entrada é gratuita.
A estrutura está montada no Ginásio de Esportes Prefeito Rodlofo Iahn.
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Inconsequentes
DIlar que motoristas jaraguaenses são
rmal formados não mostra a verdade
real. Da minha parte, nada contra quem
tem pressa demais para chegar rápido ao

próprio enterro. O que não aceito é que
inconsequente deixe tantas sequelas em

inocentes, só por causa do estresse de gente
idiota ao volante.

Níver do Nando
Por favor, não ousem esquecê-lo:
Nando Raboch, do Kantan, é o grande
aniversariante da cidade, segunda-feira,
23, e vai adorar saber que foi lembrado.
Parabéns, amigo. O meu desejo é que você e

- sua linda família sejam felizes plenamente.

ensa e
"Deus investiu tanto em você porque
só Ele sabe realmente o valor que você
tem. Ele planejou para você um propósito
especial que só você pode realizar.
Acredite. Você é o melhor de Deus!"

Bela Catarina
Hoje, Feriado de Tiradentes, a partir
das 15 h, o cantor Enéias Raasch solta
a voz para movimentar o concorrido
Café Colonial, da Confeitaria Bela
Catarina.

, .

e rr
Na próxima quinta-feira, dia 26, rola'
na London Pub pagode dos bons com

a presença do grupo Seu Sorriso de

Florianópolis. Agende!

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

,

NIVER
O Prefeito Felipe Voigt,

que posa na foto com esposa
Erica Beck Voigt, é o grande ,

aniversariante do domingo, 22
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moagoncalves@netuno.com.br

LINDA A estudante de administração Luiza Stoinski Wiest, a bela filha
de Wandér e Estela Stoinsld. Wiest, estreou'ontem, dia 20, 18 aninhos

47 21'07-3000
R. Hugo B oun. 44 - centro
www.kovroshotel.corn.br

Advogada
Quem anda arrasando corações
por onde passa é a advogada
Mari Mueller, que sempre que
pode dá uma fugidinha para
relaxar nos agitas da Fuel Living,
com amigas. Afinal de contas

ninguém é de ferro.

rag
A escolha perfeito

JHONNY NEVES

MANEZINIIO O Multimídia Valdir Agostinho
animará o almoço com a imprensa no lançamento
da 8a Noite da DIta hoje no Restaurante da Arweg

JHONNY NEVES

Quem não compreende um olhar tampouco
entenderá uma longa explicação.

Mário Quintana

cAFÉ Miriam Andelo, Angie Maurissens, Cíntia Hansen .

e Soeli Amodio, no Café Colonial da Confeitaria Bela Catarina

IVJarido feito touro
Descontente com o desempenho do marido, aquela
morena de parar o trânsito procura ajuda de um médico.
_ Doutor, eu gostaria de algum tratamento para que o

meu marido se sentisse como um touro. Ao ouvir isso, o

médico levanta-se e começa a tirar a roupa:
_. O que é isso, doutor? _ pergunta ela, indignada.
_ A senhora não quer que o seu marido se sinta como um

touro? Pois bem, vamos começar pelos chifres!

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
J

setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,
SC.
O maior objetivo do "NovoAmanhã" é o de orientar,
prevenir, reabltitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particular e a sociedade em geral.

Buxixo
,.

A modeloYasmin Brunet chuta
o balde com comentários sobre

magreza. "Parece que é contra

a lei ser magro. Nunca vi isso.

Que coisa chata!", escreveu a

modelo no Twitter esta semana.

AYasmin Brunet ficou tão
irritada que quase brigou com

um jornalista. Só não bateu nele

porque no meio do caminho um

vento a derrubou. Triste!

(Jacaré Banguela).

Onde comer bem
em Jaraguá

No Kantan. Além de ser

considerado um dos
rnelhoresrestaurantes

japoneses da região, tem

comida mternacional, uma

grande carta de vinhos e

15 variedades de cerveja.

Fi ei � Z
Soube que o diretor daquela
empresa, que no fim de semana

teria deixado o lar doce lar para
outras aventuras, repensou o

caso e retornou para sua linda
família. É isso ai, amigo, nada
como ficar ao lado de quem
verdadeiramente nos ama.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o piloto
WandérWiest. Ele é outro

camarada que acompanha
a coluna todos os dias para
saber as novidades de nossa

sociedade. Valeu mesmo.

tei
• Marcelo Peter é o

grande aniversariante do
domingo, 22. Mil uivas!

• Para quem interessar a

10a Stammtisch de Iaraguá
do Sul será realizada dia
Iode Setembro.

• O Boticário está com

coleção inteira dos
esmaltes Make B. O
mulherio vai a loucúra.

• O meu amigo Odait; da .

ABE sempre antenado, está
com mil novidades em sua

concorrida mecânica.

• Os irmãos Gabriel e

Cauêh Marcatto, chefs
e proprietários do
Restaurante Butiâ, em

Barra Velha, são capa da
Revista Nossa Weekend,
deste fim de semana.

• No próximo fim de
semana vou curtir as

delícias do Ribeirão
Grande Eco Resort.

• Valorize e respeite o idoso.

Com essa, fui!
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história transcorre disfarçada com o nome

de Kakânia).
Misto de ensaio e romance, com fortes

doses de sátira, o livro nos apresenta o

enigmático Ulrích, que busca ascender
socialmente e faz três grandes tentativas

de se tomar um homem importante: como

oficial, engenheiro e matemático.

O narrador frio e distante, que parece
condenar as superficialidades mundanas

se esconde atrás de um intelectualismo

quase pedante contra "a imensa raça das

cabeças medíocres e estúpidas". Ulrích se

revolta com tantas hipocrisias da lógica do

mundo, mas nem sempre estas revoltas

tomam forma. Como ele mesmo diz: "por
vezes começava a sonhar em vez de tomar

Novelas Clique animal
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18H

Gabriel orienta Valéria sobre a gravidez. Valéria rasga um desenho que

Rodrigo fez de Elisa. laís se revolta com a notícia de que dona Olga cuidará
.

dela. Valéria escolhe o nome de seu filho e diz que ele ficará no quarto que
era de Rodrigo. Priscila conta para Miriam que Mauro mandou a foto de Elisa

para todos os meios de comunicação. Regina declara guerra contra Valdi

rene ao vê-Ia tirar fotos de Michele. Tobias conta para Josué que Valéria foi

para o Rio de Janeiro. Fernando diz a Miriam que o casamento deles será um

grande evento. Gabriel confirma a gravidez de Valéria.

Nos últimos anos, pelo menos duas vezes

já falei sobre a importância de Robert
Musil aqui neste espaço. E foi no mês de

abril, precisamente no dia 15 de abril, há
70 anos, que o grande autor morreu: pobre,
quase esquecido e dependendo da ajuda
de amigos em Genebra, na Suíça. E sempre

quando as eleições se aproximam, gosto de

lembrar do seu legado.
As quase mil páginas de "O homem sem

qualidades", sua obra mais conhecida,
mostram como a hipocrisia foi e é o

combustível da sociedade. E toda vez que

vejo um candidato a prefeito sorridente

na Tv, ou vejonos jornais um candidato a

candidato bancando o salvador da pátria,
olho para "O homem sem qualidades" na

minha estante e dou uma piscadinha. O

livro encerra o pensamento e a vida de Musil

(que trabalhou em sua obra-prima durante

cerca de quinze anos, de 1927 até o dia de
sua morte) e traduz a ânsia humana de

poder. Na época, a obra foi proibida tanto

naAlemanha quanto naÁustria (onde a

CHEIAS DE CHARME • GLOBO· 1911
Penha nota que Cida mentiu para Conrado e disfarça a situação. lygia

ameaça botar seu cargo à disposição e é demitiáa por Sarmento. Chayene se

prepara para receber Fabian e usa um produto especial para atraí-lo. Rosário

garante ao pai que chegará a tempo para o show. Inácio percebe a armação
de Dinha para atrapalhar seu compromisso com Rosário. Fabian não com

parece ao jantar da cantora. lygia conta que foi demitida e é confortada pelo
marido. Penha leva Cida para conhecer sua família. Elano vê a menina e a

reconhece. Kleiton fica encantado com Rosário. Inácio consegue chegar a

tempo na apresentação da namorada. Penha, Cida e Rosário se encontram

para desabafar. Ariela planeja que Humberto fique com o caso de Chayene.
Cida não tem coragem de contar a Conrado que é empregada doméstica

e decide romper com ele. O playboy encontra o pai na casa da avó, que o

pressiona a voltar para Curitiba. Penha cruza com lygia no prédio e entende

que a advogada foi atrás dela a mando de Chayene.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21H
Nilo dá o endereço de Rita para Carminha. Max vende seu carro para con

seguir dinheiro e fechar um negócio com Cleberson. Cadinho vê Noêmia e Ve

rônica conversando na lanchonete do hospital. Carminha fala para Nina sobre o

seu casamento com Genésio. Muricy convence Ivana e Tufão a deixarem que
ela durma no mesmo quarto que Adauto. Max janta com Cleberson. Zezé implica
com Nina ao vê-Ia conversando com Jorginho. Olenka destrata Iran. leleco fica

satisfeito por estar com Tessália. Nina fica incomodada com a conversa sobre

o casamento de Jorginho. Verônica entra no quarto de Noêmia e Cadinho se

tranca no banheiro. Carminha vai ao apartamento de Rita,

�CllRllS-RECORDECORAÇÕES�OS.SBT
Não são exibidas no sábado,

*. o resumo do� capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

O paradoxo de Musil

(e das eleições)
decisões". Mas, no fundo desta aparente
passividade uma ironia mordaz recupera
uma potência de resistência.

"A humanidade produz bíblias e armas,

tuberculose e tuberculina. É uma

democracia com reis e aristocratas; constrói

igrejas, mas constrói univérsidades que
as combatem; transforma mosteiros em

casernas, mas nas casernas coloca capelães
militares; naturalmente também coloca nas

mãos de bandidos, mangueiras de borracha

recheadas de chumbo, para atormentarem

outras pessoas, e depois prepara cobertores

macios para as vítimas de maus-tratos".

Musil aponta de forma contundente a

assepsia da técnica como novo paradigma
da vida modema (o problema do

empobrecimento da experiência levantado

porWalter Benjamin) e deixa uma grande
interrogação em sua obra máxima: "E a

verdade que me ensinam será a minha

verdade?". Em tempos de eleições, Musil
continua sendo um grande alívio, um

antídoto para a hipocrisia.

E a verdade que me ensinam

será a minha verdade?

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br õu encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook

da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

O, leitor Fabio Anelre de Oliveira compartilha a foto de sua Layca,

que tem tem dois anos. �uito dócil e brincalhona, ela até dorme

com os filhotes de gatos que também moram na casa

Aniversariantes
21/4 Ederson Astresse Lorita Tepasse Paloma B. Fischer

Adelino Hasse Edilson Feiler Mareio Bauke Sigolf Schunke

Ana Paula Busseio Eguinaldo P. Batista Maria Fatima A. Fernardes Silvana Brand

Antonio Siqueira Elcina F. Karsten Marisa Titz Kuehne Yusses Bakr

Arno Bertholdi Elvira M: Fischer Marli Kopp
Caio Felipe Wasch Giovan Siqueira Moacir Borges 22/4
Claudio Montibeller Irene Z. Wischral Moacir F. Borges Anderson A. Ranch

, Cristiano Lindner Jackeline A. Alegri Nártia F. do Nascimento André Osmar Zocatelli
!!

Dorilda Ap. Alonso Lea Lucia C. de Alencar Olga Modrock Andriéli C. Adrovandi

I I

Camila Grah
Clarice Spiess
Douglas Leandro Wilke

Edilina Krause Ziese
Eriton S. Tavares

Felipe Voigt
Gabriel Spézia
Gilson C. Flohr
Harri Horstmann

Henry Muller
Jeferson Prestes
Jessica M. Bardin
Jonathan Salomao
José Victor Papp
Leandro Godoy
Maicon J. Meier
Mateus Soares
Michele Dumke

,
'

Nathali L. Lipinsky
Nilena J. dos Santos
Norma Bolduan
Ricardo M. de Jesus

Rogério Krawuski
Rosa M. S. Neckel
Sebastiao Lauro Nau
Wilson Eggert
Zilda Ines O. Gunther

.;Este volume àesta,s�rie.," ,

instigante sobre vampiros é
'i pâlcb de grandes revelações ,'I:

do mundo criado por J � R.

Wartl.'Um turbilhão noturno,
com personagens perígosos,
faz dalrmandade da Adaga
Negra uma saga assustadora
e de'paíxões ai-rebatadoras!
Amante Libertada traz Payne,
írrúã gêmea deVishous, ten
do que enfrentar um. grande
desafio: arrumar lorças para
sobreviver com umapossível
paralisia. Para que s�ja s�vá,

.

o Dr. Manuel Manelloé cha

mado, na esperançà de que
suas habilidades médicas a

tirem dessa condição. Esse

encontro. d,€) mundos é a

base para o início de um ro

mance recheado de riscos,
sedução e erotismo.

( j'
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o período dedicado ao estágio abre portasPara o

mercado de trabalho e proporciona aprendizado
.

prático do conhecimento adquirido
em sala de àlda. ·2 e 5

.u
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Pense
I•

nl
Luiz Marins

•

Onde estará o tempo
.

.

que ·perdemos?
Não conheço uma pessoa

sequer que não reclame de falta
de tempo. Todos nós temos mais

coisas a fazer do que tempo para
fazê-las. Muitas vezes nos senti

mos como num Tsunami cujas
ondas nos cobrem e nos levam de
roldão. Perdemos o controle das

nossas tarefas. Com esse sentimen

to não conseguimos nos concen

trar, ter foco. Perdemos a noção
do que é essencial, importante e

acidental e nos vemos afogados
em meio a dezenas de e- mails,
reuniões, relatórios e atrasos mil.

Onde estará o tempo que perde- .

mos? Como reencontrá-lo?
Os estudos atuais têm demons

trado que perdemos muito do
nosso tempo em coisas acidentais.

Segundo uma pesquisa, o norte

-americano médio passa de cinco

a sete horas por dia assistindo
televisão. Outra pesquisa feita
pela The American Management
Association afirma que os ame

ricanos usam uma média de 107

minutos por dia abrindo, lendo e

respondendo e- mails. Um grupo
de pessoas me confidenciou que
passa horas no computador lendo

notícias, assistindo filmes no

Youtube, entrando em sites inte-
. ressantes para o seu trabalho mas

totalmente fora do foco das tarefas
que efetivamente deve fazer. Daí

o dia de trabalho de oito horas

passa para dez, doze ou até mais.

Outro estudo mostra que
um funcionário é interrompido
a cada 11 minutos por uma série

de fatores - telefonemas, pessoas,

mensagens automáticas em seu

computador, etc. Com essas inter

rupções ele perde a concentração
no que estava fazendo e levará

outros 11 minutos para se con

centrar novamente. Exatamente o

mesmo tempo para ser novamente

interrompido!
.

Como educar a nossa vontade

para que percamos menos tempo
com coisas acidentais e nos con

centremos mais no essencial?

Uma das formas é tornar di

fícil aquilo que nos rouba tempo
e nos desvia a atenção. Exemplo:
desligue o seu programa de-e

-mails enquanto estiverfazen-
do outra coisa. Desligue a sua

conexão com a internet enquanto
estiver concentrado em uma tare

fa. Para voltar a ligá-los você terá

que fazer um esforço extra, esperar
carregar os programas e acabará

p'dt só fazê-lo sefor realmente

necessário. Enfim, torne difícil
aquilo que facilmente desvia a

sua atenção do essencial. Se você é

"viciado" em televisão, esconda as

pilhas do seu controle remoto...

Pense nisso. Sucesso!

EM BUSCA DE TALENTOS

estagio até dia 31 de maio, com

vagas para as áreas de engenha
ria, administrativa e técnica. Para

participar do processo seletivo
é necessário estar concluindo o

ensino técnico ou superior.
Com inicio previsto para o

segundo semestre de 2012, o

estágio pode ser realizado em 8
horas ou em 6 horas diárias. O

estagiário conta com uma série
de benefícios como alimenta
cão subsidiada, auxílio moradia
,

para estudantes não residentes
na microrregião de Jaraguá do

Sul, atendimento ambulatorial,
biblioteca interna, brinde de

www.ocorreiodopovo.com.br

Inscrições abertas

para estágio na G

As inscrições para o progra
ma de estágio WEG 2011 estão

abertas no site www.weg.net/

natal, curso de desenvolvimen
to comportamental, seguro de
vida em grupo, vale transporte
e ginástica laboral.

O principal objetivo do Pro

grama de Estágio WEG é pos
sibilitar ao recém formado a

vivência da realidade do merca

do através do dia-a-dia de uma

grande empresa, contribuindo

para a formação educacional do
aluno. Durante cinco meses os

estudantes terão oportunidade
de desempenhar atividades es

pecíficas aplicando na prática
os conhecimentos adquiridos
na sala de aula.

Os cursos que mais oferecem

estágios aos estudantes de gradu
ação são das áreas de engenha
rias, informática, administração,
direito, pedagogia, ciências con

tábeis' educação física e comuni

cação social.
A remuneração para as vagas

de estágio disponíveis na região
varia de R$ 600 a R$ 1 mil, além
do auxílio transporte. Em alguns
casos, as empresas também ofe
recem benefícios como auxílio

alimentação e convênios médicos.
Para se cadastrar no CIEE -

Centro' de Integração Empresa
Escola é necessário ter, no mí-

.

., .
, .

Conheça as areas que mais
.

.

. :, .

contratam estaglarlos
rumo, 16 anos e estar cursando
ensino médio ou curso superior.
O cadastro pode ser feito pessoal
mente, na Rua Marechal Deodoro
da Fonseca, 482, salas 06 e 07-

Centro, Iaraguá do. Sul. O telefone
é (47) 3372-2032.

Outra entidade que também
é responsável por estreitar o pro
cesso de contratação do estagi
ário e a empresa empregadora é
o IEL - Instituto Evaldo Lodí que
em Jaraguá do Sul funciona no

SESI, na Rua Walter Marquardt,
835, Rio Molha. Os telefones para
contato e cadastro são: (47) 3372-

9449 / (47) 3372-9450.
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Para conseguir uma vaga- é preciso ser

dedicado e estar disposto a aprender

Quem almeja umavaga no mer

cado de trabalho, busca conseguir
através de um estágio. Esta primeira
oportunidade de contato com a fu

tura profissão � a porta de entrada

para muitos estudantes que ainda
não possuem experiência.

Mas para ser selecionado

como estagiário, o candidato,
assim como qualquer outro, pre
cisa ter alguns diferenciais. Ao

contratar o estagiário, a empresa
busca inovação na pró-atividade
e criatividade do ingressante ao

mercado. Desse modo, o perfil
do profissional contratado deve
ser baseado na dedicação e no

interesse no aprendizado, moti

vo pelo qual ocupa a vaga de tra

balho. Os consultores de recruta

mento e seleção ainda destacam

a procura por indivíduos bem-
- informados, articulados e com

-

uma visão de mundo mais am

pla, que agregue valor à empresa.
"O estágio é a oportunidade de

unir a teoria adquirida em sala de

aula condicionada à prática do co-

tidiano da vida profissional", resu

me Claudia Blank, auxiliar de con

trole de estágio de instituição de
ensino superior da região. Segun
do ela, as empresas tem interesse

em efetivar profissionais que atu

aram como estagiários, uma vez

que os mesmos passam a conhe

cer a dinâmica da função e o modo

de 'trabalho das organizações.

"
"O estágio é a

oportunidade
de unir a teoria

adquirida em

sala de aula
condicionada

à prática do

cotidiano da vida

profissional"

Claudia Blank,
Auxiliar de Con�ole

de estágio

FOCO Ao.contratar, a empresa busca inovação na pró
atividade e criatividade do ingressante ao mercado.
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Fotos: Divulgação

Estágio é porta de entrada para
mercado de trabalho

PERFIL o estagiário deve apresentar duas características básicas: vontade

de aprender e discernimento para saber perguntar

Efetivação é consequência de UDt bom trabalho

O acadêmico de engenharia
de Produção André Motikawa, foi
contratado pela empresa Bosch

Rexroth, uma multinacional com

sede em Pomerode, depois de tra

balhar cinco meses como estagiá-.
rio. "Eu falei com meu supervisor
que tinha muito interesse em per_:
manecer na empresa, mas que se

ria inviável com a remuneração de

estagiário. Então surgiu uma vaga
com o meu perfil e eles me encai

xaram", afirma o acadêinico.

Segundo ele, a dedicação ao seu

trabalho e a perseverança em sem

pre aprender mais foram alguns
dos fatores principais que resultou
na sua efetivação na empresa. Hoje
André atua como técnico de logísti
ca e tem muitas chances de cresci-

mento profissional na organização.
·Especialistas destacam que o

estagiário deve absorver o máxi

mo de conhecimento que a expe
riência possa lhe dar,' sendo pro
ativo e interessado. É o momento

de percepção do aluno, de que
aprendeu o desejado para estar

no meio como uma mão de obra

qualificada e aceita facilmente.

Quais as características de um bom

estagiário?
A IEL Estágio, instituição

responsável pelo desenvolvi
mento de serviços que favo

reçam o aperfeiçoamento da

gestão e a capacitação empre-
.

sarial, elencou as principais
características de um estagiá
rio disputado pelas empresas.
Para .a entidade, domínio de
idiomas, criatividade, motiva

ção e habilidades técnicas são

outras características essen

ciais em um estagiário. Com

essa visão, o elo entre jovens
profissionais' e indústria é feito
com maior precisão, ao pas
so que procuram o candidato

com o perfil mais adequado
para cada demanda.

"Estagiários têm que se de
senvolver e, como tal, devem

.
apresentar duas características

básicas: vontade de aprender e

discernimento para saber per
guntar", declarou o consultor
de Recursos Humanos Sebas-

tião Almeida Júnior.
Outra característica do perfil

do estagiário procurado por em

presas brasileiras é a capacidade
de relacionamento pessoal e os

conhecimentos acerca de segu

rança, meio ambiente e saúde

ocupacional, o que é comumente

chamado de conhecimento SMS .

Essas qualidades podem ser tão

valorizadas que tornam-se requi
sitos necessários nos processos ,

seletivos das organizações.
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DICAS

Transforme seu estágio
em um trabalho

Mais do que nunca, estudantes e profissionais aspirantes usam estágios para ir além de seus

graus e ganhar experiência no mundo real. Especialistas que atuam na área de Gestão de

Pessoas de grandes organizações destacam que fazer o salto de estagiário para empregado
necessita muito trabalho e dedicação, mas não é uma tarefa complicada. O 'Ialento e

Sucesso traz 8 dicas para seu estágio se transformar em uma contratação efetiva. Confira:

1) Leve seu estágio a sério
Este não é apenas mais um

lugar para você sentar e navegar
na Internet. Faça o seu serviço
como você faria com qualquer
outro emprego. Trabalhe duro,
mostre que você está se esfor

çando e vestido para o trabalho

que você deseja, em vez de o es

tágio que você tem.

3) Mostrar-se no tempo
Fique com o cronograma que

seu empregador lhe dá, mesmo

se você for pagar, mesmo se você

trabalhar apenas 20 horas por
semana. Se as pessoas chegam
ao trabalho entre 8 e 9 horas,
certifique-se que você estará lá,
ao mesmo tempo.

5) Não tenha medo de

compartilhar suas ideias

Você pode ser apenas um

estagiário, mas não vamos

confundir título e talento.
Boas ideias são sempre bem
vindas. Seja confiante, cons

trua ideias sobre o que você

ouve, e seja ousado.

7) Não seja tímido

Não tenha medo de pedir ajuda
para alguém, muito menos de par
ticipar de um evento da companhia
por causa de seu título (estagiário).
Conheça pessoas de diferentes áre
as da empresa que podem-fazer
maravilhas para o seu caderninho
de contatos, e melhorar o seu con

junto de recomendações.

2) Respeite o tempo da

empresa
Com alguma sorte, seu estágio

será iniciado com uma carga de

trabalho confortável, enquanto
você aprende as coisas. Uma vez

que você se sentir confortável, não

procure maneiras de afrouxar. Se

você tiver tempo livre no trabalho,
assuma mais responsabilidades.

4) Faça perguntas
Se o estágio é uma entrevista

de trabalho estendida, certifique
-se de tratá-lo como um fazendo

perguntas quando você pode.
Nada indica que você quer me

lhorar c0!ll0 pedir às pessoas
como você pode melhorar. Ela vai

lhe poupar tempo, não importa o

que você está em campo, e ele vai

salvar o seu tempo da equipe.

6) Aproveite as oportunidades
Mostre quanto você pode

oferecer. Se existe uma deter
minada área da empresa ou do
tema que você gostaria de saber
mais sobre, pergunte o que você

pode fazer como um estagiário
para ajudar. Aproveite as opor
tunidades disponíveis para se

desenvolver como profissional
e se destacar.

. 8) Mostre a sua intenção
Diga ao supervisor de está

gio que você está interessado em

uma oportunidade de tempo in

tegral. Enfatize que você gostaria
de enviar o seu currículo, carta de

apresentação, "e as amostras de
escrita (se aplicável) para análise.
Personalize tudo, e envie como

qualquer outro candidato faria.

ANUNCIE
47 21061913

AN LISTA NT BiLl •
•

Vivência em área contábil/custos, apuração
de custos, cálculo de preços.

PE •
•

Desejável conhecimento em informática

....--....,-.,.- D T&·L&tVIJ"I.

Conhecimento em Informática.

Superior completo ou cursando Administração, Comércio

Exterior ou área afins.lnqlês intermediário ou avançado.

Vivência no seqmento de lazer e conhecimento

com Sistema SABRE ou AMANADEOS.

ANOS
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TECNOLOGIAS
E NOVAS IDEIAS
MOVEM O MUNDO.
TRAGA AS SUAS
PARA O SENAC.

.- '.... .

CiESTAODA
TECNOLOGIA

DA INFORMACÃO
'"

•

ASSISTENTE DE CONTAS A Jaraguá
PAGAR E RECEBER

01 (uma)
do Sul R$ 1.824,00 21 a 25/04/2012

h" ráo ' espertlho e noru
.

por mês

ANALISTA EDUCACIONAL
RESPONSÁVEL PELA ÁREA 01 (uma) Jaraguá R$ 2.628,00 21 a 25/04/2012

DE GESTÃO E NEGÓCIOS do Sul por mês

"-

spertino. E: o

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site

�_. F-

A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando
a ordem classificatória.

Gerente Adm/Comercial
Desejável vivência na função, Ensino Superior

Assistente ADM/Comercial
� Desejável experiência na função
Cursando ensino superior em ADM/Com. Exterior

Engenheiro Mecânico
Com registro no' CREA

OBJETIVIDADE

Prepare um

bom currículo
,

.

de tamanho padrão (12) e na cor preta.
O ,primeiro item é o nome do profis

sional, num tamanho de letra um pouco
maior do que o usado no restante do tex

to (corpo 14, por exemplo). Em seguida
vêm os dados pessoais: nacionalidade,
idade, estado civil e os contatos (ende
reço, com bairro e CEp, telefone, celular

e e-mail). A conta de emaíl tem de ser

algo profissional: não use e-mails que
tenham brincadeiras ou apelidos. Foto?

Só inclua se a empresa pedir.
O currículo pode ter também uma ca

tegoria chamada de "Qualificações", logo
após o "Objetivo", em que o candidato pode
listar suas quatro principais competências.

No item "Formação acadêmica",
se ainda estiver estudando, indique
a previsão de conclusão do curso,

e não o semestre ou o período que
cursa. O recrutador não pode ter dú

vidas quanto ao tempo restante para
o fim da graduação.

Honestidade, coerência e objetivos pontuais
devem direcionar a elaboração do currículo

CURrtICUlUM'\II1: I

A primeira seleção em várias sele

ções de estágio é a análise de currículo.

Não precisa preencher folhas e folhas

com experiências profissionais para

provar que você é bom no que faz. Con

sultores de Recursos Humanos dão di

cas para a elaboração de bom currículo,
para quem também nunca trabalhou.

Em primeiro lugar, não se pode fa

lar de currículo, mas sím de currículos:

tenha um para cada área em que queria
atuar, senão o recrutador vai achar que
você anda atirando para todos os lados.

O que vai mudar, basicamente, é o item

Objetivo. Quer atuar em um banco? De

fina se quer a área financeira, de crédito

ou de risco, por exemplo.
Resuma tudo em uma única página e

redobre as atenções com erros de portu
guês. E, a menos que você já tenha muita

habilidade com criações gráficas e esteja
concorrendo a vagas nessa área, não in

vente: use um tipo de letra já conhecida,

í&�I"" i;f.'rdi". � 9rió3
"

'9. .;;., --:"';fa "',!f.i�:í§s ,:"if'��. :iif�� �:-

'. :: cai'!Cr� BiT. -2:- ; �,

'���j ,2(A ;"��if"i
- -

��a '�r-Jf�, &rüj&� ""Jrr-I {t(1i§.

Vendedor(a) com experiência no ramo alimentício

para Jaraguá do Sul e Região.
Interessados enviar curriculos para

sul.alimentos@terra.com.br

ou tratar no fone: 47-84440782'
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" Fácil falar, não é? Ser transparente,
saber motivar a equipe,

propiciar desafios, remunerar

adequadamente, entre outras tarefas

que o líder deve saber gerenciar.

Berat Eatschev

Palestrante
convidado

Em décadas de carreira
trabalhando diretamente com

pessoas, conheci diversos gesto
res, diretores, CEOs e presidentes
com os mais diferentes tipos de

problemas em sua empresa. Vários

reclamavam sobre a alta rotativi

dade de funcionários, dificuldade
de alcançar resultados como

equipe e problemas de integração
entre os funcionários. A resposta
básica para todos esses problemas
é: gestão inteligente de pessoas.

Fácilfalar, não é? Ser trans

parente, saber motivar a equipe,
propiciar desafios, remunerar

adequadamente, cuidar do clima

organizacional, entre outras tare

fas que o líder deve saber gerenciar.
Entre teoria e prática existe um

longo caminho, então procurarei
dar um exemplo real nesse artigo.

Na época em que tudo aconte

ceu, Gustavo era jovem e ambicio
so. Com vinte e três anos de idade

GRADUAÇÃO

Candidatos podem
. .

semscrever

diretamente pelo site

da Instituição www.

catolicasc.orq.br

Estão abertas as inscrições
para o vestibular de inverno da

Católica de Santa Catarina para
cursos de graduação das unida

des de Iaraguá do Sul e' Joinville.
Os candidatos poderão se insere

ver através do site da instituição,
www.catolicasc.org.br. .

As provas acontecem no dia 24

de junho (domingo), no período
da tarde, com início às 14 horas 'e
término às 18 horas, nas unidades

da Católica SC de Iaraguá do Sul,
localizada na Rua dos Imigrantes
500 no bairro Rau, e em Joinvil-

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Gestão Inteligente
entrou em uma empresa e aos pou
cosfoi crescendo hierarquicamen
te. Ele era competente, ambicioso e

focado em resultados - caracterís

ticas típicas de um líder.
Vinte anos tinham se passado

desde o dia que o jovem profissional
entrou na empresa. Gustavo já es

tava casado, com filhos e um cargo
comercial que lhe proporcionava
uma boa remuneração pelos pa
drões do mercado. Depois de tantos

anos de dedicação, o superior de

Gustavo enxergou nele um poten
cial diretor de vendas e decidiu
dar-lhe uma nova promoção.

Era tudo o que Gustavo queria
- status, remuneração alta e poder
para tomar as decisões que nunca

conseguira nos anos anteriores.

Como dizem, ele "agarrou" a opor
tunidade com toda a vontade e

disposição que conseguia entre

gar. Era focado em resultados e se

engajou em um novo projeto de .

le, localizada na Rua Visconde de

Taunay, 427 no Centro. As provas
envolvem redação e questões de

múltipla escolha, de matemática,
português, língua estrangeira, ge,
agrafia, história, biologia, química
e física. O conteúdo das disciplinas
também está disponível no site da
Católica se.

Para o vestibular de Inverno

são ofertadas vagas para os se

guintes cursos de graduação em

Joinville e Jaraguá do Sul:

Iaraguá do Sul: Administração
(noturno), Graduação em Gestão

de Recursos Humanos (noturno),
Direito (noturno), Engenharia de

Produção (vespertino/noturno).
Joinville: Bacharelado em Sis

tema de Informação - Compu
tação e Informática (noturno),
Engenharia Civil (noturno), En

genharia de Produção (noturno),
Engenharia Elétrica (noturno) ,

melhoria do processo de vendas

para trazer mais lucro à em

presa. No início, o presidente da

empresa, seu então chefe, estava

admirado com a força de vontade

e competência de Gustavo para
criar novas estratégias lucrativas.

Seu projeto realmente era

bom. Foi aplicado, porém meses se

passaram e os resultados não me

lhoraram. Pelo contrário, caíram.

Indignado, Bruno, filho de um an

tigo amigo, me procurou pedindo
conselhos. Após muito falar sobre

seu projeto, seus objetivos e dados
estatísticos do mercado, comentou

que estava perplexo, uma vez que
o que havia planejado não estava

dando certo, porém sua ideia era

praticamente infalível.
Esperei ele falar tudo o que

queria e, ao final, fiz uma simples
e curta pergunta: "E a equipe?"
Confuso, ele não entendeu por que
isso era relevante para a solução

Engenharia Mecânica (noturno).
Os valores da taxa de inscri

ção são diferenciados.' Quem
pagar o boleto de inscrição até o

dia 31 de maio desembolsará R$
30,00. Já partir do dia lo a 14 de

junho o valor a ser pago será de

R$ 45,00. As inscrições seguem
até o dia 13 de junho.

Mais informações pelos te

lefones (47) 3275-8251- "Jaraguá
do Sul, (47) 3145-9700 ou 3045-

5205 - Joinville.

do seu projeto. Minha resposta foi
mais simples ainda. Disse-lhe que
sem uma equipe motivada e enga

jada com os objetivos da empresa,
muito dificilmente ele alcançaria
os resultados desejados. Ele preci
saria assumir essa responsabilida
de de líder de delegar tarefas, ter

uma comunicação clara e aberta,
reconhecer o funcionário quando
ele merecer e, principalmente,
motivar a equipe para que ela se

sinta parte importante da em

presa e queira desempenhar um

trabalho cada vez melhor.
Ouvindo meus conselhos,

Gustavo passou a se dedicar mais

ii, gestão de pessoas da sua equipe.
Tornou-se mais sociável, trans

parente e passou a observar o tra

balho de todos minuciosamente

para reconhecer os méritos de seus

funcionários. Aderiu uma cam

panha interna motivacional, com

brindes, brincadeiras e estratégias

para melhorar o clima organi
zacional e, consequentemente, o

desempenho dos funcionários.
O resultado veio em curto

prazo. Em apenas alguns meses

o retorno financeiro começou a

aumentar, como também o prazer

que os funcionários tinham de
trabalhar naquela empresa.

Acredito que essa história serve

para exemplificar o que pretendo
dizer melhor no artigo desta terça
-feira:focar em resultados é uma

característica fundamental em um

líder, entretanto, também é de sua

responsabilidade saber gerenciar
sabiamente a equipe. Executando

as duas tarefas com inteligência
emocional, respeito e estratégia, o

resultado, com certeza, será positi
vo. Até o próximo artigo!

Católica SC abre Inscríções para o

vestibular de inverno 2012

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

e siga twitter/bentschev.ds

Divulgação: Católica SC

DATA DEFINIDA As provas acontecerão dia

24 de junho na unidade da eatólic� se

em Jaraguá do Sul e Joinville lAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Meio
em resarial

Inovação não significa somente avanços
tecnológicos, a inovação pode partir de

qualquer setor ela empresa ou mesmo de

fontes externas, sempre objetivando otinüzar

o desempenho ou redução de custos.
.

compra e consumo.

. •Inovação de produtos ou seni
ços consiste na mudança tecnoló

gica, melhoria da qualidade, novos

padrões, novos modelos ou linhas

expandidas direcionadas ao mes

mo mercado. Ex.: atualização do

i-phone, a mudança está no desem

penho, capacidade e velocidade.

Concluindo, diferentes motivos

nos levam a revisar os planos da

empresa e geram a necessidade de

inovação, tais como: mudanças no

mercado (clientes, canais eforne
cedores); mudanças tecnológicas;
mudanças regulatórias; movimen

tos dos concorrentes e resultados a

serem obtidos com a inovação.
Mas a responsabilidade pela

difusão de uma cultura criativa

na empresa reside na alta admi

nistração, envolve a liberdade
'dosfuncionários de pensar de

forma criativa e independente,
desperta o espírito colaborativo e

gera estímulo para que todos que
tem idéias as manifestem para
a empresa. Estamos convictos

que cada empresa, em função
'

da concorrência ou mudanças
tecnológicas, ou outros fatores,
exerce sua criatividade de adapta
ção de seus produtos, serviços, etc.

visando satisfazer a necessidade
de seus clientes ou consumidores.
A questão é - por que não forma
lizar as idéias criativas em forma
de projetos de inovação, geren
ciar as mudanças e; ainda, obter
os incentivos fiscais e estímulos

financeiros preconizados pelo
governo? Por que não criar na

empresa um compromisso com a

prática sistemática da inovação?

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

Formalizar as ··idéias criativas·· em

Proj�tos de Inovação e gerenciá-los

Jaraguaense é selecionado como

-trainee na Volkswagen do Brasil

No lançamento de medidas

do "Plano Brasil Maior"o governo
procura:fortalecera economia;
garantira continuidade ao cresci

mento sustentável e responder aos

problemas gerados pela economia

internacional. Em decorrência
estabelece medidas, visando: estí
mulo aos investimentos; aumentar

a competitioidade da economia,
'

mediante produtividade e inova

ção e reduzir os custos tributários,
econômicos efinanceiros.

Reconhece que a melhoria da

produtividade e inovação sãofato
res críticos para a competuiuidade
e sustentabilidade das empresas.
Motivo que o leva a estabelecer
incentivosfiscais e estímulosfinan
ceiros de apoio a produtividade e

inovação, queprevêfinanciamen
tos com redução da taxa dejuros e

ampliação de prazo. Mas, a dúvida

que sempre se apresenta, especial
mente para as pequenas e médias

empresas é - o que se entendepor
INOVAÇÃO? Valemo-nos dos en-

.

sinamentos do livro - '11 Bíblia da

Inovação'; autoresFernando Irias
de Bes e Philip Kotler, para comp�e
ender melhoro assunto.

Inovação não significa somente

criaralgo revolucionário como

i-phone, internet, etc. que redefine
completamente as regras do merca
do.A inovação pode sergradual, de

forma a tornar 9 negócio susten

tável, criando-se uma cultura

o egresso do curso de Enge
nharia Mecânica da Católica de
Santa Catarina de Jaraguá do

Sul, Carlos Hein é um dos 24 pro
fissionais aprovados para o Pro

grama de Trainee da Volkswagen
do Brasil em São Bernardo do

Campo em São Paulo. Carlos

que concluiu o curso de gradu
ação no ano de 2010 foi um dos
selecionados entre mais de 24

na empresa que leve a um fluxo
constante de inovações menores e

incrementais. Veja o exemplo da
indústria automobilística, que tem

inovações graduais - design, freios,
componentes, redução consumo

combustível, potência, etc.

Inovação não significa somente

avanços tecnológicos e ser de res

ponsabilidadede P&D, a inovação
pode partir de qualquer setor da

empresa ou mesmo defontes exter

nas, sempre objetivando otimizar o

desempenho ou redução de custos.

Cabe inicialmente aos admi
nistradores da empresa desen
volver em todos os níveis e áreas

da empresa o desejo de aprender
a transformar uma organização
em uma organização inovadora,
criando uma cultura criativa.
A cultura criativa pressupõe a

inclusão de inovação no Planeja- .

mento Estratégico, estabelecendo

objetivos e prioridades, e aformu
lação de projetos de inovação. Os

projetos de inovação (de mercado,
de novos produtos, serviços, novos

clientes, processos, modelos de

negócios, etc.), se implementados
produzirão resultados que devem
ser mensuráveis (indicadores), que
podem ser usados inclusive para
estabelecer um sistema de recom

pensas, como incentivo a busca de

inovação. Exemplos de indicadores
- crescimento de vendas em virtude
de novos produtos ou serviços;

mil inscritos no processo.
A notícia foi divulgada pelo

professor Renato. Zanandrea,
coordenador do curso de Enge
nharia Mecânica, que recebeu no

último dia 09 de abril correspon
dência da Volkswagen- do Brasil.

Segundo o docente, esta notícia -

confirma a qualidade do curso

quecompletará.lü anos em agos
to próximo. O coordenador des-

satisfação do cliente com produtos
ou serviços; percentual de venda de
novos produtos e serviços; retomo

do investimento em novos produtos
e serviços, etc.

Sem criatividade, não há

inooação. A inovação não envolve
somente o Departamento de P&D,
pois novas idéias podem provir de
diversasfontes, como: empregados,
parceiros, clientes, fornecedores,
consultores, feiras, pesquisas, etc.

Pode haver a 'criatividade"
- idéias que permeiam a organi-.
zação e nunca se materializam,
porfalta de um gerenciamento. O

importante é transformar novas

idéias criativas em resultados. A

inovação requer pessoas criati

vas, definição clara de objetivos,
estabelecimento de recursos, e o

gerenciamento da implementação.
Cabe as empresas inovarem para
se manterem afrente da mudança
e preservarem sua liderança no

setor. A inovação visa gerar maior

valor ao cliente e ao consumidor

final, que tomará a iniciatua
de mudarpara um serviço ou

produto novo. O que implica na

compreensão do comportamento
dos consumidores para aceitarem

o (Inovo'; ex.: design, embalagem,
.

funcionalidade, prazo de entrega,
preço, qualidade, etc. Lembremo

-nos que as pessoas, por natu

reza, são adversas a mudanças.
A inércia e o desejo de manter o

,

taca o trabalho dos professores
do curso e seu compromisso com

a excelência acadêmica da Cató
lica de Santa Catarina.

No comunicado, a diretora da
área de Educação Corporativa da

Volkswagen do Brasil, responsável
pela coordenação do Programa de

Trainee, Lourene Moreira, parabe-
I niza a instituição pela formação
acadêmica de excelência ofereci-

"status quo"dificultam a inova

ção e o aprimoramento. Por isso, é
necessário ativar, propor mudanças
e inovações emforma de projetos
desafiadores, mas gerenciados,
pois o eficiente de hoje, pode ser o

obsoleto de amanhã. Os projetos de

inovação mudam as rotinas e as re

gras da empresa, a nível de produto,
serviços, método de vendas, sistema

logístico, processo de produção,
et�Osprojetosdeinovaçãosão
identificados eformulados a partir
de idéias, têm data de início e de

término, recebem recursos espe
cíficos, e são administrados por
equipes próprias, possuem objetivos
definidos e responsáveis pelos resul
tados. Mas deve ser uma atividade

contínua e constante nas empresas
e ocorrem em todos os níveis, com

objetivos variando de aprimora
mentos até lançamento de produtos
ou serviços novos.

Pode-se considerara inovação
em diferentes níveis:

•Inovação de modelos de negó
cios, que impõe uma reestruturação

.

da organização, criação de nova

unidade de negócios ou divisão.
•Inovação de processo, pres

supõe mudanças na logística,
nas vendas ou nas operações de

produção da empresa. Ex.: venda
através de internet, ou serfabrican
te e constituir o seu próprio varejo
oufranquias, ou terceirizar alguns
componentes (casofacção no

vestuário), implantar novo sistema

-ERP,etc.
•Inovação de mercado, visa

atender um novo público consumi

dor, novas necessidades ou estando

presente em novas situações de

da, "e que certamente, está contri

buindo para solidificar o conjunto
de competências de seus alunos,
preparando-os para ter reconhe
cido diferencial competitivo no

mercado de trabalho".
Carlos atuará como trainee

na multinacional, na área de en

genharia Industrial, ao lado de

profissionais de diversas regiões
do país.
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APEVI
INSCRiÇÕES:

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

capacítacaoreapevl.com.brASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

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 Mufioz Moya

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

APEVI NOS BAIRROS
Palestra: Opções de Investimentos e Como Obter

Recursos para Empresas
Palestrante: Salézio João de Souza

Data: 24 de abril de 2012
Horário: 19h30min

Local: Igreja Evangélica Luterana de João Pessoa
Rua: Manoel Francisco da Costa - em frente ao Cemitério - Bairro João Pessoa

EVENTO GRATUITO

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 Jaraguá do Sul

I Católicad�
Santa Catarina
Centro UniversiláriQ

NOVA REGRA

Quem pedir seguro-desemprego
pela 3ª vez terá de fazer curso

Desemprego tem caído, mas gastos com

o seguro quadruplicaram.

Um decreto publicado na ter

ça-feira (17) mudou as regras para
concessão do seguro-desemprego,
endurecendo os critérios para
quem pede o benefício pela ter

ceira vez em menos de dez anos.

A regra surge em um momento

de queda no desemprego e alta na

concessão do seguro (saiba mais
na reportagem do Jornal das Dez,
da Globo News, ao lado).

A NOVA REGRA - Se o desem

pregado pedir o seguro pela. ter

ceira vez dentro de um período de
dez anos, ele poderá ser obrigado a

fazer um curso que seja habilitado
pelo Ministério da Educação,

O CURSO - O curso gratuito
pode ser de formação inicial e

continuada ou de qualificação
profissional. A carga mínima será
de 160 horas.

ÁREA - O curso será oferecido _

na área de atuação do profissio
nal. Caso tenha interesse, o tra

balhador também poderá esco

lher outra área.

A .MATRÍCULA - A concessão
do seguro-desemprego será con

dicionada à comprovação de ma

trícula e frequência no curso. Se o

trabalhador recusar a pré-matrícu
la, o seguro poderá ser cancelado.
Também poderá perder o bene
fício caso não realize a .matrfcula
efetiva na instituição de ensino,
no prazo estabelecido; ou caso não

compareça ao curso em que esti
ver matriculado.

A pré-matrícula ou a recusa

será realizada nas unidades do Mi
nistério do Trabalho e Emprego ou

integrantes do Sistema Nacional
de Emprego (SINE).

CURSO GRATUITO - De acor

do com o decreto presidencial, o

cursos serão ofertados por meio da
Bolsa - Formação Trabalhador, con

cedida no âmbito do Pronatec, ou

de vagas gratuitas na rede de edu

cação profissional e tecnológica. O
Ministério do Trabalho, que será

responsável por orientar os traba
lhadores aos cursos de formação,

informou que não será cobrada
nenhuma taxa.

EXCEÇÃO - De acordo com o

decreto nO 7.721, o pagamento do

seguro-desemprego não será con

dicionado ao curso de formação
caso não exista oferta de curso

compatível com o perfil do traba
lhador no município ou região me

tropolina de domícilio do traba-
1hador ou em município limítrofe.

O trabalhador também não

precisará fazer o curso se já esti
ver matriculado em um curso de

formação inicial continuada ou de

qualificação profissional com car

ga igualou superior a 160 horas.
Será preciso apresentar um com

provante de matrícula.
REGRA AINDA NÃO ESTÁ EM

VIGOR - A regra consta no decre
to presidencial 7.721, publicado
no· "Diário Oficial da União" de
17 de abril, que r.egulamenta a lei
12.513 - que criou o Programa Na
cional de Acesso ao Ensino Técni
co e Emprego (Pronatec). Segundo
o Ministério do Trabalho, a regra
ainda não está em vigor, uma vez

que ainda falta ser publicada'uma

regulamentação posterior.

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

curso de operador de empilhadeira.
AUXILIAR DE CORTE - Desejável vivência na função. (Indústria têxtil)
AUXILIAR DE COZINHA - Desejável vivência na função, Para atuar em

Três Rios do Norte. .

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Desejável vivência na função em ramo

têxtil. Diversas vagas,
AUXiliAR DE EXPEDIÇÃO - Para atuar no ramo de colchões. Não é
necessário vivência na função.
AUXILIAR DE GARÇOM - Com disponibilidade para atuar nos finais ,

de semana.
' .

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (30 vagas - URGENTE) - Disponibilidade
para atuar em Jaraguá e Guaramirim.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS �ara atuar com jardinagem e lim-
peza de pátio. .

AUXILIAR DE LIMPEZA - Limpeza em geraL Para atuar no ramo M
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.

r

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 industria!._
MONTADOR DE COLCHOES - Desejável vivência na função.
OPERADOR DE CORTE - Necessário conhecimento em interpretClção
de desenho e materiais mecânicos. Para atuar com corte e dobra
de chapas.
OPERADOR DE CORTE - Para atuar no 2° turno, Desejável conheci-

menta 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 lOGlSTICA - 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 PREPARAÇÁO/COSTURA - Para atuar em indústria
têxtil. '

OPERADOR DE PRODUÇÃO BRAÇAL - Para atuar com carga e des

carga no bairro Jaraguá Esquerdo.
OPERADOR ES-TAMPARIA 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° tu�o.
TINTUREIRO - Desejável vivência na função.

ANALISTA CONTÁBIL- Necessário ensino superior completo. Dese
jável vivência com cálculos de preços, apuração de custos industriais
e fechamento mensal.
ANALISTA DE SUPORTE/TI - Necessário ensino superior ou técnico
cursando ou em andamento,_Desejável vivência na função.
ASSISTENTE DE IMPORTAÇAO - Necessário ensino superior, conheci
mento em Excel e jnglês avançado. Desejável vivência na fun�ão.
AUXILIAR CONTABIL - 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 - Necessáno 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° turno.
INSPETOR DE QUALIDADE - Desejável vivência no ramo têxtil.
MARÇENEIRO - Para atuar n_a montagem de caixas.
MECANICO DE MANUTENÇAO - Duas vagas, Uma para ramo têxtil e

outra para ramo de embalagens. Necessário vivência em manuten

ção mecânica e elétrica. '

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

TECNICO EM REFRIGERAÇAO - Ensino técnico completo em refri
geração. Desejável vivência na função.

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 MARKETING - Cursando Administração com ên
fase-em marketing ou Publicidade e Propaganda (máximo 4a fase),
Desejável 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 funções administrativas.
VENDEDOR EXTERNO - Ensino médio completo, vivência com ven

das externas. Necessário possuir veículo próprío..

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

Traga seus documentos e venha realizar seu cadastro conosco. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, 13h30 às 18h .

./ Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MoDique Evans
prepara autobiografia

A ex-modelo Monique Evans, polemi
zou mais uma vez. A titia, como era chama
da no reality show liA Fazenda", da Record,
contou que escreverá uma biografia falan
do tudo e mais um pouco. "Eu vou falar de
tudo: das três décadas como modelo, de
quando eu fiquei viúva muito jovem, dos
estupros que sofri...", revelou ela. Moníque:
contará com a ajuda de um ghost-writer
para auxílio na produção da biográfia.
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''Na Estrada" concorre
a Palma de Ouro

O novo filme do cineasta brasileiroWal
ter Salles, "Na Estrada", está entre os selecio
nados para concorrer a Palma de Ouro no

Festival de Cinema de Cannes, na França.
o. filme conta a história de um aspirante a

escritor que atravessa os Estados Unidos
pedindo carona, uma versão fictícia de Jack
Kerouac. No elenco estão Kristen Stewart,
Garret Hedlund, Sam Riley,-Viggo Morten
sen e Alice Braga entre outros.

JARAGUÁ DO SUL· SHOPPING BREITHAUPT
• Cine Arcoiris 1
• Guerra é Guerra - Dub. - segunda, terça e quinta às

15h, e diariamente às 17h, 19h, 21 h
• O Lorax - Dub. - sábado, domingo e quarta às

14h10
• Cine Arcoiris 2
• A Mulher de Preto - Leg. - 21 h1 °
• Espelho, Espelho Meu - Dub. -14h40, 17h, 19h10
• Cine Arcoiris 3
• Drive - Leg. -19h15, 21h15
• Fúria de Titãs 2 - Leg. -15h15, 17h15

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• Titanic (3D) - 17h:30, 21 h1 0- Leg.
• Titanic (3D) - 14h - Dub.
.GNC2
• American Pie: o Heencontro - 13h40, 16h20, 19h,

21h30 - Leg.
.GNC3
• Espelho, Espelho Meu - 13h�O, 15h40, 17h50 - Dub.
• Xingu - 20h, 22h1 0- Dub.
.GNC4
• Fúria de Titãs 2 - 14h30, 16h30, 19h10, 21 h20 -

Dub.
.GNC5
• Projeto X - 19h45 - Leg.
• O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida - 13h50,

15h50 - Dub.
• Área Q - 17h40, 21 h40 - Dub.
• SALA VIP
• O Homem Que Mudou o Jogo - 14:10 16:45 19:20
,21 :50 - LEG

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC1
• American Pie: o Reencontro - 14h1 0, 16h40, 19h15,

21h45 - Leg.
• Jogos Vorazes - 21 h - Leg.
• Espelho, Espelho Meu - 14h20 16h30 18h45 - Dub.
.GNC3
• Xingu - 14h30, 19h30 - Dub.
• Área Q - 16h50, 21 h30 - Dub.
.GNC4
• Guerra é Guerra - 20h, 22h - Leg.
• O Lorax: em Busca'da Trúfula Perdida - 13h50,

15h50, 17h50 - Dub.
.GNC5
• Fúria de Titãs 2 - 14h45, 17h, 19h, 21 h20 - Leg.
• GNC6 .

• Titanic (3D) - 17h30, 21 h 1 ° - Leg.
• Titanic (3D) - 14h - Dub.

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• American Pie: o Reencontro - 14h, 16h30, 19h,
·

21 h30 - Dub.
.GNC2
• Xingu - 13h20 15h20 - Dub
• Guerra é Guerra - 19h15 - Dub.

I'

I
...
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• 1.2 Horas 17h20, 21 h1 0- Dub .

• GNC3
• Jogos Vorazes - 13h45 - Leg.
• Fúria de Titãs 2 (3D) - 16h45, 19h30, 21 h45 - Dub.

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• Titanic - 12 anos - Leg. - 13h, 16h50, 20h40 (B)
• Os Vingadores - 12 anos - Leg. - OhOO (C),
• Cinepolis 2
• Espelho, Espelho Meu - Livre - Dub. - 12h (A),

14h15, 16h35, 18h55,21h20
• Cinepolis 3
• American Pie: O Reencontro - 16 anos - Leg. -

13h45, 16h15, 19hOO, 21h45
• Cinepolis 4
• Area Q - 10 anos - 14h30, 17hOO, 19h30, 22h
• Cinepolis 5

-

• Xingu -12 anos -14h20, 17h05, 19h15, 21h30
• Cinepolis 6
• Heleno - 14 anos -13h10, 15h50, 18h20, 20h55
• Cinepolis 7
-O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida - Livre - Dub.

- 13h30
• Fúria de Titãs 2 - 12 anos - Dub. - 15h45, 20h,

22h15
• Fúria de Titãs 2 - 12 anos - Leg, - 17h55
A - Somente sábado (21/4) e domingo (22/4). B

Exceto quinta (26/4). C - Somente quinta (26/4).

/

Tirinhas

Na comédia romãntica de ação "Guerra é Guer
ra'; dois amigos inseparáveis (Pinee Hardy) se

I

apaixonam pela mesma garota (Witherspoon)
e acabam entrando em uma guerra cheia de
ação para conquistá-la. Como ambos são vete
ranos espiões, a batalha pelo coração da garota
toma grandes proporções.

Wanderléa contará
sua história em livro

A eternaTemurinha,Wanderléavai con

tar as histórias de sua vida em uma auto

biografia. A cantora, que fez parte-da Jovem
Guarda ao lado de Roberto Carlos e Erasmo
Carlos, está em negociações com a editora
Record para lançar um livro sobre sua tra

jetória. As biografias" aliás, tem se tomado '

moda entre' os artistas. Em 2009, Erasmo
Carlos lançou "Minha Fama de Mau". o. li
vro deWanderléa deve sair neste ano.

/

Yrh VIRGEM .

,

I IX O dia pede atividades que lhe proporcionem conforto e

bem-estar. Faça um passeio ou saia pala viajar. É um

ótimo momento pala começar a se dedicar a uma vida
mais equilibrada e saudável. Na área sentimental, o

clima é de muito carinho. Cor: amarelo.

Beyoncé está fazendo
, suplet�vo escolar
Parece que Beyoncé terá de se dividir

entre a fama, carreira, marido, filha e lição
de casa. É que a cantora foi flagrada en

trando em uma escola especializada em

cursos supletivos, em Nova York. A diva
foi vista carregando um laptop e tudo in
dicava que ela estaria assistindo às aulas
da instituição. Vale lembrar que Beyoncé
largou o colégio aos 15 anos e passou um

bom tempo estudando com um tutor.

Horóscopo
Nl ÁRIES

�

I
-

Dia favorável pala se divertir ao lado de pessoas
queridas. Porém, não abuse da alimentação e respeite
seus limites. Se precisa organizar suas finanças, comece

agora. O clima a dois será de muita sensualidade.
Aproveite pala surpreen�er o par. Cor: vinho.

\..J. TOURO
,

U É um bom dia pala vi�ar e se divertir. Dedique-se a
.

atividades mais prazerosas pala você, Evite ficar SÓ,
a presença de amigos será mais vantajosa. Ótimo
momento pala mudar o visual e cuidar da aparência A
dois, dê o apoio que seu amor precisa. Cor: preto.

l[ GÊMEOS '

Procure descansar pala recarregar suas energias. O
astral é de alegria no romance. Aproveite pala trocar
confidências e conhecer melhor o seu amor. Se deseja
conquistar alguém especial, aproxime-se mais dessa
pessoa e procure saber mais sobre ela Cor: vinho.

� CÂNCER '

� O dia favorece o contato com pessoas da sua estima.
Saia, faça programas diferentes'e experimente novas

sensações. Mas cuidado para não cometer excessos,
principalmente alimentares. No relacionamento a dois, o

clima é de sensualidade. Cor: amarelo.
. .

n LEÃo .

, U L Saia mais e vá a locais movimentados nesta fase. Em
casa, cumpra com suas obrigações e ofereça o apoio
que seus parentes precisam. Nos assuntos do coração,
o orgulho pçderá atrapalhar o relacienemento a dois:
muito cuidado com suas atitudes! Cor: roxo.

.n. UBRA
- O sábado favorece todas as atividades que tragam mais

alegria pala a sua vida A presença de parentes em sua

casa também é uma ótima pedida No relacionamento
amoroso, sua sensualidade estará em alia Se está SÓ,
aproveite pala conquistar. Cor: rosa.

m ESCORPIÃO

'Ilo. Tudo o que for feito em grupo vai proporcionar melhores
resultados neste dia. Bom momento pala estar entre
pessoas de sua estima, começando por seus familiares
mais próximos. No campo amoroso, o clima de romance

toma conta do astral. Cor: creme.

.. /\ SAGITARIO.
'

l'
-

É um dia pala sair com os amigos. Aceite cónvites pala
festas ou passeios. Mas cuide de sua alimentação, há
uma tendência a ,exageros hoje. Dedique-se a um hobby
ou algo que proporcione prazer, sem se descuidar de
sua saúde. Sensualidade em alta! Cor: amarelo.

V\_: CAPRICÓRNIO, '

.

F Aproveite para se dedicar a um passatempo ou alguma
atividade que proporcione momentos de alegria pala
a sua vida Em casa, zele pelo conforto e bem-estar
de seus familiares. No campo sentimental, carisma e

sensualidade em alta: aproveite! cOr: amarelo.

� AQUÁRIO
� Conte com o apoio da família para superar qualquer

dificuldade. Se está de olho em alguém especial, sentirá
vontade de abraçar seu alvo. No relacionamento afetivo,
não se intimide e aproveite o momento para demonstrar
os seus sentimentos. Cor: azul-escuro.

'I ,PEIXES
'

7\ Abra-se a novos conhecimentos. O dia é favorável
para fazer cursos que desenvolvam suas habilidades ,

manuais e seu senso estético. No relacionamenío
afetivo, há sinais de carinho e sensualidade, aproveite
os momentos ao lado de quem ama Cor: amarelo.
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Quer publicar sua foto? �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. ':_'-,

o sorridente Santiago
Lucas será batizado

neste sábado, em

cerimônia na 19Teja
Apóstolo Tiago

Milena completa 2

aninhos dia 23 e recebe

ocarinhodospwsV��
e Gladis, e do mano

Maicon

o pW Moisés Alves, que
fez aniversário dia 20,

parabeniza a Iilba AIana
Camile Alves pelos 11

anos, cOmemorados dia

19, desejando saúde e

felicidades. Parabéns!

.Artbur completa 2 anos

dia 23, ele é IUbo de

Osmar KoneU e Bianca
França KoneU. Parabéns
dos seus pais e demais

familiares

Lisiane Naimburg
comemora aniversário

dia 23 e recebe os

parabéns dos familiares

e amigos que também

desejam tudo de melhor

Cristiane Rotber com

seu belo sobrinho

Nathan, CJlho da querida
'Márcia, que teve-bebê

recentemente

Os pais Egon e

Juliana Voit Kühl
e o irmão Rafael,

.

parabenizam o

pequeno Vitor

Egon pelo primeiro
aniversário. "Que

Deus continue

abençoando nossa

famíIia com muita

�egria e ternura.

Ama:mos você!"

Feliz aniversário para a Angelina Leitboldt que
completa mais um ano de vida boje. Quem manda os

parabéns é a sua neta Suelen e toda família Leith�ldt

�,��Wr _
SoIaDge comemorou

aniversário dia 20. Os

colegas de trabalho do

CMEI Sidnei Alexandre

Berns desejam felicidades

O gatinho da foto é, o

Geovane Jacobi Longui
que completou 10 anos

no dia 20. Parabéns!

Débora. e Rafael Shirakashi estão mora.n.4o há um

mês na Austrália e estão adorando Melborn. Eles

enviam a foto para amigos e familiares verení como

tudo é lindo lá! E já estão morrendo de saudades!
\

A turma do

níaternal 2, do

CEIPequeno
Polegar, com

as professoras
Ivania, Tatiane

.

eVeI'Ônica
comemOraranl

: a paSsagem do

r
"�Dia do mdio

11 !il

Larissa Nicocelli
comemora 6 anos no

dia 24 e quem deseja
os parabéns com muita

saúde e felicidades são os

pais Emerson e Rosemeri
e o irmão Daniel

Penélope de Almeida
Padilha Nicoluzzi

completou 8 anos no dia

20. Felicidades e muita

saúde é o que deseja a

mãe Maria Aparecida
com muito carinho

RuCmo Hoeltgebawn
. "'.

comemorou aDlversano

dia 31 de Iilarço. Quem
lhe deseja muitas

felicidades é sua esposa
que o ama muito,

�osani, e seus sogros
Heins e E� TheUacker

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE ABRIL DE 2012 1171 GERAL

Quadro incompleto
Cras permanece.sem psicólogo

A unidade está sem

o profissional desde
o ano passado. Falta
do atendimento

prejudica pacientes

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Moradora da Ilha da Fi

gueira' Roseli Martins, 49

anos, procurou a reportagem
do O Correio do Povo para re

clamar da falta de atendimento
psicológico no Cras, no Morro
da Boa Vista. Ela sofre de de

pressão desde 2008, quando
. perdeu sua casa. e sua facção,

no bairro Rio Molha, devido
aos deslizamentos e às chuvas.

Roseli conta que estava em

tratamento há um ano, e des
de novembro do ano passado,
o psicólogo da unidade saiu.
de férias e não voltou. "Tomo
remédios controlados e preci
so de consulta de retorno". Ela
lembra que no final do ano,

quando ficou sem atendimen-

AULAS PRESENCIAIS
1 VEZ POR SEMANA

MENSAlJOADm1 A PArmR Dé

·,·2"',,03:·,00fi "", '.

EDUARDO MONTECINO

I

t _'-t "�:, ':". :".:
_

,-,j
ESTRUTURA eras do Boa Vista é uma das quatro Wlidades do mWlicípio

to, foi encaminhada para o

posto de saúde do bairro, que
também não oferecia atendi
menta psicológico.

Segundo a : diretora de

Proteção da Criança e do
Adolescente, Ianice Maria
Anacleto, o atendimento do

Cras não tem foco na orien

tação clínica individual, mas

sim o papel de estabelecer
orientação e apoio às famí-

lias, por isso a unidade não
conta mais com o psicólogo. Já
o vereador Jaime Negherbon
(PMDB) solicitou intervenção,
junto ao governo, buscando

informações sobre concurso

público para contratação de

psicólogo. Na opinião do vere

ador, trata-se de um problema
grande para a comunidade.

Hoje, Jaraguá do Sul possui
quatro unidades de atendi
mento localizadas nos bair
ros João Pessoa, Santo Anto

nio, Boa Vista e Jaraguá 84. A
unidade do Boa Vista atende
cerca de 50 a 60 famílias por
mês, e conta com um terapeu
ta ocupacional, um assisten
te social, um pedagogo e um

educador social.

Tomo remédios
controlados e

preciso de consulta
de retorno.

�

FACULDADE A DISTANCIA
Artes Visua.i�
Ciênçi�s Biológicas
"fj I.oSQfia
Geogra_fia
História

InfQrl}1á�iça _. __

tetras .: �o��guês
Matemática

_ pe�agogJa__ . _

_ So�iº�ºg�ª. _ .

BACHARELADO

Administração
• SUPORTE DE

PROFESSORES
,_""'" . J MATERIAL DIDÁTICO

.

,

• GRATUITO
dI'��'::W""Ji�

Ciências Contábeis

I'IJII> r.11I (;lIdl <1111111111 ',I

INSCRiÇÕES ABERTAS

0800 84' 5000
\N\NW,UNIASSELVliCOMJlR

FAMEG
r. 111.111 r..úhl'Lllllr.u .. tlll III

(il I) 331:1-9800
Hotl IIH lHO. KM tiU l·�illm)· tini"" hlliUllll1{�,'l

H!J:C' lI! ("lU liu:l1 :lllli. ii" ��t:

SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Comércio Exterior

Gestão Ambiental

Gestão Comercial

Gestão Financeira

Gestão Pública

G�stão �� Iec. �a Infor�a_ção
Gestão do Turismo

L(_)9 ístlca _

M_a�ketin_g
.�.�g��iC?,� Imobil.!�ri,!� _

Processos Gerenciais

Recursos Humanos _

_._-_. �."'._- .�- -- - �. '.-

Segurança no Trabalho

Coofira os cursos ofertados
pelo pojo do seu interesse.

URIASSILVI
CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI
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Ponto de Vista
Romeo Piazera

Júnior, advogado

A orgia .

público-privada
Pode,mos �os perguntai q�al

sera a ongem e a quem In

teressa a divisão, tal como hoje
conhecemos no que diz respei
to ao que é público e o privado?
Por qual motivo que os em

preendedores brasileiros, que

sempre foram as pessoas, que
de fato, apesar de todas as ad

versidades' contribuíram para
o país ser o que é hoje, fossem
tratados como ladrões, e os

políticos fossem apresentados,
reiteradamente, como guardi
ões do patrimônio nacional?

Durante anos, ou melhor,
décadas, o PT e o então candi
dato Lula, demonizaram a pa
lavra privatização. Hoje, seus

sucessores se engalfinham para
saber com quem ficará a melhor

fatia daquela que, depois de

privatizada, tornou-se a segun
da maior empresa do mundo

no seu segmento - a Vale (anti
ga Cia. Vale do Rio Doce). Tem
ainda o caso da também priva
tizada CSN, que em 2011 apre
sentou lucro de 3,67 bilhões' de
reais. Agora, mirando-se so

mente nos resultados financei

ros que são produzidos por em

presas privatizadas, por conta

de 'prívatizações que provoca
ram um salto quântico de pro
dutividade, desenvolvimento e

geração de lucro às empresas,
tudo o que outrora foi símbolo

de presença do Estado passou
a ser considerado de outra for
ma. Agora, todos os aliados e

conveniências políticas 'recla
mam o pátrio-poder sobre as

empresas privatizadas. É todo
mundo querendo se lambuzar

com a fatia da riqueza que, an

tes, não existia pelo simples fato

de que o Estado se mostrava

(e continua se mostrando), in

competente para gerir negócios
que não lhe dizem respeito e se

divorciam da sua real finalidade.
Nosso problema é de ori

gem. Parece que ainda estamos

vivendo sob o letárgico efeito

que se verificava após as orgias
que eram praticadas pela co

roa portuguesa, que caçava e

perseguia os empresários, obri

gando-os que trabalhassem

apenas para manter os capri - ,

chos e patrocinar as esbórnias

. " .

eonvemeneras

políticas reclamam

o pátrio-poder
.

sobre as empresas

privatizadas ..

do rei e da coroa imperialista
que nos colonizou. Oh, Deus,
que destino cruel!

O caso do Brasil é atípico,
pois que 'somado a este aspecto
originário que se encontra des

graçadamente sedimentado na

origem da nossa colonização,
soma-se um leninismo de gali
nheiro, praticado pelos bolche
vistas do PT, que ainda acredi

tam que o Estado deve controlar
tudo e todos, como acontece em

Cuba, na Coréia do Norte e em

tantos outros paraísos que são

de fazer inveja, não é mesmo?

Ora, que incoerência repug
nar uma classe empreendedora
que sempre serviu de motor para
o Brasil, quando foi nesta mesma

classe 'que se verificou o nasci

mento daquele que, como nun

ca antes na história desse país,
tomou-se o primeíro presiden
te operário. Ora, só foi operário
porque existiam as fábricas, que
uma vez somente cresceram,

pela existência de empreende
dores. Se não fosse pelo tão com

batido e repugnado capitalismo
que existiu no ABC, o Lula estaria'

ainda em Garanhuns e a Dilma,
quem sabe não teria, saído de
Belo Horizonte.

Enquanto a quadrilha do
mensalão e seus correligioná
rios,

. que se escondem sob o

manto de um partido (que de.

político parece não ter nada),
não se derem conta de que

, quem dá forma e. movimento

ao país é a sociedade democrá

tica e a classe empreendedora,
e que cabe ao Estado apenas

regular e organizar, ou continu
aremos vivendo neste pântano
onde impera a incompetência,
burrice, corrupção e orgia entre

a coisa pública e a privada.
'

Agora, todos os

aliados e

www.ocorreiodopovo.com.br

, ,

MUDE SEUS NAIITOS PARA PREVENIR AZIA
H;"'h�·'l,.,t i Jo.'" ...n,h'Jl,;,•.',nl,

JARAGUÁ

o prazer da refeição dura pouco para os 20 milhões de brasileiros

que, segundo a Organização Mundial da Saúde, são obrigados a

lidar com a queimação no estômago causada pela azia. O número

levantado já é alto, mas tende a ser ainda maior, já que a maioria

das pessoas que convive com o problema dificilmente busca um

especialista na tentativa de resolvê-lo.

Para ajudar a prevenir a azia é preciso:

• Evite situações de estresse, principalmente durante as refeições;
• Coma em pequenas quantidades,
• Evite passar longos períodos em jejum, coma várias vezes ao dia;
• Reduza drasticamente ou pare de fumar;
• Não se deite até, pelo menos, três horas depois das refeições;
• Evite bebidas alcóolicas;
• Evitar alguns alimentos cítricos, chocolate, menta, hortelã,
alimentos fritos ou gordurosós, produtos à base de tomate, café;
• Dor�ir com a cabeceira da cama elevada (15 cm);
• Procure emagrecer, se estiver acima do peso.
• Não tome medicamentos sem orientação médica;

� Preste atenção na frequência dos sintomas e

procure um especialista.
Fonte: Federação Brasileira de Gastroenterologia
HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ:

'Ela costuma aparecer de 30 a QO minutos depois das refeições.
'Caracteriza-se por uma forte dor ou a sensação de "queimação"
na região da "boca do estômago", estendendo-se pela garganta até

os braços e costas. .

• Além da dor, algumas pessoas percebem que "algo voltou junto" -

esse processo é chamado de regurgitação ou refluxo (retorno) dos

líquidos do estômago para o esôfago, o que caracteriza a. Doença
do Refluxo Gastroesofágico.

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 IJ as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A Ho�. d!? Ronco - "àS. 7;OQ h as 9:00 h
Humor e Irreverência na sua manhãt

Manhã Show· Das9:00 h as 12:00 h
,

'

Variedades, prêmios e a

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaql!e Re!:iou9é's

'.:;;.,I
Programa. da Tarde.': Das 14.:00 h .a6.17;00"

Variedades, prêmiOS e a participação do ouvinte
Apresentação: Marcelo Strack

Forte: 3375-0500 \NWW.bandfm99.com.br

Abertura' de Vaga para Contratação·senac

••
'

Vagas para ambos os sexos

Remuneração • •N!! de Vagas Para atuar em:,
.. .

• ••

ASSISTENTE DE CONTAS A
PAGAR E RECEBER.

(horário: vespertino e noturno)

Jaraguá
do Sul H$ 1.824,00

por mês
21 a 25/04/2012

01 (uma)

ANALISTA EDUCACIONAL \

RESPONSÁVEL PELA ÁREA
01 (uma)

, DE GESTÃO E NEGÓCIOS
(horário: vespertino e noturno)

Jaraguá
.' do Sul

R$ 2.628,00
por mês

21 a 25/04/2012

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco.". do site
.

,

www.sc.senac.br

A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos dasslflcados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando
.

a ordem classificatória. .

J
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Greve dos professores
Sinte realiza assembleia na segunda

ARQUlVOOCP
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Mas, segundo SDR,
estudantes não

serão dispensados
'pelo menos nesse

primeiro momento

JARAGUÁ DO SUL
..... " .. , , ..

Tita Pretti

Mesmo com a decisão pela
greve. dos professores es

taduais, votada pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Educa

ção (Sinte) em assembleia geral
realizada em Florianópolis na

última terça-feira, ainda não há

definição de quantos professo
res irão aderir ao movimento.

A gerente de Educação da
SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional), Lorita Karsten,
informou que na próxima segun
da-feira será realizado um levan

tamento nas 32 escolas da região
para definir o número de profis
sionais e unidades que vão pa
ralisar as aulas. "Segunda-feira,
dia 23, haverá aula normal nas'

escolas estaduais", afirma Lorita.

Segundo ela-se houver falta de

professores, os alunos receberão
atendimento diferenciado e ne

nhum será dispensado.
Já a coordenadora do Sin-

te regional de Iaraguá do Sul,
Cristiane de Oliveira Müller,
informa que na próxima se-'

gunda - feira será realizada uma

assembleia na sede do Sinte,
às 9h, para formar o comando

de, greve regional e estadual.
Para Cristiane, o encontro será
a oportunidade de esclarecer
aos profissionais de educação
o motivo da decisão da greve, já
que muitos ainda não têm co

nhecimento de todas as medi
das propostas pelo Estado.

Quanto à adesão, a coorde
nadora comenta: liA região ain
da está engatinhando na ques
tão da luta para que os nossos

direitos 'sejam respeitados",
conta. A adesão à greve é resul
tado das negociações que vi
nham sendo feitas entre o Sinte
e o governo do Estado, que teve

30 'dias para apresentar uma

contraproposta que fosse de
encontro com as reivindicações
dos professores.

"
"Segunda-feira haverá

aula normal nas

o escolas estaduais".

Lorita Karsten

EDUARDO MONTECINO

SUPLENTE Adolar Külme é participante
do conselho e do grupo de idosos

0'0

-.

PARALISAÇÃO Em 2011, educadores da região também cobraranl aumento

Reivindicação
Classe solicita reajuste de 22%

O sindicato vinha negociando e pressionan
do o governo estadual a conceder aos profes
sores catarinenses o reajuste de 22%, estipu
lado pelo Ministério da Educação, para o piso
salarial nacional do magistério desde a greve
do ano passado. Com o aumento, o valor míni
mo a ser pago aos professores, por lei, seria de
R$1.451,OO, adaptando o valor de acordo com o.

nível de especialização e tempo de carreira.
De acordo com Lorita, se realmente ocor

rer a paralisação cessam as negociações com '

o Estado. "Para atender a todas 'as reivindica-

ções do magistério, o governo teria que ter R$
600 milhões a mais em caixa, e este ano isto
é impossível", reforça a gerente' de Educação.
Ela acredita que existe a possibilidade de não.
haver greve. Para ela, a proposta apresentada
à categoria pelo governador Raimundo Co
lombo, de dividir o reajuste de 22% estipulado
pelo governo federal até 2013, deve ser aceita.
As 32 escolas da região atendem hoje 22.448
alunos. A greve do ano passado, que durou 62
dias (53 dias letivos), teve adesão. de cerca de
50% dos professores.

- .

Conselho do Direito do Idoso

quer melhorar ações
Com a finalidade de as

segurar os direitos sociais do
idoso, criando condições para
promover sua participação
efetiva na sociedade, o Con
selho Municipal dos Direitos
do Idoso de Iaraguã do Sul
(CMDUS) planeja ações des
de sua criação, em novembro
de 2003. Na manhã da última

quarta-feira, foram eleitos por
entidades e órgãos governa
mentais, os novos integrantes
da comissão que atuará na

gestão até o ano de 2014.'

Segundo o presidente,
Antonio Marcos de Souza, a

comissão pretende ter maior
,

. controle da situação.' Ele tem

a meta de cadastrar o maior
número de idosos possível,

. para gerenciar atividades mais

específicas. "Ternos conhe
'cimento que Iaraguá possui

, mais de 12 mil idosos, e em

nosso
o

cadastro constam ape
nas 'quatro mil". Outra propos
ta é elaborar uma cartilha que
informe os direitos do idoso.

Adolar Kühne, 62 anos, par-
'

ticipa do grupo de idosos e é

suplente do novo conselho. Em

2011, ajudou voluntariamente
no grupo, e representou 26 mu

nicípios do Norte catarinense,
na 3° Conferência Nacional de
Direitos do Idoso. Ele acredita

que a comissão é importante
para garantir o direito do idoso.
110 principal problema hoje é a

mobilidade do idoso, como va

gas de estacionamento".

�roteção
social

O Proasfi é um dos progra
mas de atendimento ao idoso.

Segundo a assistente social,
Josaura Grimbor Marques, em

casos de violação de direitos,
o idoso deve recorrer ao pro
grama. Ela explica que negli
gência em cuidados e pressão
psicológica ac idoso, são as

situações que mais ocorrem

em Jaraguá. IINo total, atende
mos em janeiro 17 casos, em

fevereiro 34, e em março mais
33." Outros casos, como o de

agressão, devem ser denun
ciados diretamente na Dele

gacia de Polícia.
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a eonato Varzeano

Mais quatro times

podem avançar
Rodada deste sábado terá apenas oito jogos,
no complemento das Chaves A, B, C e ,D

JARAGUÁ DO SUL
................................................................................................................................ " .

Henrique Porto

Hoje, acontece a penúltima
rodada da primeira fase,

do 30° Campeonato Varzeano

de Iaraguá do Sul. Serão apenas
oito jogos na rodada, envolven
do equipes das Chaves A, B, C e

D, que contam com cinco times.
No Estádio Guilherme Tri

bess, o Operário (Rotabela/
Sipar pode encaminhar sua

classificação caso vença o Fla

mengo "B", na partida que ini
cia às 13h30. O rubro negro
corre atrás da segunda vitória e

de uma sobrevida no certame.

Na partida de fundo, às 15h15,
o Confort Fine/Gartran busca

a primeira vitória diante do já
classificado Amizade/H Borda
dos/Móveis Boeing.

Na Vila Lalau, às 13h30, o

Atlético Independente I'X' - do
artilheiro Dhion (4 gols) - joga
pela vaga contra a eliminada
Verdureira Nair/União. No ou

tro jogo, às 15h15, uma vitória
vale a vaga para a Kiferro, en

quanto os três pontos são es

senciais para as pretensões do
Atlético Independente IIB".

Ahistória se repete na Arse

pum, onde às 13h30 os Meninos

do Rio da Luz Vitória querem

seguir com chances, enquanto
o Santo Antônio pode encami

nhar a classificação. Mais tar

de, às 15h15, o Tigre Materiais

de Construção precisa dos três

pontos, diante do Roma/Auto

Elétrica/Nei Automóveis, que
corre atrás da primeira vitória.

No campo do Santo Antônio,
Borracharia Senem e Roma Es

porte Clube entram em campo
às 13h30, também atrás da pri
meira vitória. No jogo de fundo,
às 15h15, a Forprem precisa
pontuar, para ainda respirar no

Varzeano. O União se despede
da competição e espera conse

guir sua primeira vitória.
,

O Campeonato Varzeano

apresentá uma média de 3,5
gols por partida, com 142 ten

tos anotados em 40 jogos.

Operário, Atlético

'W', Kiferro e Santo
Antônio podem se

classificar na rodàda.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

,SOBREVIDA Atlético "B" (de branco) encara a Kif�rro, precisando de pontos

Guaramirim

Duelo pela liderança no Avaí
o Campeonato Varzeano de

Guaramirim prossegue hoje,
com nove jogos. A competição,
promovida pela Secretaria de

Esportes e Lazer, chega à sua

quarta.rodada com uma 'média
de 3,7 tentos por partida.

Pela Taça Ronaldo Miron da
Silva (Primeira Divisão) todos os

jogos iniciam às 15h30. Bem Bo

lado (l0) e Cruzeiro (2°) jogam

pela liderança da competição no

Estádio João Butschardt. No Rio

Branco, se enfrentam Expresso
.

Caixa d'Água (6°) e Couve-Flor

(5°). O Atlético (7°) encara o Avaí

(4°), no Estádio Rodolpho Iahn,
No Amizade, tem União/Jagun
ços (3°) e Unidos daVila (8°).

Na Taça Antônio Pedro Vick, a

Segunda Divisão, cinco jogos na

tarde de hoje, todos com início

às 13h30. No Rio Branco jogam
Sportin e Juventus. Xavantes/

Alchini Tintas e Pinheiros se en

frentam no Estádio Rodolpho
Iahn. No Amizade tem Gaúchos

versus Nacional. No Estádio João
Butschardt se enfrentam Nápoli
e Rio Branco. A partida entre Lion

e Benfica, inicialmente marcada

para amanhã, foi antecipada e

acontece no campo do Spézia.
'·-·�·.�, •• t�." ... ,I�·�

Catarinense
Semifinais

As partidas de ida da fase semi

final do Campeonato Catari

nense estão marcadas para o

domingo. NaArena Joinville, às

16h, o JEC tenta desbancar o fa
voritismo do Figueirense. Para

isso, se apóia no retrospecto: foi
a única equipe que não perdeu
para o Furacão no Estadual.
Em Florianópolis, às 18h30, o

'renascido Avaí - de Hemerson

Maria - terá pela frente ,a atual

campeã Chapecoense - de
Itamar Schulle. "Temos que ter

cuidado não só com as jogadas
aéreas da Chapecoense, mas

com todo o time", antecipa o
,

zagueiro Cássio.

Pomerode

Casca estreia
Botafogo e Cruz de Malta en

tram em campo às 15h30 deste

domingo, pela Copa Pomerode.
Na Barra do Rio Cerro, o alvine

gro recebe o Muller, de Pomero

de. A partida marca a estreia do
veterano meia Casca na equipe.
O Cruz de'Malta vai ao Testo

Alto, onde enfrenta o Caramu
ru, no Estádio Alípio Nunes. A,

equipe está em terceiro lugar na

classificação.

Interbairr'os
, Dois jogos

Prossegue no 'domingo, o

9° Torneio Interbairros de
Futebol. A competição é or

ganizada pelas associações
de moradores dos bairros
da região sul do município,
envolvendo quatro equipes
nesta edição. Os jogos da

segunda rodada acontecem

no Estádio Eurico Duwe,
onde o Ouro Verde €ncàra

o Ribeirão Grande da Luz

(13h30) e o Rio da Luz en

frenta o Rio Cerro (l5h30).

Football

Breakers
Desfalcado do capitão e

'quarterback Tiago Dalcana

le, lesionado no ombro, o

Jaraguá Breakers entra em

campo no domingo-às 14h,
pelo Campeonato Catari

.nense. O adversário será o

Itapema White Sharks, no

João Marcatto. Os ingressos
custam R$ 5. "Queremos a

vitória. Montamos esse gru
po para isso", afirma o presi-

. .dente Everton Gnewuch.>.

,. '

Sábado, 21 de Abril

• 18h30 São Paulo x Bragantino

• Campeonato Paulista

Domingo, 22 de Abril

• 16h Corinthians x Ponte Preta

·16h Santos x Mogi Mirim

• 18h30 Guarani x Palmeiras

• Campeonato Carioca

Sexta-feira, 20 de Abril

• Resende 0x2 Volta Redonda*

Sábado, 21 de Abril

• 15h30 Fluminense x Macaé

• 18h30 Bangu x Botafogo

Domingo, 22 de Abril

• 16h Flamengo x Vasso

*classificado à semifinal da Taça Rio

• Campeonato Gaúcho

Sábado, 21 de Abril

• 16h Grêmio x Universidade

Domingo, 22 de Abril'

• 16h Internacional x Veranópolis

• Campeonato Paranaense

Sábado, 21 de Abril

• 15h30 Corinthians x Toledo

Domingo, 22 de Abril

• 15h30 Iraty x Operária
• 15h50 Londrina x Cianorte

• 15h50 Arapongas x Rio Branco

• 16h Paranavaí x Roma

• 16h Coritiba x Atlético-PR

• Campeonato Catarinense

Domingo, 22 de Abril

• 16h Joinville x Figueirense
• 18h30 Avaí x Chapecoense

• Campeonato Varzeano

(Jaraguá do Sul)'
Sábado, 21 de Abril

.

• 13h30 Flamengo "B" X Operária
• 13h30 União x Atlético "N'

• 13h30 Meninos RLV x Santo Antônio

• 13h30 Borracharia Senem x Roma EC

• 15h15 Confort Fine x Amizade

• 15h15 Kiferro x Atlético "B"

• 15h15ligre x Roma

• 15h15 Forprem x Clube Atlético União

• Campeonato Varzeallo

(Guaramirim)
Sábado, 21 de Abril

• 13h30 Sportin x Juventus (2"D)
• 13h30 Xavantes x Pinheiros (2"0)
• 13h30 Gaúchos x Nacional (2aD)
• 13h30 Nápoli x Rio Branco (2"0)

,

• 13h30 Lion x Benfica (2"0)
• 15h30 Expresso x Couve-Flor (1 ao)
• 15h30 Atlético x Avaí (1 ao)
• 15h30 União/Jagunços x Unidos da Vila (lB0)

.15h� Cruzeiro x Bem .Bolado (lao)
�
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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 e Garagem

Valor R$ 240.000,00

Área Terreno: 70Sm�
01 Suite, 02 Dormitórios, Salas de

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

Área Terreno 419m2
Com 3 Dormitórios, 1 Bwc com Banheira,
2 salas de Estar, Cozinha + Sala de Jantar

Integrada, Área de Serviço,
Garagem Pa� 2 Carros e Edícula.

Valor R� 349.000,00

Área Terreno 1.610m2
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

Área Terreno 325m2
2 Dorm., 1 Bwc, Cozinha, Sala de Estar,

lavanderia, Churrasq. e Varanda. Móveis
Ficam: Guarda-roupas, Ar-condicionado.

Corti�as.fa'WfR��dbl{6õinha e Sofá

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

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

Valor R$ 220.000,00

Área Terreno 724m2
1 Dorrn., 1 Suíte Normal e 1 Suite Master,

Sala de Estar/Jantar, Cozinha, Lavabo,
Área de Serviço, Churrasq., Sacada,

Jardim, Garagem pI 2 Carros e Alarme

Valor R$ 1.000.000,00

Área do Terreno 411m2
Casa 01 Suite,02 Dormitórios,

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

Área Terreno 325m2
com 2 Dormitórios + 1 Suíte com Closet,

2 Salas, Cozinha Sob Medida

e 2 Vagas de Garagem

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

azinha Sob Medida, Piso Cerâmico, Área e

uarto de Serviço, Varanda, Edícula, jardim

e Quintal, Garagem, Terreno de Esquina. i
Valor R$ 375.000,00

Área Terreno 377m2 �
Sobrado com 3 Dorrn, + 1 Suíte com Closet, W�,

Sala Estar/Jantar, Cozinha, Copa, 2 Bwc, Área �
Serviço, Sacada, Varanda, Churrasq., Piscina,
Portão Eletrônico e Interfone, Alarme, Jardim,

Garagem P<fal:;-:'ii$' 'B§'W.lífólf,laáomerdal

,
.

'

Área Terreno 450m2 I
'

,II, Piso Superior: SuIte Master c/ Closet e Hidro +,�@.•'I 2 Dorm., Bwc Social, Office E Sacada. Térreo: m'
Sala de Estar/Jantar, lavabo, Cozinha,

!

Despensa, Depend. de Empregada com Bwc,
Área de Fvã'fJrc� �'6�ôffiY,'ÜW' Piscina

Área Terreno 450m2
4 Dormitórios, Sala de Estar e Jantar,

Cozinha, Copa, 2 Bwc, Lavanderia, Edícula,
Jardim e Quintal, Garagem

Sobrado com 5 Dormitónos + 1 Suite,
2 Salas de Estar e 2 Salas de Jantar, Cozinha

2 BWC, Sacada, Varanda; Churrasqueira,
Portão Eletrônico, Garagem,

Jardim e Quintal

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.

Valor R$ 270.000,00

Área Terreno 329m2
Com 2 Dormttéríos, Sala de Estar,

Cozinha, BWC, Área de Serviço, Varanda,
Garagem Individuai, Jardim e Quintal.

Imóvel com Piso Ceramlco.
Valor R$ 150.000,00

i!.

Ij�I""
: I .1

Área Terreno 570m2
.1

i�
..

� Com 2 Dormitórios, Sal� de Estar IJantar,

J Cozinha, Copa, Bwc, Area de Serviço,

.1,
Depósito, Varanda, Jardim, Gara.gem

I
e Portão Eletrônico

��Il. Valor R$ 325.000,00

Área Terreno 630m2
Ponto Comercial + Panificadora,

.

Oficina de Motos, Papelaria.
e 2 Apartamentos Alugados.

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

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

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

2 Dormltórlo.5, Sala de Estar e Jantar, Cozinha,
8WC, Área de Serviço, Sacada com Churrasqueira

e 1 Vaga de Garaaem. Piso Ceramico e

Rebaixamento em Gesso

No Centro, 1 Suite, 1 Dormitório, móveis

Sob Medida nos Banheiros, na Cozinha e Na

Churrasqueira, Salão de Festas, Alarme

nas Garagens c/ Acesso Exclusivo.

eSl encra a sullla

Área Privativa 319m'
Com 3 Suites Normais + 1 Suite Master, Sala de

Estar/Jantar; Copa e Cozinha, lavand., Sacada

c/Churrasq .. Piscina Coletiva, Salão Festas, Sala de

Jogos, Elevador, Portaria, Interiane, Vigilancia 24h

Apartamento Residencial Gran Rama

Área Prlv�tiva 94m1
1 Dormitório + 1 Suite Com Closet, Cozinha

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

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

Salão de Festas e Garagem

a u m •

808-02 - Santa Luzia.- 360ml R$ 60.000,00
814-02 - Três Rios do Norte - 739m2 R$ 67.000,00
866-02 - tres Rios do Norte - 312m2 R$ 68.000,00
862-02 - Rio da luz - 498,90m2 R$ 75.000,00
860-02 - Amizade - 505m2 R$ 79.350,00
826-02 - João Pessoa- -325m'2 R$ 85.000,00
864-02 - João Pessoa - 324m2 R$ 85.000,00
L373 - Barra do Rio Cerro - 460m2 R$ 99.000.00
865-62 - Amizade - 350m2 R$105.000.00
L417 - João Pessoa - 1.126,80m2 R$110.000,OO
886-02- Agua Verde - Área 371 ,85m� RS 116.000,00
658-02 - Barra do Rio Cerro - 476m2 R$ 119.00B,OO
898-02 - João Pessoa - 726m2 R$ 125.000,00
863-02 - Amizade - 375m2 R$125.000,00
819-02 - Barra do Rio Cerro - 375m2 R$120.000,OO
728-02 - Jaraguá Esquerdo - 405m2 R$135.000,00
839-02 - Amizade - 530.90m2 R$135.000,OO
861-02 - Amizade - 360m2 R$145.006.00
885-02 - Amizade - 364m2 R$ 150.000,00
803-02 Vila Lenzl - 374m� R$ 165.000.00

2 dorrns. (1 s.), cozinha, 1 wc social, sacada com

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

Indusive c/Eletrodomésticos

1 Dorm., Sala e Copa Conjugada, Cozinha

Ampla, Lavanderia,1 Vaga de Garagem, Salão

de Festas, Todo Reformado cl Acab. em Gesso,
Detalhes em Grafiato, Deck na Varanda

c/Pedras ao Fundo, Próx. Academia Sarbl

Residencla ugeniO Trapp
Área Privativa 78m2

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

Garagem, Piscina Coletiva,
Salão de Festas.

2 Dormitórios, 2 Garagens,
Piso Cerâmico.

Residencial Maktube

Área Privativa 63,3Sm'
om 2 Dormitórios, Sala de Estar e Jantar, Cozinha,

BWC Mobiliado, Área de Serviço, Sacada e

Churrasqueira, Piso Ceramico
e lwga de garagem

Área Privativa 85m�
Com 2 Dormitórios + 15uite, Sala de Estar,

Cozinha, 8wc, Lavanderia, Churrasqueira e 1 Vaga
de Garagem. Imóvel Com Portão Eletronico

e lnterfone. Pronto para Morar

TERRENOS
844-02 Amizade - 1.200m2 R$ 215.000,00
884-02 Centro - 219.000m2 R$ 215.000,00
818-02 - Nova Brasflia - 450m2 R$ 200.000,00
842-02 - Rau - 687.51m2 R$ 240.000,00
669-02 - Víta Nova - 464m2 R$ 250.000,00
700-02 - Czernlewcz - 551.16m2 R$ 260.000,00
833-02 - Rau - 695m? R$ 270.000,00

.

835-02 - Água Verde - 855m2 R$ 300.000,00
L409 - Vila Lenzi - 636.80m� R$ 320.000.00
720-02 - Vieiras - 700m2 R$ 350.000,00
820-62 Vieiras - B12m2 R$ 350.000,00
894-02 - Vila Lalau - 630m2 , R$ 350.000,00
785 - Czernlewicz - 1.000m2 R$ 350.000,00
L421- Corupá - Área 1300m< R$ 390.000,00
870-02 - Nova Brasília - 720m2 R$ 400.000,00
721-02 - Vieiras - 1.000m2 R$ 420.000,00
l479 - Ilha da Figueira - 869m2 R$ 430.000,00
l42 - Centro - , .300m< - Comercial R$ 430.000,00
797-02 - Vieiras - 784m2 R$ 640.000,00

i21i-62 - Jau-Âçu li 6uaramtAm - §6.nBdm!!. .. : ..Ri 616.iiiJO,86
L529 -Centro -Corupã- 2.000m2· R$ 780.000,00
874-02 '- Barra do Rio Cerro - 2.054m2 R$ 800.000,00
815-02 - Amizade - 35.000m2 R$ 900.000,00
813-02 - Vila Nova - 3.402m� R$ 990.000,00
873-02 - Barra do Rio Cerro - 1.175m2 R$1.150.00O'OO
876-02 � Ilha da Rgueira - 15.946m2 R$ 1.200.000.00
830-02 - Barra do Rio Cetro - 5.620m2 R$ 1.400.000,00
857-02 - João Pessoa - 6.256m2 R$ 3.000.000,00
817-02 - Salselros/ltajaí - 11.700m2 R$ 3.300.000,00
l529 - Cenlro/Corupá - 2.000m2 - Terreno+Galpão R$ 780.000,00
l436 - Nova Brasilia· 3.960. 16m2 - Aceita Permuta .•.R$1.800.000,00
660-02 • Vila Nova - 4.157m2 - Terreno+Galpão R$ 2.000.000,00
837-02 - Barra do Rio Cerro - 15.000m2 R$ 2.500.000,00
854-02 - Jaraguá Esquerdo - 788m? R$ 110.000,00
L465 - Guaramirlm -(SR 280) 79.000m2 R$ 4.280.000,00
L410 - Nova Brasllla - 2.970m2 - Comercial... R$ 2.000.000,00
l441 ·lIna da Figueira - 60.391m2 R$ 3.500.000,00
892-02 - Guamiranga-Guaramirim - 20.700m2 R$ 3.000.000,00
891-02 - Guamiraoga-Guaramirlm - 40.000m2 R$ 4.000.000,00
895-02 - Jaraguá Esquerdo - 525m2 Consulle-nos
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Res. Ilha da Galé

·Ref. 4959 - Czerniewlcz
·Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 112, 13m2

.Área total: 150,20m2
·Sacada com churrasqueira
·A partir de R$ 229.000,00

·Entrega Julho/2013
Res. Estações

·Ref, 5003 - Estrada Nova
.Aptos com 02 dormitórios
.Área privativa: 59,00m2
.A partir de R$ 115.000,00
=Eritreqa Outubro/2013

• e, CJ.35 - Centro
.Aptos com 03 suítes
·Afea privativa: 129,02m2
.A partir de R$ 548.104,94
.Entrega Agosto/2014

.Ref, 5005 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 68,237m2
·A partir de R$178.556,22
=Entreqs Maio/2014

.Ref. 500 - Piçarras
·Suíte + 02 demi suítes
.Área privativa: 124,67m2
·A partir de R$ 418,017,44
=Eritreqa Maio/2013

,.;;;:r,;;;"""",if'I'i'Z'''"'''''''

\

·Ref, 5002 - Centro
.�ptos com 03 suítes
.Area privativa: 120,53m2
.A partir de R$ 374.100,38
.Entrega Julho/2012

Res. Gamaliel

-Ref, 4783 - Centro
-Aptos com 02 dormitórios
-Área privativa: 72,1 Om2
-A partir de R$ 190.000,00
-Entrega Maio/2013
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.Ref, 4937 - Vila Baependi
=Suite + 02 dormitórios
-Área privativa: 102,01 m2
-A partir de R$ 381.369,34
-Entrega Março/2012

s-
8 Res. Gracilis

13

-Ref, 5027 - Jaraguá Esquerdo
-Suíte + 01 dormitório e suíte + 02
-Área privativa: 77,31 m2 e 79,82m2
-A partir de R$ 184.500,00
=Eritreqa Julhà/2012
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=Ref. 4658 - Vila Nova
-Suíte + 02 dormitórios
=Área privativa: 1,14,20m2
-A partir de R$ 250.000,00
=Pronto para morar!

Res. Villar

-Ref, 5039 - Vila Lenzi
-�tos com 02 dormitórios
-Afea privativa de 63,91 m2
-A partir de R$ 149.000,00
-Entrega Março/2012
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Res. Galaxy "

-Ref, 4987 - Vila Baependi
=Suite + 02 dormitónos
=Area privativa: 115,74m2
.A partir de R$ 314.500,00
.Entrega Novembro/2014

;. .... J

Res.Vale da Lua

Ij.�i

I

-Ref,4876-Amizade
.Aptos com 02 dormitórios
.Área privativa: 60,36m2
·A partir de R$ 145,000,00

" ·Entrega Março/2012

-Ref. 4843 - Vila Lalau
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 93,15m2
-A partir de R$ 215.670,66

Res. Imperialis

'._-",.-

-,�-,��----,._-"o-:--·R;;J;;di;:;'-d-;;M;;d;·;�,-,·,--"---
·m,.._-

,""",---,-�-""o'--"]
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·Ref. 4885 - Vila Nova J.Apartamento no 3° anda I
,

.02 dormitórios I
=Sol da manhã !.Área privativa: 51 ,42m2 !

·Área total: 71,05m2 I
R$ 110.000,00

3"

� Res. Elegans
::I
o

-Ref. 5025 - Centro
·Suíte + 01 dorm e suíte + 02 dorm
-Área privativa: 79,30m2 e 107m2
-A partir de R$ 227.500,00

Ed. Tom Jobim

- e, O - Centro uararnmrn

.Aptos com 02 dormitórios
·Área privativa: 61 ,22m2
.A partir de R$ 133,813,27
-Entrega Maio/2014 .

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 9972 0019
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IMOBILIÁRIA

Assim' se faz a felicidade de toda a famí Ia.

APARTAMENTO 101 �'--"--'APARTAMENTO 202

4�'<':':" D U A 5
ÚLTIMAS UNIDADES!Suite + 02 dormitórios ' SuIte + 02 dormitórios

Sacadacornchurro5queila

02 vagas de !la,ragem

Ediffeiocolltém elevador e salão de festas

sacada'com chur,a5quelm

,,..--:::-------------'----_.02 vagas de garagem

Ediflcio contém elevador e salãode festas

Area total: '51,61m2

Área privativa: 99..85�

A partirde R$ 269.'000,00

���.' ",-,{�.,

1�<.Â:ceita FGTS
:.�:.e Financiamento Bancário

Area tora,l: 224,82m2

Aflea privativa: 159,66m2

A partir de R$ 339.000,0,0
END,REREÇO:

PauJo 8enkendorf - Czenú . cz

Jataguã do Sul - sePronto paro morar! ,Prontopara morari

EMPREENDIMENTOS VENDAS

.' (47) 3055 3412
www.ltalvan.com.br

INCClRPORA,ÇÕES
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul -

----------"'-----_..""--,-""'�-�""-..,;-._'----"' ....._--_....-

R$ 189.000,00

Ref. 5121 - Centro
Condomínio Residencial Clarice Koch

02 dormitórios
. esta r/ jantar com sacada integrada

com churrasqueira
Área privativa: 68,69m2

Área total: 115,89m2

Dolce Yítta Residence

COBERTURA DUPLEX COM PISCINA

AQUECIDA E SISTEMA SOLAR

·Suíte master + 01 suíte + 02
dormitórios

.Ár�a privativa: 224,OOm2
·Área total: 317,OOrlJ2

·R$ 730.000,00
ENTREGA FINAL DE ABRIU2012

ÚLTIMA UNIDADE!

Ref. 4992 - Centro
Edifício Gardem Flowers

Suíte + 02 dormitórios
Ficam móveis: cozinha, área de serviço

\

e bwc's
Área privativa: 126,08m2

Área total: 198,87m2

R$ 420.000,00· I/)
Q)
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMOBILIÁRIA

·Ref. 7337 - Barra Velha
·05 dorm itórios

·Garagem para
03 carros

I ·Área imóv:el: 162,OOm2
I.Área Terreno: 227,OOm

·R$ 280.000,00
-Ref. 7334 - Nova Brasília
-0.4 dormitórios
-Área imóvel: 271,22m2

......;;::�::;.t:.I..._ _:_.J -R$ 40.0..0.0.0.,0.0.

-Ref. 7235 - Chico de Paulo
-0.3 dormitórios
-Área imóvel: 137,5o.m2
-R$ 218.0.0.0.,0.0.

-Ref. 7330. - Vila Lalau
-Suíte + 0.2 dormitórios
-Área imóvel: 16o.,o.o.m2
-R$ 250.000,0.0

-Ref. 7329 - Nereu Ramos
-Suíte + 05 dormitórios
-Área imóvel: 18o.,o.o.m2
-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

=Sulte com closet e hidro + 02 dormitórios
.Área de festas com churrasqueira e bwc

·Garagem para 02 carros

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

·R$ 580.000,00

-Ref. 7331 - Centro
-Casa comercial com 02 salas
comerciais de 40m2 cada
-Área imóvel: 126,o.Om2
-R$ 1.700.0.0.000

------

-Ref. 7328 - Nereu Ramos
-Suíte + 02 dormitórios
-Área imóvel; 184,o.Om2
.R$ 430.000,00.

-Ref. 7333 - Nova Brasília
-0.3 suítes
-Área imóvel: 284,o.o.m2
-R$ 890.000,00

.

-Ref. 7332 - Ilha da Figueira
-Suíte + 0.2 dormitórios
-Área imóvel: 124,09m2
-R$ 370.000,00

-Ref. 7336 - Três Rios do Sul
-Suíte + 02 dormitórios
-Área imóvel: 120,GOm2
-R$ 185.000,00.

-Ref. 7326 - Vila Rau
-0.3 dormitórios
-Área imóvel: 300,o.Om2
-R$ 243.800,00

-Ref. 7316 - Barra do Rio Molha
-Suíte + 03 dormitórios
-Área imóvel: 200,o.Om2
-R$ 450.000.,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. 7192 - Nereu Ramos
-0.3 dormitórios
-Área imóvel: 58,42m�
-R$155.o.OO,o.O
-Lot. Demathê

-Ref. 7283 - Jaraguá Esquerdo
-Suíte máster cf closet + 03
dormitórios
-Área imóvel: 294,24m2
•

-Ref. 7171 - Três Rios do Norte
-02 dormitórios
-Área imóvel: 66,85m2
-R$148.UOO,OO
=Lot. Paineiras

-Ref. 6655 - Três Rios do Norte
=Gerrúnado: 03 dormitórios
-Área imóvel: 86,OOm2
-R$ 149.000,00
=Lot. Paineiras

·Ref. '
- Vila Nova

·Suíte máster + 03
dormitórios

=Garaqern para 02
carros

·Ficam móveis sob
f medida

.Área imóvel: 360,OOm2
·R$ 600.000,00

-Ref. 7325 - Nova Brasília
-0.5 dormitórios
-Área imóvel: 180,o.Om2
-R$ 450.000,00

-Ref. 6550 - Guaramirim
·Geminado: 03 dormitórios
-Área imóvel: 89,33m2
·R$ 155.000,00
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-Ref. 7314 - Vila Lenzi
-0.6 dormitórios
.Área imóvel: 325,OOm2
-R$ 430.000,00
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 _ Centro --Jaraguá do Sul _ SC

IMÓVEIS
P·RONTOS

• Ref. 7082 - Jaraguá Esquerdo
• 04 suítes sendo 03 c/ closet
• Área imóvel: 485,18m2
• R$·1.200.000,00

·Ref. 7225 � Vila Lenzi
·Suíte master + 03 dorm
.Área imóvel: 360,00m2
.R$ 550.000,00

·Ref. 7309 - Jaraguá Esquerdo
.Suíte master com closet + 03 dorm
.Área imóvel: 427,57m2
·R$ 955.000,00

·Ref. 6591 - Vila Lenzi
·01 suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 259,00m2
.R$ 475.000,00

·Ref. 7167 - Baependi
.Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 220,00m2
·R$ 315.000,00

·Ref. 7078 - Centro
·03 suítes
·Área imóvel: 300,bOm2
.R$ 850.000,00 à vista!

.Ref. 6567 -Amizade
·Suíte c/ closet + 02 dormitório
·Área imóvel: 290,00m2
.R$ 580.000,00

-Ref. 7266 - São Luís

.�obrado c/ 03 apartamentos
·Area imóvel: 252,00m2
·R$ 370.000,00

·Ref.7319-Czemiewicz
·04 dormitórios
.Área imóvel: 131 ,00m2
.R$ 450.000,00

·Ref. 7340 - Barra do Rio Cerro
·03 dormitórios
.Área imóvel: 106,66m2
·R$ 300.000,00

.Ref. 7060 - Jaraguá Esquerdo

.Suíte máster c/ closet + 02 dorm

.Área imóvel: 297,82m2

.R$ 850.000,00

·Ref. 7267 - Guaramirim
.Suíte c/ sacada + 02 dormitórios
.Área imóvel: 265,00m2
.R$ 540.000,00

.Ref. 7183 - Nova Brasília

.03 dormitórios

.Área imóvel: 110,00m2
·R$ 350.000,00

.Ref. 7242 - Nova Brasília
·Suíte + 03 dormitórios
.Área imóvel: 188,75m2
·R$ 410.000,00

-Ref. 7299 - Vila Lenzi
·03 dormitórios
.Área imóvel: 116,35m2
·R$ 286.200,00

·Ref. 6333 - Amizade
=Sulte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 288,00m2
.R$ 650.000,00

.Ref. 6705 - Vila Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 330,00m2
·R$ 590.000,00

.Ref. 7236 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte master com closet + 02 dorm
.Área imóvel: 420,00m2
·R$ 950.000,00

.Ref. 7288 - Baependi

.Suíte + 02 dormitórios

.Área imóvel: 230,00m2

.R$ 420.000,00

.Ref. 7251 - Amizade
·Suíte + 01 dormitório

.Área imóvel: 120,00m2
·R$ 270.000,00

·Ref. 6298 - Amizade
.Suíte c/ closet + 02 dormitórios
.Área imóvel: 283,13m2
·R$ 750.000,00

.Ref. 7099 - Vila Nova
=Suíte master + 01 suíte + 02 dorm
·Área imóvel: 428,53m2
·R$ 1.300.000,00

·Ref. 7220 - Czemiewicz
• 04 casas - 02 c/ 02 dorm - 02 c/

.03 dorm
.Área imóvel: 429,00m2
.R$ 295.000,00

·Ref. 7232 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 161,00m2
·R$ 350.000,00

.Ref. 7322 - Três Rios do Sul
• Suíte + 01 dormitório
.Área imóvel: 100,00m2
.R$18S.000,00

.

.Ref. 7135 - Vila Lalau

.03 dormitórios

.Área imóvel: 180,00m2
·R$ 550.000,00

• Ref. 6708 - Czemiewicz
• 03 suíte + Ol dormitórios
• Área imóvel: 345,00m2
• R$ 1.300.000,00

·Ref. 7191 - Czemiewicz

.Casa c/ 02 dorm + Kitinete

.Área imóvel: 64m2

·R$ 3000.000,00
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·Ref. 7282 - Guaramirim
.Suíte com closet + 02 dormitórios
·Área imóvel: 150,00m2
·R$ 320.000,00
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D - Barra do Rio Cerro

Residência II1II .

Jaraguá Esquerdo

Casa com área construída de 50m? e terreno com

301 ,42m2, sendo 01 Dormitório, Sala de
Estar/Jantar, Banheiro, Área de Serviço,

e 01 Vaga de Garagem.

ResidênciaResidência

Sobrado Sobrado

Fone: 47 3276·1003
479248-9078 (Vivo)

PI.antão
47 9672-1052 (Tim)

D Chico de Paulo

Residência

Residência

D . Barra do Rio Ce,rro '

Residência

: Sobrado
I

loteamento CorUpá , casa com 56 m2 sendo 2
Dormitórios, Sala Estar, Copa/Cozinha

Banheiro, Lavanderia, Varanda, Murado e 02

Vagas de Garagem.

. CASA NOVA· com 77,33 m2 sendo 02
Dormitórios, Banheiro Mobiliado, Sala de Estar I
Jantar, Cozinha. Área de Serviço e 01 Vaga de

Garagem

Com área construída 263m2, sendo PARTE SUPERIOR:
Suite Mastercjcloset. 2 Dorm., Banheiro, Sala de TV c/ampla
sacada. PARTE INFERIOR: Sala de Estar/Jantar,
Barzinho,Lavabo,Cozinha, Despensa. Escritório,
lavanderia, Área de festas c/churrasqueira. Piscina e 02
Vagas Garagem

R$ 490.000,00

, Sãalufs

�
%JqIIJIU/i/JJUlllJ/llllf1J/iiilÜIIJ/W,'/I!lIlJur.:://!m/iIIl ' ,Wiff!lIHlD/lli!lli/, ln' IIlIIlllJIi/!i/Wli!mfiHl/IIliiliIUJljIIII/lI/I/I/I/1. !ijl!fl.J II

..

Casa com 105 m2 sendo 03 Dormitórios.,
Banheiro, Sala, Cozinha, Área de Serviço, Área

de festa e 01 Vaga de Garagem

Residência . Sobrado Comercial
Sobrado com área construída de 230 m2 I sendo

02 Suítes -I- 01 Dormitório, Banheiro, Sala de

Estar, Sala de Jantar, Cozinha , Lavanderia e

02 Vagas de Garagem.

Casa com área consmnca de 225,00m2 sendo 04

Dormitórios, 02 Banheiros, Sala de Estar:Ol Sala
de Jantar, Cozinha (mobiliada), Deposito, Sacada,

Área de Festa, Lavabo, Churrasqueira, Portão
Eletrônico e 02 Va[as de Garagem.

R$ 395.UOO,00

Casa com área construlda de 203,37m2 sendo 01
Suite Master + 02 Dormitórios, 02 Banheiros,
Lavabo, Piscina, Sala de Estar e Sala de Jantar,
Cozinha, Área de Festa e 02 Vagas de Garagem.

PARTE SUPERIOR: 04 Dormitórios, Banheiro, Sala,
Cozinha, Área de Servíço, Varanda.

PARTE INFERIOR: 02 Apartamentos de 60m2 com

02 Dormitórios, Sala, Cozinha, Banheiro
Aceita Imóvel até RS 150 mil + automóveis.

R$ 371.000 00

Casa com área construlda de 120,OOm2 sendo 01
Suíte + 02 Dormitórios, Cozinha, Lavanderia,

Banheiro, Sala de Estar, Sala de Jantar
e Área de Festa.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I I
I - 2 qtos- Barra do Rio Cerro II
I prox. a Malwee ! II R$ 480,00+ cond. !
I

-

i -2 qtos - Centro
I prox. Onco Clínica Jaraguá
I R$750,OO+ cond.
I

ii Terrenos
Il'pl investimento

I a partir de
60.000,00

r.;g-
- -

-

1!fI!il:J!7"\v t �;> �
Espaço goumet mobiliado, área de lazer com piscina,

exelente acabamento, ambientes amplos, localização privilegiada-.
Apartamento com 2 vagas

1 suite + 2 qtos • sacada com churrasqueira
1 suite + 2 qtos • 2 sacadas

COBERTURA DUPLEX • 2 suítes + 1 qto • 4 sacadas
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Apartamentos com Jlf41!1 suite + tqto • 2 sacadas • 1 suite + 2 qtos ·2 sacadas r I!' lO. _ ....�_� , , . '.
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De acordq com a lei n° 4591/64, Informamos que as informações neste material têm caracter exclusivamente promocional, de acordo com o memorial descritivo. *
- Valores sujeito à alterações sem aviso prévio.
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www.lvanaimovels.com.br
contato@ivanaimoveis.com.br �

Plantão de Vendas:
9187�2075
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RUA BARAO DO RIO BRANCO, 588 .. CENTRO .. JARAGUA DO SUL-Se Ofertas vólidas até: 28 de abil de 2012

Ref. 2074 - apto Bairro Centro - Res. Nova York - contendo: 01 suíte,
02 dormitórios, bwc social, sala estar, sacada com churrasqueira, cozinha,

lavanderia,01 voga garagem. Área privativo: 82,81 m2.
Vaiar: RS 199.000,00

!
ReI. 2151 - Apto Bairro Vila Lalou - Res. Neumonn - contendo: '['.01 suíte com sacoda, 01 dormitório, bwc, sala estor, �codo com

.

churrasqueira, cozinho, lavanderia, 01 vago garagem. Area privativo: (

66,OOm2. Valor: R$165.000,OO.

.

ReI. 2110 -Apto no Centro - Res.ltolio - Contendo: suíte
com doset, 02 demi-suítes, lavabo, estor/jontor, socado com

churrasqueira,tubulotão paro águo quente, medidor indiv[dual
de águo, tubulatão poro split. Prédio com 02 elevadores. Areo
pivativo: 121,OOm2 mais 01 ou 02 vogas de garagem. Valor: a

consultar. incorporotão sob matriculo n.o 26.047

ReI. 2139 - Bairro Jaraguó Esquerdo - Torre Di Sol i
Residencial- Aptos contendo 02 dormitórios, bwc social, solo
estar, socadq com churrasqueira, cozinho, lavanderia, 01 vogo

garagem. Area privativo a partir de 60,07m2. Incorporação
sob matrícula 5.340. Valor a partir de: RS 130.000,00.

ReI. 2140 - apto Bairro V"ltlims - Res. Montreol- contendo: 02
dormitórios, bwc social, sala estar, sacodo com djurrosqueira, cozinho,lo
vanderia,01 vago garagem. Semi-mobiliado. Areo privativa: 54,43m2.

Valor: R$147.000,OO.

Ref. 1159 - Casa alv. Bairro Amizade - contendo: 01 suíte, 02
Ref. 2144 - Apto no Bairro Amizade - Res. Emílio Darem

- contendo: 02 dormitórios, bwc, solo estar, socado cOJll dormitórios, sala estarflantar, bwc, cozinha, garagem plO2 corras.

: churrasqueira, cozinho, lavanderia, 01 vogo garagem. Area Edícula: área festoscom churrasqueira,lavanderia.Área aprox.da ciJso:

\,��i,:::..���.0,2��,��2�J,�aif.��!��::��CU::,,�1,::�5�� *ii_;n4$ffl_.,,,,,��'�:�,�,:::!��m2. Valor: 289.000,00.

ReI. 1156 - (aso olv.. Bairro Estrada Nova - contendo: 02 dormitórios, bwc,
sola estar, solo jantar, cozinha, lavanderia, órea festas, garagem paro 03

carros, portão eletrônico, alarme. Área oprox. da casa: 106,OOm2. Área
terreno: 364,OOm2. Valor: 175.000,00.

Ref. 1158 - Casa alv. - Bairro Ilha do Figueira - contendo: 01 suíte,02
dormitórios, bwc social, sala esl!Jrflantar, cozinha,lavanderia, gqragem

pora 03 corros, órea lestos. Area aprox. da coso: 158,OOm2. Area
terreno; 540,OOm2. Valor: 370.000,00.

Ref. 1152 - CosO alv. - Bairro Vila Novo - contendo: 01 suíte, 02
dormitórios, bwc social, sala estarflantar, lavanderia, garagem, qrea
de festos com churrosqu,eira, 01 bw� despensa, cozinha, piscina. Areo n

aprox.coso: 196,OOm2. Areo terreno: 430,OOm2. Valor: 11$390.000,00

RUA FELICIANO aORTO
UNI: SALAS OOMEROIAIS r------...:..__�.

NOVAS - DE 84M A

129M (COM MEZANINO).
. ESTACIONAMENTO
FACIL. CONSULTE-NOS!!

COO 955

LOFT COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO,
PRON10, UMA VAGA DE GARAGEM
COBERlA PRÉDIO COM ELEVADOR.
VALOR R$ 95 MIL. COO 1025

EXCELfONTE RESIDENCIAl SUÍTE + 02

DOAM., SAI..A OS ESTAR, SALA DE TV, COz.
INHA MOBILIADA, ESCRITÓRIO, GARAGEM
PARA 04CAAAOS, ÁAEA DE FESTAS COM
PSCINA.IMPEAoíVEU COO. 1027

Conforto, praticidade, privacidade e design
arrojado, excelehte aoabamento- acsãa
financiamento bancário. Cod. 661'

EXCELENTE IMÓVEL COMERCIAL LOJA
eOM ESTAOIONAMENTO PRÓPRIO,
02 BANHEIROS E AMPLO APTO SEMI
MOBILIADO. COO 1023

"

,.ai!:m�dl!> [TIt)�@fff?�c!h>@!1]c� O
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www.epassos.com.br

5505
. , .

• movers
CREct3057J

47 3055 0.073

APARTAMENTOS
'

DESTAQUES

"""C.'AS"
I • "",,,11 " • 1 •

I "
II, I

I I I
I

iii' I I "
'

,
.

. ,,-

"ril
Cód. 20155 - Apat1;lmento IOdo

mobiliado. 1(iUlja e 1oormllôrio €I
.

2 vagaI - Centro

Cód. Z033 • Apartamento
2 qlJ6mos • Ví!� ulau

CÓd. j039 • CI;I$I!i
1 suite + 1 quarto • C<#IÍfO

Cód. 1038 • Casa
3 qUBI1Qfi • Nl'I"eu R:>f!1os

�.2!n7-A�w
2 quanos- Cooiro

C6d. 2052 • Ap<lrtamenlo
1 $ulte -4< :2 quartos - CentrQ

�
ln

Cód. 2043 - Apar1;lme!1!o .1 Sl.IiÍ<il +

:2 ç� - Nova Bras!1i3

C!Xi. 10Z7 • Ç":le
'2 quartos . i.Ia .L..elV.i

C�. 10.35 • C�� AivenaM
Figl;eírinha • Guar�mirim

CóQ. 1048· Casa �1 çonstruç.à(.l
245,OOm' • Aguá Verde.

;.00 -h.

0óó..2.()4.fj·�()
h'llft'*'� &1. €oeJv.re

Cóg.:2Q51 • Ap.att�to
2 qlJl.t:ll't\\l1$' Vi\ól Nw..

•
(;ÓÓ. :2U9 � Apa11;:1men1o

1 '>l.llt.e .. 2 ql.l<ll1.Q$ • Nova B!$l!}1f'(a

,CM 1M7 -<C:a1\3 1 f;t\tl�) e Z
1:Iormilórios -:Nereu �l�

�. 1049 - Ca1\3 2®rmilófl9s
�. tolol('d �ar,ç;\l

Gua"Bmirim

Cód. 1043· Ca�a
1 suit'iJ l11lisler' :2 quartos· Amizade

CGd. '2lt'IS3-Jl_ � �
+Z·��Ca'.ê:r,)

CóC200-�
1 �"'1 '\IU�-�9

Cild. 2".64 -�� 1
,s-$.e e2��-fÀ!(;1Il:9

,t.Qd. �'���MlI
Jal;àlIlfAl\faj;� -.e�T<Ida /PI)Q)'i>

Cád. '10a7. Cas.<l
:3 (JlAa®S.� Ramos

CQd. 104� • er"", al\lel)�
3 �\ arj;os • 'f: * Mirrtins

eM, 3004 - TOlrrerm
Jafqll"lil fi�'llJllrtl(l , Cejf!ej, tllCha!Jq

f}91'l'mm'

ÇÓ<I �4-1 � T1lffe(14 fflQI4.
I;�OOWlms -400m2

CÓ!f. �042· TerrlfflO
Anli.lil.da • 773 .(l3m·

(:tl(j. :JQ3� - ;l#'I'IijI1f)
Ã""ljl(j/il - ViilliI dlj !-yefl • '.Wim'

CM . .302fi � Terr�na
fms Ri<I$ dI;I t�e, L'I.i\t -P1O.")j?-jfas

�tfi1ilt

ÇM. �·'ft�I(�!i\9
��il<UrA-(}.3-rrf

çOO�2�
A��'�,,4.�12

47 3055 00'13
www.alO.com.br

Mun"a f"'rutuOMJi lsr} '" f!itJlt1 40
C�tf'frO J,traOiJ{f do Ivf "" se

/
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

Rua-Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

Plantão de Vendas

Osmari 9981.11221 Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111 1 Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

IVILA LENZI
----------

IBAEPENDI

REF 1377 - RES. NOVO HORIZONTE apto cf REF 1306 - RES. PASSAROS E FLORES apto
93,40m2 de área privativa, 1 Suíte, 02 dorm., cf 103m2 de área privativa, 1 Suíte, 02 dorm.,
SEMI- MOBILIADO, sacada cf churrasq. e 02 ELEVADOR,sacada cf churrasqueira e 02 vagas.

_vagas. R$ 295._00_0,_00 ,_--"
R$ 280.000 00

_. -------------_ "". �""'----_-_-----.., 1- ""

_CENTRO

REF 1465 - RES. VILLANDRY apto NOVO cf
98,70m2 de área privativa, 1 Suíte, 02 dorm., ampla
sacada cf churrasqueira e 02 vagas. R$ 190.000,00

REF 1486 - RES. VILLAR apto NOVO c/ 63,91 m2
de área privativa, 02 derm sala de estar/jantar,
sacada c/ churrasqueira e 01 vaga.
R$149.000,00

dlI1lmJlIIJlIIJI/IIII1IIII!lllWlilIrlllimll!ll!bJJlmIt!lllJll_lImmJl!llllllllrllllllmllll"IU!IIIiII1P�lImUIIJ/UI!UIIIllI!InI/IIIIlIl!llftll!l/_

'mIlHIIliIlIlJJmII!iUmru",umUUJJlIJlJjlllhdmnUI/IIJUillmVI11JlJilHlIIJIIIUfflilUlJJm!l/mm!IU!lWU!IIJJ11U�IUliJ/IIIJUjj!JIIJI/UIUlllUtiIlOUII/IJJUI

IAMIZADE

REF 5061 - Casa alv. com 263m2, 1 Suíte c/
Closet, 02 dorm., piscina, área de festas e

garagem para 02 carros. R$ 490.000,00
REF 1477 - RES. ALGARVE apto c/72m2 de área
privatíva, 02 dcrm sala de estar/jantar, sacada c/
churrasqueira e 02 vagas. R$ 129.000,00

REF 1488 - RES. SÃO WIS apto c/ 48m2 de área
privativa, 02 darm., Cozinha Mobiliada, sala de estarf jantar,
sacada C/ churrasqueira e 01 vaga R$l25.000,OO

�--------------------.--��=---------------------��----------------------.��-----------------------��-----------------------��-------'

IVILA NOVA JARAGUÁ ESQUERDO
'''''''''_''_,.,.".,.,t •__ ...... ..._

"

REF 5020 - Casa aIv. com 160m2, 1 Suíte, 02

dorm., COZo mobiliada linha Brastemp, churrasq. com

área de invemo e gar. PI 02 carros. R$420.000,OO

IJoÃo PESSOA

_'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
Plantão de Vendas

Osmari 9981·1122

Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

VIVENDA

Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

Ófíma localização. na Rua 25 de Julho

(ao lado do POsto Mime Matriz;)

Cozinha;

I
I

I

10 pavimento: garagem. acesso social.
depósito e instalações de serviços;

20 pavimento: garagem. salão de festas,
e playground;

86m2 Privativo Suíte + 1 dorm.

Ampla sacada com churrasqueira;

Sala de Estar e Jantar conjugadas;

.Lavanderia;

Acabamento em Porcelanato. Gesso e Massa Corrida;

Espera poro Split;

co
I()
o-

.

Hall de entrada. Área de festas e Playground decorados

Estágio da Obra Fev/2012

i
, ! 24 ápartamentos (4 por andar);

I
I
I,

I
I

!?eJidenciaf Ji�9io
- Ótima localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade .:

- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 64,76m2 de área privativo - 1 Suíte + 1 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem; .

• Entrega para màrço/2013:

.106m2 Privativo Suite + 2 dorm.

Apto Tipo 1

1 06.73 m2 - Privativo

- 77 .68m2 de órea privativa - Banheiro

��DlC-:";.,
�

,

.. ,

",(o(,.

.

,,,.,.�'_�'_'-§;;'-==fiilGõ:i�J

I
I

-

I

- Suíte + 1 quarto - 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

(', #'tt:±ZE:+" ::,-5 t ""

I .. il
�

- Sala de estar e jantar
- Excelente padrão de acabamento - Sala em Dois Ambientes;

- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

- Cozinha

- Área de serviço

-Hall de entrada, áfea de festas
decorados e mobiliados

- Sacada com churr.asqueira - ónmo Localização, Bairro São Luis.

I
'--------------_._----�_._---- -
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I.MÓVEIS
20 ANOS COM VOCÊ!"
www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco1 650 I Centro I Jaraguá d� Sul I SC I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com.br I www.girolla.çom.br

1071: AMIZADE -161m2 d suíte + 2 1115: BARRA DO RIO CERRO 1145: CHICO DE PAULA-108m2

qtos, área de festas d churrasq. e pisei- - 263m2 cf su íte máster + 2 cJ suíte + 2 qtos, churrasqueira,
na. Exrelenteacabamento. R$500míl qtos, área de festas com pls- 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

, ,

,

"f'. ,

3000: MUNIQUE - Ótimo
negócio!! Suíte + 3 qtos, 2

garagens. R$ 265 mil

1370: CENTENÁRIO - 220m2
cf suíte + 2 qtos, garagem pf
2 carros e terreno cf espaço
para piscina. R$ 330 mil

3037: TOWER CENTER - 3003: SAINTTROPEZ - Loft, 1
96,76m2 cf suíte + 1 qto, arn- qto, 2 qtos ou 3 qtos. À partir de

pia sacada. R$ 250 mil R$ 140 mil
c'

1159: CZERNIEWICZ - Suíte
+ 2 qtos, copa, cozinha.
R$318 mil

3176: PARIS - 49m2 d 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

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$2.500.000,OO
2004 - CENTRO - CONDOMíNIO FECHADO. R$ 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$175.000,OO
2230 - JARAGUÁ ESQUERDO - 300,60M2 - R$ 94.000,00
2242 - NEREU RA�OS - 300,71M2 - R$ 79.500,00
2244 - NOVA BRASíLIA - 2.465,89M2 - R$ 800.ÓOO,OO
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

3101: Germano. - 116,18m2
cf suíte + 2 qtos, cozo Mobili
ada, 2 garagem? R$ 280 mil

3178: CARIBE - 99m2 cJ suíte
+ 2 qtos, cozinha e sacada mo

biliadas, 2 garagens.
R$275 mil

3177: BARTEL - Excelente
estado de conservação.
Suíte + 2 qtos. R$ 163 mil

1143: RES. VIENA - Terreno d
528� e casa d 1 qto. R$ 160 mil

1395: VIEIRAS - Podeser uti
lizada comercialmente. 182m2
cJ 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

1219: ESTRADA NOVA - 110m2
cJ 2 qtos, área de serviço, chur
rasqueira e garagem. R$ 149 mil

1407: VILA LENZI - Suíte
mobiliada+ 2 qtos, cozo Mo
biliada. R$ 380 mil

I .t

3023: EXCELENTE COBERTU
RA MOBILIADA - suíte master +

2 suítes, piscina privativa cJ linda
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.
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3044: EDUARDO PAMPLONA -

Excelente padrão! Apenas 2 aptos
por andar. �.l11-56.344

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

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 - GA1..I\XY - Se a vida
imita a arte, que tal viver aqui? Apartamen
tos que são legítimas otJras.primas com

localização privilegiada no Baependi, área
nobre da cidade. R.I. 1-&3.542

3004: CENTRO - IBIZA - Duas opções de plantas, 2 gara
gens e apenas 2 aptos. por andar. A partir de R$ 350 mil RI.
1-65.839

3021: NOVA BRASíLIA - ELE
GANS - O empreendimento ofer
ece 3 tipos de plantas. Conheça
o apto. decorado. R.I. �-56.833

3090: PALADINO - 2 qtos, saca

da cf ehurrasq.
A partir de R$ 138 mil

3093: BARRA DO RIO CERRO
- IMPERIALlS - Localização
privilegiada! Suíte + 1 quarto ou

2 quartos. Consulte-nos.

3025: CENTRO - MANHATTAN - 3

suítes, 2 gar. e a vantagem da planta
poder ser modificada para atender às
suas necessidades. RI. 4-31.988

3110: JGUÁ ESQUERDO -

ANA LÚCIA (Torre B) - Suíte
+ 1 qto, sacada cf churrasq.
RI. 1-62.185

3392: VILLAR - 2qtos, sacada cf

ehurrasq. A partir de R$ 143 mil

3064: BAEPENDI - PÁSSA
ROS E FLORES - Suíte + 2
qtos. R$ 280 mil. RI. 7-2.597

3334: ESTRADA NOVA -

ESTAÇÕES - 2 qtos, saca

da, por apenas R$115 mil
RI. 2.43.785
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3075: AMIZADE - VALE DA LUA
- Dois tipos de plantas, 2 qtos,
sacada cf ehurrasq.; .A partir de
R$ 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 rrr 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.

.9
c::
Q)
E
o
E
....

Q)
::J
O"
(ii
::J
O"
til
o
·tIl
o-

�
2
(ii
til
Cf)

.9
'(ii
.S'
Cf)

o
·tIl
êi)
Q)
Cf)
o
"C
til
'u
c::
::J
c::
til.
Cf)

�
o
(ii

3007: MILANO - Excelente padrão cf suíte máster + 2 suítes, �.
3 garagens. Consulte-nos! ?
R.1. 1-65.549

3056: CENTRO - GAMALlEL - suíte + 1 qto ou 2 qtos. Entrada e

parcelas facilitadas. RI. 1-60.083
-
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IS' l f- t 1
Plantão: 8864-4021

'www.imobiliariabeta.com.br

Casa
Barra do Rio Cerro, 3 dormitórios

Apartamento - Nova Brasília
2 dormitórios (1 suite)

Registro de Incorporação R3-61353

Casa - Estrada Nova
3 dormitórios

Casa
São Luis, 2 dormitórios

Apartamento - João Pessoa
2 dormitórios

R$175.000,00R$150.000,00

Casa
Nereu Ramos, 2 dormitórios

Casa
Ilha da Figueira, 4 dormitórios

Apartamento - Vila Nova
3 dormitórios

3001

Galpão Industrial - Barra do Rio Cerro

R$ 9.000,00

Apartamento - Ilha da Figueira·- R$ 750 +

taxas - 02 dormitórios - Ed. Tãcia Fernanda

Água Verde - 465m2

R$93.000,00
São Luis - 360m2

R$101.000,00

Casa Água verde - 02 dormitórios + suite

R$ 1.000,00

Apartamento Vila Nova - 02 dormitórios + suft

- R$1.100,OO - Ed. Saint Moritz

Apartamento Vila Lalau - R$ 750,00 - 03

dormitórios" Ed. Vitória Régia
Casa Comercial - Ilha da Figueira - 200

metros - R$ 2.000,00

Sata Comercial- Centro - 80 metros R$670,00

Sala Comercial" Centro - 30 metros -R$700,00

6S Apartamento Centro - 02 dormitórios + suIte

R$1.100,OO + taxas - Ed. Klein
i Ref: 1491 ,

.

Ref: 116

a o Sala Comercial Centro - 174 metros

R$ 2350,00

Apartamento Ed. 4 Ilhas - Suite + dois

dormitórios - R$ 1000,00

Amizade - 336mz. Tlfa Martins - 380m2

R$110.000,00

Sala Comercial Centrc.- 1400 metros - A

consultar

Apartamento - Barra do Rio Cerro· 02

dormitórios + suIte - R$ 780,00 " Ed.

Bortoline

Jaraquá Esquerdo - 350m2

R$120.000,00
'--_--

Sala Víla Lenzr- 60 metros - R$ SOO,OO

Loft Centro - 01 dormitérlo- R$ 400,00 + taxas

- Ed. Nathalia Schiocket .

São Luis - 485m;2

R$120.000,00
.........,--_._

Cobertura - Centro - R$ 2.500,00 " 03

dormitórios + suite - Ed. Imperial

Apartamento - Víla Lalau - R$ 650 + taxas -

02 dormitórios - Ed. Olivia Calarina

Apartamentos Água Verde - 02 dormitórios R$;

620,00 + Taxas" Ed. Olinda

Santo Antonio - 300m2

Apartamento Centro" 02 dormitórios + 01

suite - R$ 1000,00 + taxas - Ed. Arezzo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esplanada Glatz.
Na Vila Nova,
sua vida nova!

00
o
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\O
\O

I
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o:::

- Apartamentos de 98 e 115m2 de área total

2 dormitórios

Área de convívio integrada (cozinha,
salas de estar e jantar)

Sacada com churrasqueira

Banheiro e área de serviço

Espera para ar condicionado e TV a cabo

1 vaga privativa de garagem com opção para

aquisição de mais uma

Área verde e de lazer Playground
Salão de festas

.'

2 elevadores por bloco

Incorporação: Vendas exclusivas e informacões:
�

I

I I. .11. 1 I

(47) 3055-0919

(47) 8447-9319

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Hausgarten
Rua: 702 João Ropelatto, esquina SR 280.

Nereu Ramos / Jaraguá do Sul se
REF.: 423 - VILA NOVA -1° ANDAR - Apto com 87m', com 01

suíte, 02 quartos, sala de jantar/estar, banheiro, sacada com chur
rasqueira, cozínha 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$ 240.000,00Apartamentos 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 REF.: 149 - VILA NOVA - !:1etragem da casa: 200m2. Me
tragem do terreno: 600m Casa com suíte, 02 quartos,

bwctsalÇl, 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.

Mais informações: marcal@engetecimoveis.com.br ou _no
tel. 8845-9814

REF 394 - EDIFíçlO ELEGANS - Centro - 1 SUrTE + 1 QTPS,
BWC,ClRCULAÇAO, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA
DE SERViÇO, SACADA, 1 VAGA DE GARAGEM. R$200.000,00
- forma de pagamento: Entrada R$70.000,00 +parcelas até
entrega das chaves + saldo financiado pelo banco.

MD:: m!IIlI-I!.1!!aiOOln3!qlll�,l's.a aS,.e

dl!:ll!1ahtdll!�el.c!él1ll1i3tl. _ I!!JtffC'Qo liJ)ill1la!2l!lI -.
lI.3l!iJlll'llljllllli

1IlJE)f,::JIEIIII>5uIb!!\,l'q1ll!I \,lWll1•.
· P. u"�flI�
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mlJla�: 'ilQ,IU\I' Wlidlf,. §r!:.�"\.1IetlleJllO
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- - --- - ------��-

ACEITA PARCELAMENTO

DIRETO COM O PROPRIETÁRIO

1IIiDIi::..1I.1l!IU) - CUi� 1!Ill®. Slijt:e� 2,' ql1t!lli., sal\1j,
�Cfim.nOi" D.'!.If€;..l!iftlnbia� IIw.al;lllfe.:ria '
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..

lNa�IU�!IalTRrt ilh)t.m$lL.!iD� REF 346 - FIRENZE - Casa com oj.quartos, sala de
estar/jantar, banheiro, cozinha, área de serviço, ga
ragem com banheiro e área de festa. Area do imóvel:
130m'. Valor: R$ 180.000,00

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

RESIDENCIAL ESTAÇÕES: Localizado na Rua Ingo Blunk
- Próximo a Unerj - Jaraguá do Sul. O apartamento: • 2

quartos .• sala de estar/Jantar. • cozinha.. sacada com

churrasqueira .• banheiro social. . área de serviço.• 1

vaga de estacionamento.
.

REF.: 258 - CENTRO - Apartamento com 01 suite, 01

quarto (Planta original alterada 01 sulte+02 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

I

e
•

www.enqetedrnoveis.com.br
Padre Pedro Franckeo, 217 - (entro - CE?: 89251-040 - jaraguá do SuJ/se

REF.: 445 - RESIDENCIAL VILLE OU SOLEIL - 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,OO

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 quartosbsala de estar/jantar, cozinha, área de
festa e 2 anheiros. Metragem do terreno: 1619m'
Valor: R$ 520.000,00

REF 438 - CENTRO

Apartamento com 03 suítes, escritório/sulte, home
Office, sala, copa, banheiro, cozinha e 03 vagas de
garagem. Todo mobiliado. Valor: R$ 1.200.000,00

j
;.

i
�
J' EDIFíCIO TOMjOBIM: Localizado na Rua Henrique

Friedemann, próximo a ACIAG, Centro de Guara
mirim. Apartamentos: Com 1 suíte + 2 quartos; com

1 suíte + 1 quarto; com 2 quartos. Apartamentos a

partir de RS 133.000,00. Consulte-nos.

408 NOVA

BRASíLIA
Terreno urbano
edificado com

uma casa em

alvenaria (não
averbada. Terreno

com 1.100m' e

a casa com

318,95m' (1 suite
+ 3 qtos), demais

dependências
episcina.
R$750.000,00

REF 384 - ANA PAULA 4
Térreo com 02 salas, garagem, banheiro.
Parte superior com 03 quartos, sala, cozinha, área de
serviço, área de festa. Metragem do imóvel: 250m'
Metragem do terreno: 3650m'. Valor: R$ 260.000,00

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$1.6oo.ooo,oo

REF 324 - VILA RAU
Casa de alvernaria com 03 quartos, 2 salas, 2 banheiros,
cozinha, dispensa, garagem para
02 carros, churrasqúeira, 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: 5som'.
Metragem do terreno: 860m'. Valor: R$ 750.000,00.

REF435 - CENTRO

Apto no Ediflcio Gaia - 1 SUíTE + 2 QTOS, BWC SEMI

MOBILIADO, SALA DE ESTAR,jANTAR E COZINHA CONjU
GADAS, ÁREA DE SERViÇO, GARAGE�� . R$280.000,00

REF.: 447 - ÁGUA VERDE - CASA COM 2 SUíTES
+ lQTO, ESCRITÓRIO, SALI)S DE jANTAR/ ESTAR
INTEGRADAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO, BWÇ
SOCIAL, GARAGEM COM CHURRASQUEIRA + EDICULA
COM +-2SM'. R$ 320.000,00

TERRENOS:

REF 386 - Terreno no Bairro

czerniewicz - 376,02m - R$
110.000,00 - Pode ser finan

ciado!

REF439 -Nova Brasília - Ter

reno - Ótima localização com

700m2. R$380.000,oo

REF278 - Terreno no bairro

Amizade em rua asfal

tada com 336m2. Valor: R$
102.000,00

REF446 - Estrada Nova
- terreno com 329m2.
R$92.000,oo

Rua Frederico Alberto Curt Vasel, 575 - Bairro

Vila Nova - Jaraguá do Sul
More em um ponto estratégico de Jaraguá 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 n�
cidade. Duas torres, cada uma delas com 6 apar
tamentos tipo por andar. Serão 11 pavimentos de

apartamentos tipo, e um pavimento superíor com

coberturas planas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3055-2995

CÓD 397 - APARTAMENTO. Bairro Vila Nova, 2

Quartos! 1 Banheiro,sacada, e demais
cepencênctas c/l Vaga de Garagem,

Valor R$125.000,00

CÔO 392: RESIDENCIAL FAMILIAR CI 2 PISOS

(BAIRRO RAUl
APTO 01 1:/68,87m2: 2 atos .•Sala.Cozinha, 1

Banhelro.l Vaga de Garagem .Churrasquelra
e,demais dependência. RS 145.000,00

APTO 02 C/72,20mz: 1 Suite,l
Qto.,Sala,Cozinha,Banheíro Social e, demais

dependências, Churrasqueira,l Vaga de

Gílragem. R$150.000,OO.

APTO 03 C/74,53m2: 1 Suite,1
Oto.,Sala,Cozinha.Banheiro Social e, demais

dependências, Sacada ,Churrasquelra,l Vaga de

Garagem. R$155.000,00.

APTO 04 C/79,63W: 1 SUite,l
Oto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências, 2 sacadas ,ChurrasQueira,1 Vaga
de Garagem. R$165.0DO,OO.

REF 181 Terreno com 302,25 m2

sendo 13,00m (frente) por 23,25m.
R$ 65.000,00CÓO 372-Apto, Bairro Baependi.1 Suíte,2

atos,l Banheiro Social, Cozinha mobiliada
,Sacada c/ChurraSQ. e, demais dependências.

C/2 Vagas de Garagem. R$ 275.000,00

--------,
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I CÓD 393 • Casa de Alvenaria,Balrro :
: Amizade,Uo. Das Acássia II. 3 Quartos.2 !

: Banheiros e, demais dependências. Murada e cf:
I 1 Vaga de Garagem .Valor 160.000,00. I

L J

I
I

CÓD 401 - Casa de Alvenaria.Bairro Três Rios do I

Norte.3 Quartos,l Banheiro,e,demais
'

dependências cf 1 Vaga de Gar�gem. I
I

I
Valor R$149.000,OO I

'- . .

.
J

I

I
,
I
I
I
I
I
I
I Sufte,2 atos, 1 Banheiro social, sacada cl
: Churrasqueira e, demais dependências.C/2 I
: ��a� E� ���':Il::y��r_�_2!�.�'!_O_,:O_O __ �

9233-1200/9636-6162/9995-1025

Rua Guilherme C.Wackerhagen, 110 - Sala 04

Vila Nova (Defronte ao Fórum)

www.imoveisideal.net.br

CÓD 367 • Casa de Alvenaria,
Schroeder.3 Otos.,1 Banheiro e, demais I

dependêndas. C/1 Vaga de Garagem. �
_______ 'laJI!l' _RJJ.?g,,ººI!.I!I1 !

1UiiiFidIiIIb. _
I

I I

�F 192 Apartamentos NOVOS com opção de

I uma suíte mais um dormitório ou mais dois I
( dormitórios e demais dependências. Banheiro i

, mobiliado, Com churrasqueira. Aceita I
! financiamento. A partir de R$145.000,OO. I
._._,__ .. _K'_"_,,_.. _ ,..._,.__ _ ......,_ -..J._ .... .

,_,. _1

I __
I MInha VicIa ,

I
.

! REF 130 Apartamento NOVO, com 2 I'I dormitórios, sala e cozinha, banheiro. área ,

I de serviço e garagem. Area de festas. 'j
I Ótimo aeabamento e loealização. Rua

,

, asfaltada. Aceita Financiamento. f
L �_!��!��..:_. �__._J

REF 126 Apartamento com 2 dormitórios, ;
sala e cozinha, lavanderia e garagem.

'

Rua asfaltada, livre de enchente. Aceita I

financiamento. R$105.000,00

I

REF 109 Terreno localizado em área!
nobre, condomínio Champs Elyssé, I

com 425,51m2• R$170.000,OO. I
I

__ . �J

'�.' ','I

OPORTU�JºAº-��
: REF 195 Terreno de 15,00 x 1
: 25,OOm, total de 37S,aDm2• Rua I

j asfaltada. Livre de enchente. Aceita f
I, financiamento. R$105.000,00. I
, I
L.�_._,__

. ��_.__
. _

REF 166 Apartamentos com 2 dormitórios,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, sacada com

churrasqueira e garagem.
R$ 122.000,00.

"LEILA
Corretora de Imóveis

CRECIOl1420

OPORTUNIDADE
,

" � - -' .. �-_ .. -- .. -

I

I REF 188Apto com 103,OOm'de área privativa, :
, composto por 1 suíte mais 2 dormitórios, sala, I
: cozinha, área de serviço, área de lazer com ,

I churrasqueira e garagem. R$165.000,00. !
,_ j

Ref. 159.1 - Área Central- Casa em

Alvenaria, Área do imóvel 70m2, Área do

Terreno 264, 15m2• Á vista Aceita

Negociação. R$180.000,00

Ref. 153.1 - Avai, Guaramirim - c/ 3 quartos,
sala, cozinha, banheiros, lavanderia e

garagem. Aceita Financiamento Habitacional.

R$_130.000,00

)
i

com 12,23m de frente por ze.oom. t
I Aceita Financiamento. I!I R$78.000,OO

.

L .
._J

Ref. 124.2 -Avaí (Sto Expedito), Guaramirim

Casa el3 quartos, sala/coz, lavanderia e dois bwc,

garagem. R$ 180.000,00 Aceita trocar por casa ou

sobrado em Camboriú.

Ref. 101.1 - Centro, Guaramirim"':'
Sobrado c/2 quartos, sala/coz, tavand, ára
de festa, garagem. NEGOCIAVEL, Aceita

financiamento. R$ 235.000,00

I

Ref. 95.1 - Nova Esperança, Guaramirim - Casa
em Alvenaria, cf 2 quartos, salalCoz, bwc,

lavanderia e garagem. Terreno de esquina cf
450m2 e área construida aprox. 70m2.

R$ 120.000,00

REF. 70.3 - Alugo Apartamento. Bairro Avaí -

Guaramirim. Com 2 quartos, sala/cozinha

banheiro, lavanderia e garagem.
Valor R$ R$ 650,00

REF. 2.11 - Alugo Apartamento. Bairro Centro
Guaramirim. Com 1 quarto R$ 500,00

Com 2 quartos R$ 550,00.
Sala/cozinha, banheiro, lavanderia, garagem.

Nesse valor induso água e luz .

IIJliI,.
REF. 164.1 - Alugo Apartamento. Bairro Centro

Guaramirim. Com 01 suite, 02 quartos,
sala/cozinha, banheiro, Lavanderia,

sacada com churrasqueira e uma vaga de garagem.
Valor R$ R$ 780,00

REF. 156.1 - Alugo Apartamento
Bairro Amizade - Guaramirim. Com 2 quartos,

cozinha/sala lavanderia e garagem.
Valor R$ 510,00.

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guaramirim - se - CEP: 89270-970

REF. 160.1 - Alugo Apartamento
Bairro Avaí - Guaramirim. Com 2 quartos,

cozinha/sala, banheiro, lavanderia e

garagem. Valor R$ 600,00.

Fone/Fax: (47) 3373-1905

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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038 - Ribeirão

Cavalo, terreno com

17.590,11m2.
R$ 300.000,00

091 • Amizade, casa de alvenaria com

310,OOI'1Y e terreno com 378.0Qr:n2.
R$ 550.000,00

002 • Nereu Ramos, terreno com

408,00m2. R$95.000,OO

Wi'rTBflilmpr_iIIIIlWWiW1!i�.�'1J!I!IY!I� ��!iffi:��7"lf"�IJlI!"iffn1liEw"ri!fWl."""1U! '!ffI;�'iffI8!I,li �m" ' /�,IL "ri.
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,OQm2 R$1.2oo.oo0,OO
006 - Três Rios do Sul, terreno com aproximadamente7.0oo,00m2 R$400.000,OO
0070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 7i.148,20m2 R$ 2.850.000,00

019 - Schroeder, terreno de 6.576,58m2 R$280'OOO,00
020 - Barra Velha, terreno com 306,00m2 R$ 30.000,00

023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m2 R$ 960.000,00

024- Nereu Ramos Terreno com 420,00m2 : R$ 58.000,00
026 - Ribeirão Cavalo, terreno com t.189,50m2 - R$135.0oo,OO
029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317,70m2 - R$ 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$ 550.000,00

041 - Nereu Ramos, terreno com 20.321 ,80m2 R$1.5oo.000,00
049 - Nereu Ramos, terreno com 6OO,OOm2 R$85.000,00
050 - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2, , , R$85.000,00
051 - Nereu Ramos, terreno com 650,00m2, R$135.000,00
058 - Nova Brasília, terreno com 1'5.843,45m� R$1.200.000,OO
059 - Três Rios do Norte, terreno com 325,OOm2 R$ 75.000,00
'083 -'Vila Lenzi terreno com 406,50m2 , R$150.000,00
089 - Amizade. terreno CHAMPS ELYSÉE com 350,00m2 R$145.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.0oo,00m2 R$2.oo0.000,OO
109 - Nereu Ramos, área de 11.470.00m2 (ótimo pj indústria) R$ 450.000,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m2 R$5oo.000,OO
i56 - Chico de Paula, terreno com 723,60m2 R$120.000,OO
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique) R$108.000,OO
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004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,OOm2 e terreno com 450,oof112 valor R$180.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,00m2 e terreno cf 32.9,00m2 aceita sítio R$220.000,OO
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2 R$136.000,00
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,00m2 R$130.000,00
062 - Ubattlba, casa mista com 140,00ni e terr 307,51 m2. (aceita imóvel de menor valor em Jguá do Sul).R$115.000,OO
065 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria cf 37,82m2 e terreno cf337,50m2.. (aceita financiamento bancário) R$ 108.000,00

� 090 - Barra do Sul, casa com 32,OOm2 e terreno com 350,00m2 R$32.000,OO
131 - Nereu Ramos - casa de alvo C/ 1 02,00f112 e terreno cf 475,00m2(aceita apto de menor valor) R$220.0oo,OO
136 - Rau, geminado em alvenaria com 1 W,OOm2 R$250.000,OO
i50 - João Pessoa - casa de alvo cf aprox. 280,OOm2 mais galpão. Terr. cf 1.574,1 0m2 (aceita apto de menor valor) R$450.oo0.00
161 - São Luis - casa de alvenaria com 140,OQm2eterreno com 421,61m2 R$220.000,00
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 120,OQm2 e terreno com 455,00f112 R$177.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula Terreno com 560,00m2 R$ 220.000,00

•
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044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,00Jn2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.oo0,OO
237- Ribeirão Grande do Norte c/123.300,OOI'li,c/ água corrente, plantação de arroz, banana R$ 500.000,00
030 - Santo Antonio - c/ casa de alv., rancho, lagoa, cf área de 175.000,OOm2. aceita imóvel de menorvalQr. R$450.000,00

Diu/til"' /II "", '" "
.• ,
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'

Wr�JII.lf,f}��.';.ff'\.!�W�IIlfr.(i"41'"�I��.�I-"IlI.�P'�Wlf.!fIliIff/i&'''fl&1RI!IfIlll"iif,'H�Fimil.l"f"!�II'
L�_��._ �_'_' '=1 uãiiili!ià�� .� .. �!if� .. i!iJ!.�rjiJ:fjff�:ÚiiiiülifBJo."i'MiJijlillUl1fll!.1II_1Ji!h f#i.'J.J!fI,%'l1J,1!I!JI1I.f�· "".ijjlil!l�.

068 - Centro - apartamento com área privativa de 76,04m2 e área total com 113,44ni R$185.000,OO
018 - j3alneário Camboriu - apartamento com 82,171'li de área total mais garagem (próximo da praia) R$ 320.000,00
036 -Agua Verd� com área total de 52,71m2 R$1 OO.OOO,pO
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63I'li R$ 275.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 R$175.000,OO

/..rtIt:'l'�rwl���1m,'!iii�'"fll")!"''il!Il�/fJDI�'�/iIliJIiii�lllm.-!.r��"[.'1,.lfihlf-dil$,iiiilitlJlIl1t1Jl"lIfifl!8llilil,1Hjlillí/f;liIÚliililliml1 ,1illt"llj. i�� "1IIilllUiiIWil1!!iJi
, ,"�_y;"" �r � � _'Iiiiii1I1ififi:. Ií"�"� 'IJiIii'IiI_ "1Il'lll!!l1!JJilil!!!!!!i"JHf,tIi! ilÍlI!IfIIiil!; Iiilil'1i1Wlf,!fíiI!i IHfJlfif!(/u ,!/I,WIí!lflrHíff!:if;J",IIQ�IHUJ/;W Jftl�II!/!i!!m

Casa Nereu Ramos , R$ 600,00

Apartamento Centro R$700,OO
Apartamento Centro , R$850,00

I COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ D�CUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege� 166 - Edifício Bergamo - Centro· 'J

106 - Centro· apartamento com área

total de 120,86m2, R$ 235.000,00
073 - Três Rios do Sul, apartamento

com 63,70m2• R$130.000,00

039 -Apartamento
Água Verde com

área total de

52,71m2.
R$ 100.000,00 025 - Nereu Ramos casa de

alvenaria com 58,08m2 e terreno
com 322,OOm2. R$120.000,OO

040 - Barra do Rio. Cerro, casa de alvenaria
com 125,63rJ12 mais edicula com 73,OOm2.
Terreno com 315,35I'1Y. (Aceda terreno na

Barra do Rio Ceno). R$ 253.000,00

079 - Ribeiráo Cavalo, geminado novo

com área de 8S,13m2•
R$ 135.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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los do Norte a partirde R$ 65..800"

e R 1"1..

Lote-Três.

Apartamentos a partir

Chácara
Schroeder,

Duas Mamas

Área total:
100.277,OOm2

Casa com 130m2

(3 quartos)
Quiosque com 120m2

Terreno de

esquina: 630,OOm2
Casa com 127,4Sm2

1 Suite,2
dormitórios

Área de terreno:

690,00m2
Área construída:

180,33m2
1 Suite,2

dormitórios, sala,

copa, cozinha,
lavanderia, área de

.

festas e garagem.

Apartamento na

ilha da figueira com

91,OSm2, 3 quartos, sala,

cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem, em

frente ao

Supermercado
Brazão.

L1044 • Casa - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, lavabo, L2144 - Apartamento - Baependi - Com 01 suite, 02 quartos, sala,

dependência de empregada, área de serviço, garagem PI 4 carros. cozinha, bwc, área de serviço, garagem.R$ 750,00 e Band. Aprox.

R$1.800,00
. R$ 100,00.

L1046 - Casa - Schroeder - Com 02 quartos, 02 salas, 02 bwc, cozinha, L2145 - Apartamento - Centro - Modelo Loft, MOBIUADO.R$

sacada, garagem. R$ 500,00 620,00 e Cond.Aprox.R$ 150,00
L2080 - Cobertura - Com 01 suite master, 01 suite, 02 quartos, L2146 - Apartamento - Centro - Modelo Loft. R$ 450,00 e Cond.

dependência de empregada, 03 bwc, área de festas, cozinha, sala, sala Aprox.R$ 150,00
de jogos, piscina, 03 vagas de garagem. R$ 2.100,00 e Cond.Aprox. L2148 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha,
R$ 600,00 bwc, área de serviço, garagem.R$ 650,00 e Cond. Aprox.R$ 100,00
L2101 - Apartamento - Centro - Com 01 suite, 02 quartos, sala, cozinha, L2149 - Apartamento - Centro - Cam 01 quarto, sala e cozinha

área de serviço, sacada com churrasq, jardim, 1erraço. R$ 900,00 e conjugada, bwc, área de serviço, garagem. R$ 390,00 e Cond.

Cond.Aprox. R$100,00 Aprox. R$ 90,00
L2113 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, L2150 - Apartamento - Vila Lalau - Com 02 quartos, sala, cozinha

sacada C/ churrasqueira,garagem. R$ 630,00 semi mobiliada, bwc, área de serviço, garagem.R$ 450,00 e Cond.

L2116 - Apartamento - Chico de Paulo - com 02 quartos, bwc, cozinha, Aprox.R$100,00.
sala, área de serviço, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$1 00,00 L3001 - Sala Comercial- Centro - Com 40m2, bwc.R$500,OO
L2122 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de L3007 - Sala Comercial- Centro - Com 813m2, 09 vagas de

serviço, sacada C/ churrasqueira, garagem. R$ 710,00 e Cond. Aprox. garagem.R$ 11.000,00
R$100,00 L3011 - Sala Comercial- Centro - Com 41m2, bwc. R$500,00 e

L2123 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha, Cond.Aprox.R$ 60,00
área de serviço, bwc, garagem. R$ 600,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00 L3016 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc. R$550,00
L2126 - Apartamento - Centro - Com 01 suite, 01 quarto, sala, cozinha, L3018 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc.R$670,00
área de servl�O, bwc, sacada cf churrasqueira, garagem. R$ 740,00 e L3019 _ Sala Comercial- Centro - Com 32m2 bwc.R$850 00

���i�:���� Centro _ Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
L3021 - Sala Comercial- Centro - Com 42m2�R$ 460,00

'

área de serviço, sacada C/ churrasqueira, R$ 620,00 e Contf.Aprox.
L3027 - Sala Comerclal- Corupá - Com 50m .R$ 250,00

R$ 100,00
L3036 - Sala Comerclal- Centro - Com 40m2, bwc.R$550,00

L2134 - Apartamento - Vila Nova - Com 01 suite, 01 quarto, sala, L3037 - Sala Comerclal- Centro - Com 750m2 .R$ 8.500,00

cozinha, bwc, área de serviço, sacada, semi mobiliada.R$ 680,00 e L3038 - Sala Comerclal- Centro - Com 110m2 .R$ 3.000,00

Cond.Aprox. R$150,qp L3039 - Sala Comercial- Centro - Com 120m> .R$ 1.850,00
L2135 - Apartamento - Centro - Com 01 suite C/ eloset 01 quarto, L3040 - Sala Comercial- Centro - Com 42m2 .R$ 540,00

bwc, sala, cozinha, área de serviço, sacada C/ churrasqueira, garagem, L3041 - Sala Comercial- Nova Brasilia - Com 170m2, 02 bwc,
elevador, TODO MOBILlADO.R$ i .800,00 e Cond.Aprox.R$180,00 estacionamento. R$ 2.200,00
L2136 - Apartamento - Com 02 quartos, �a, cozinha, bwc, sacada C/ L3042 - Sala Comercial- Centro - Com 60m2, bwc.R$900,00
churrasqueira, garagem.�$ 620,00 e Cond Aprox. R$100,00 L3043 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc.R$850,00

L213� - Apartamento - Agua Verde - Com 02 qaartos, sala, cozinha, L3044 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc.R$850,00
bwc, ama de sersço, sacada com churrasqueira, garagem.R$ 550,00 e L3045 _ Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc.R$550,00

���à�=��� Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, LL33040467
-

Ssalala ccomercialal- Ccentrontro
-

Ccom 3322�:' bbwc.RR$5$55500'0000
áreadeserviço,garagem.R$650,00eCond.Aprox.R$100,00

- a omercl - e - om li r, wc. ,

L2139 - Apartamento - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc área de L3048 - Sala Comerclal- Centro - Com 32�, bWC.�$850,00
serviço, sacada C/ churrasqueira, garagem.R$ 660,00 e Cond.Aprox. L3049 - Sala ComercIai-ilha da Rguelra - Com 44m , bwc.

R$ 100,00 R$650,00 e Cond.Aprox R$ 35,00

L2141 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha, 1.3051 - Sala Comerclal- Centro - Com 70m>, 02 bwc.R$2.500,00

área de serviço, bwc, garagem..R$ 600,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00 L3052 - Sala Comercia- Centro - Com 154m>, 02bwc. R$ 3.300,00

L2142 - Apartamento - Vila Lalau - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, L3054 - Sala Comercial- Centro - Com 32m>, bwc.R$550,00

área de serviço.R$ 750,00 e Cond. Aprox. R$ 100,00. L4006 - Galpão - Guaramirim - Com 500m2.R$ 3.800,00

L2143 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, sala, cozinha, L4008 - Galpão - Vila Lalau - Com 3.500m2.valor sob consulta.

bwc, área de serviço, sacada C/ churrasqueira, garagem.R$ 550,00 e L4009 - Galpão - Guaramirim - Com 1.125m2 - Valor Sob consulta

Cond.Aprox.R$100,00
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(47) 3371 5
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30

.

Sábados e feriados plantão.
rejane@atlantaimoveis.com

keli@atlantaimoveis.comrio do Rio Branco, 373

ReJ. 2453 Resid. Las

Vegas no Nova Brasília

cf 01 suíte + 02

dormitórios, sala de

jantar e estar, sacada

com churrasqueira, bwc

social, cozinha, área de

serviço. 02 vagas de

garagem. Hidrometro

Individual, Piso

Laminado em madeira

nos dormitórios, Massa

Corrida, Preparação
para Ar-Split
R$ 179.000,00

R.I: 63.507

ReJ.2474 Resid. Raziei no Baependi, c/ com 3 suítes, sendo uma delas suíte master, lavabo, sala de jantar
/estar, sacada com churrasqueira, cozinha, área de seviço, com 02 vagas de garagem. 02 Coberturas.

Aptos A Partir de R$ 305.000,00

-,:- -

-

-� -� ._.... ,,,..., ...
.-

APTOS EM CONSTRUÇAO

R.I:62.958' Ref.2451 Resid.
Soberano na Vila Nova.

Tipo 01 : 01 Suíte +

01 Dormitóno, sala de
estar e jantar, sacada

. com churrasqueira,
cozinha, área se

serviço, bwc social,
garagem. Apto Tipo
02:01 Suíte + 02

Dormttónos,sala de
estar e jantar, sacada
com churrasqueira,

cozinha, área se

serviço, bwc social,
garagem. A Partir de

R$ 200.000,00

Resid.Dom
Michael na

Vila Nova c/01
suíte mais 02
dormitórios
, sala de

jantar/ estar,
bwc social,

.

cozinha, área
dé serviço,
02 vagas de

garagem.
R$209.000,00

Catarina na Barra do
Rio Molha c!1 su�e
com sacada mais
2 dormitórios, bwc

social, ampla sala de
estar! jantar,cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira
fechada(Reiki) e 1 vaga de

garagem.R$ 238.000,00

Ref. 2339 Resid. Belle Vie
No Centro. pto FRENTE
com 1 suíte master

com closet e sacada, 2

demi-suítes, Ampla sala de

jantar e estar com sacada
e churrasnueira, cozinha,
área de serviço com

estendal, lavabo, 2 vagas
de ga�gem. (SOMENTE
02 APTOS POR ANDAR).
R$ 400.000,00

Ref.24161BIZA
Residence no Centro
r) 1 surre r) closet

e sacada + 2 demi
suítes, sala de jantar
e estar, sacada com

churrasqueira, lavabo,
. cozinha, área de serviço,

2 vagas de garagem. - 2
COBERTURAS DUPLEX.
Apenas 2 apartamentos

. por andar, aquecimento
de água a gás, ar-split,

aprovettarnento de água
'da chuva, medidores
indMduais de água e

isolamento acústico.
Aptos A partir de'

R$35O.000,OO

Ref. 2471 Resid.

Quebec no Amizade

c/ 02 quartos,
sala de jantar/
estar, sacada com

churrasqueira
fechada, bwc

social, cozinha,
área de serviço, 01

vaga de garagem.
ACABAMENTOS:

Piso laminado nos

dormitórios, massa

corrida,e roda teto

em gesso. A Partir

de R$ 150.000,00

Ref. 2480 Resid. Ilha dos

Açores 'na Vila Lenzi c/
01 su�e + 01 dorm�ório,
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. 2459 Resid.
Dom Rochel na Ilha
da Figueira cf 01 surre

(mobiliada) + 02
dormitórios,sala de
estar, jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha (mobiliada)
área de serviço, bwc
social (mobiliado), 02

vagas de garagem.
R$ 228.000,00
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H013 Amizade

R$: 137 Mil

H2180 Vila Nova. R$:130

Mil, Área Total 91,83m2

H212D Nova Brasilia

R$: 195 Mil, 110m2

H012 Vila Lenzi

R$ 142 Mil

H218R Vila Lenzi

-R$: 149 Mil

H208D Nova Brasilia

R$: 210 Mil, 95m2

H021 Ed. Vale Da Lua'

R$: 150Mil, Amizade

H2170 Chico de Paula

92m2• R$: 215 Mil

Residencial São Luis. Área
TotaI70.42m2• R$: 146 Mil

H221 R Vila Lalau

R$:125 Mil.

H132R Casa 206M2

R$:450Mil Barra .Rio Cerro

4!It

H210D Ed. Tulipa 97m2. H205 Moradas da Serra

R$:320Mil, Centro R$:249 M�I, Nova Brasília

',O ''W'

H 135R Casa de Alvenar

ia. �$: 380 Mil, Centro

H1650 Geminado 70m2•

R$: 150 Mil, Três Rios do Sul

"T. T.,_.. • S .

H1100 Casa com 131 m2• Res. VNer Bem, Amizade. H 1250 Área Total 90m2 HOO22 Sobrado Geminado.

R$: 270 Mil, Barra Rio Molha Área Total71 rn2, R$: 117 Mil R$: 135 Mil, Estrada Nova R$:270 Mil; Três rios do sul

H216D ITAPEMA

R$:239 Mil, 70m2

Bela Paisagem. Area 20.000 -

rn2. R$:990.OOO,OO Amizade

R$: 350 Mil, Três Rios do Sul

H014 Área privativa 107

m2• R$:380 Mil, Baependi

H212D Centro. R$: 195 Mil,
Área Total110m2 .
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IR 62.499

VENDAS
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P ANTÃO
Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.

(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

Ref. 0355 Res. Alpê Amarelo, Figueira, 2dorm, demais dep.,
sacada cf chur, 1vaga, 54m2•

A PARTIR R$115.000,00

Ref. 0384 Res. Quebec,
Amizade, 2dorm, demais dep,
sacada cf chur; 1 vaga, 72m2

R$ 155.000,00

Ref. 0312. Res. Betel,
Baependi, 2 dorm, demais dep,
1 vaga, 54m2• R$128.000,00

R.l21.831

Ref. 079 Res. Recanto da Ilha,
Figueira, 2 demi suítes, demais

dep, sacada cf churr, 1 vaga,
.

84m2 R$ 179.000,00

Ref. 0383 Res. Don João II,
São Luiz, 3 dorm, demais

dep, sacada c! churr, 1 vaga

79!31 m2• R$145.000,00.

Ref. 0380 Res. Alinda, Três Rios do Sul, 2 dorm, demais dep,
sacada cf chur, 1 vaga, 69m2• R$124.000,00.

APTO PRONTO. AVALIADO PELO PLANO MINHA CASA MINHA
VIDA

Ref. 0153 Res. Villa Rica, Vila Nova, Suíte + 2dorm, demais dep.
Sacada cf churr, 2 vagas, 82m2.

.

R$ 149.000,00 Av.
CONSULTE-NOS OUTRAS FORMAS DE PGTOS

Ref. 0373Terreno Vila Lalau,
14x26m2

R$ 120.000,00.
PRÓXIMO DG DA WEG

.

ReI. 090 Res. Juliana,
Centro, suíte+2, demais dep,

cf sacada, 2vagas
90m2• R$169.000,OO.

o Área interna: 77,68 m2

O Suite + 01 Dormitório

O Cozinha Integrada
O Churrasqueira JJ..a Sacade

-orsreparaçio para Split .

O 01 Vaga na garagem com

opção de vaga extra

OSalão de festas e hall de

entrada decorados

OEntrega para FEV /14

•
•

ENT ADA + Pare las
dtr 'tQ com constru ora +

Ido ínane. Bane rio.

Localização: Rua Luiz Bortolini, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá dos Sul/Se.

Próximo a Arroz Urbano, Dalila Textil, Malwee Malhas, Carrocerias Argi

www.dekadaimoveis.com.br

\

II-

�AlAUIJ.
O investimento certo, você-encontra aqui!

.; .......,......._........-

Ir
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b'liaría.com.br
-

C,WWWChalelmo.,. mobil í á ri éf:tJ

•

7 3371�1500Fone 4
5.1500 19639-1500Plantão 47991., bílfar;a.cOtn.br... vendas@chafe,mo
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,

IMOVEIS_ 47 3370-2900
'laOI.ollandas
1411 9838.1908
14D 9825.6896

CREcr 3171-J

O, nosso desafio. é fazer você feliz

Centro'
Casa de alvenaria, 90m2

03 quartos, sala,
cozinha, banheiro, garagem
Lateral da Marina Frutuoso

Jo60 Pessoa.

Terreno (om 13.000tOOm2
Próxim'Q 'ao Mer(odo lonetfi.

Jo,roguó Esquerdo: Terreno plano pronto

paro construir.

Área de 350 m214 x 25m

Casa alvenaria com 160,OOrn'l
Ruo asfo.kocb, 6firríd Iocallzosão.

Casa de- madeira com 02 dormit4rios +

depemiendo'$,

Nereu Ramos;

.

Terreno indvstrialcom frentepar:a BR280;..

Áreadoterreno: 4.800(OOml (60x80m}.

João Pessoa
Casa de alvenaria, 90m2
Próximo â Beimec

tlh(J da Figueira, Jaragu{t do Sul.

Terreno de 751 m� I ora0 construido 483-mt

Im6vel c_om rendimenf'() R�3.800,OO mês

Ribeirão Cavalo:

eosÇI Qlvet"ll;2rkr (';Ol'l1 0,2 dorm�t6rios.

Próximo o ampre$O Schnell

rlha do Figueira, Joroguó do Sul.

Caso ,com 15"tOOm� llerreno com 3r7tOOm'�
Guararnirim. Bairro Caponemn.
Casa olven(trio com 150,000111

Trê.s Rios do Sul. Apto com 64�OO m'l

Loteamento Soniorini,
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Imóveis para venda

mif
Linda vista panorâmica,

�

possui 2 dormit. (1 suíte),
cozinha cf móveis planejados.

Casa'"' RiQ da Lu�

mi
Alvenaria, 3 dormit., sendo
área construída de 146 m',
em terreno de 350 m'.

Imóveis para locação

3275.1100
Plantão 9921.5515

eOMPRA-VENDA-L0CAÇAo
www.spacoimoveis.netCRE013326 J

Apartamentos com 2õu 3
dormitórios (1suíte) e Salas
Comerciais. Jaraguá Tower

.

Registro Incorp. n. R.1-61.952

i
Localizado em condomínio
fechado de alto padrão.
Área total de 688 m',

•
m

tima localização, longe de
rio e encosta de morro; rua

asfaltada, área total 312m2

Apartamentos NOVOS

(47) 3371-2117

(47) 9112-1700

Corretor de Imóveis (47)3372-1700
CRECI/SC N0. 8530 Jaraguá do Sul- se

www.mullercorretor.com.br

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, salal

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$125 mil ...

BAEPENDI - Apart. 2 dormit. (1 suíte). Aluguel: R$ 900,00

BAEPENDI - Apart. 2 dormitlsuíle, semi-mobiliado. Aluguel: R$ 1.100,00

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. Marcatto Center I Jarag�â do SuLJ SC

VILA LALAU - Galpão cf ãrea 30.0 m', ideal pi depósito.(Pr6x. WEG II)

Cód. 2017 - Centro - Apartamento 3

quartos, salal copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem - Valor

R$165 mil

Cód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina- com 4

quartos, sala, sala tv, copa, cozinha,
lavanderia e garagem. terreno 530

m2, Valor do imóvel R$ sob cons

CM 2021·Centro • Edil. Juliana·

Apartamento 1 suíte, 1 quarto, sala!

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira, sacada garagem· of.
.

R$175 mil por 175 mil

ENDO FRENTE CO

O BRANCO

.

'''i1)-' ,e.\
-

"

, :

l";tt.:'·.;t<r J .�

Cód.1105 - Vila Lenzi _ Casa Cód.1049 - Nova Brasília - 2 ��� �:�: �;;:;erreno' �;;��ÇãO'
mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

uítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, 1066 Praia Barra do Sul

cozinha, despensa, lavanderia' ala tv, s estar, churrasq,aq solar, 1075 Chico de Paulo 430m'

varanda, garagem, churrasqueira, garagem 4 carros. 1107 Nereu 375rTl"

jardim. R$ 185 mil
Sob consulta Apartamentos Local

_-----------_-----_2002 SFS!Ubatuba 1 quadrado mar 70m2JSuíte+2q
PROJETOS E CONSTRUÇ ES 2017 Amizade Cond. 3quartos

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2020 joão Pessoa �róx. Posto Mime 2 quartos

experiência no mercado de construçães."Deixe todas as preocupações e os Terrenos Area

desgastes eslressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3040 Centro(�'?x.Kohlbach)
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves." 3051 GuaramlnmBR280 2.450 m'

C OS S
3054 JoãoPessoajr 918,00m2

FINAN IAM PELO ISTEMA 3055 B d S I +/.350m'

(SFH).minha CASA minha VIDA! Chácaras
arra o u

4006 Mass.lRib Gustavo 20tOOOm2
4007 São Bonifácio' 242.000rTl"

Aluguel- Centro - ap 3 quartos

Valor
850mil
100mil
155mil
60mil

aprox.90m'
120m'
100m2 madeira

115mil
130mil
115.mil

4.000m'+/·

3aluguéis
510mil
450mil
180mil
25milPróx. Trapiche

, r

185mil
• (Prox.Palhoça) 150mil

R$765,OO
.projetos Estruturais e Arquitetõnicos

DtUAGtum

e

·'.MAtS' ORÇOESJ;.IGU,E�,47-3372-1700 --,9'lf�1:�,?()O: e,'
I �,

' ;:-,�,," �.-� • :�, • '"I :
•

" ,,�; ...

�
,

\', �"

'

,�.....
•

",,' , ..,' ,

'

• ,: ',1 f��

1M VEIS PARA LOCAÇ O

CENTRO
Apart. 1 dormit., sala, coz., área serv, bwc, sacada cI
churr. e garagem. Residencial das Tulipas, Aluguel: R$ 560,00

I

e Apart. 3 dorm. sala, sala de estar�antar, despensa para empregada, '

cozinha, 02 banheiros, área de serviço sem garagem.
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, Edificlo Menegotti � R$ 650,00 !
Apart. 2 Dormit. sala. cozinha, banheiro, área de serviço, sacada

garagem.
Rua João Planincheck, 1715 - Edifico Klein - Aluguel R$ 550,00

Plantão Vendas: (47) 8404-8498/9183-2333
Apart. 2 dormir. (sendo 01 suíte), sala, cozinha, lavanderia, bwc,
sacada com churrasqueia e garagem.
Rua Marina Frutuoso, 777 _ Residencial Marina - Aluguel R$ 790,00

104 - Centro - Jaraguá do Sul _ 89251-590 Apart. 3 dormito (sendo 01 suite). sala, cozinha, lavanderia, bwc,
sacada com churrasqueira,e garagem.

__�.����It� �1i••�.II.t��fI'J��.�g Rua Marina Frutuoso, 777 - Residencial Marina - Aluguel R$ 820,0

Aparl 2 dormít., sala, cozinha. área de serviço,
banheiro e sem garagem.
Rua Preso Epitacio Pessoa, 111 - Ed. Jaraguá _ Aluguel: R$ 750,0

Apart. 3 dormit_ (sendo01 suíte), sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, sacada com churrasq, e garagem. !

Rua Barão do Rio Branco, 480- Resid. Phoenix _ Aluguel R$ 950,00)
•

Apart, contendo 02 dormitórios, sala, cozinha. área de serviço,
sacada e garagem.
Rua Ida Burger,'- Edificio Don Arcanjo - Aluguel R$ 550,00

ILHA DA FIGUEIRA

VENDE SANTO ANTONIO

Excelente oportunidade
de Investimento

Terreno Indústrial com área total
de 185.000m2•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

VI
•

I.
o Correio do Povo está mais colorido que nunca!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE ABRIL DE 2012 I IMÓVEIS I 33

47 3373-3404
473373-00Ü

L.U
a:
c..:>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

A consultoria Habitacional
deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente

credenciada pela Caixa
Economica Federal.

OFERTAS
Construtora �

=

._-=I�� �
�
r;
a:Localizado no centro da

cidade de Jaraguá do

Sul, íem 12 andares,
�atro apartamentos por
andar, recepção, salão

(te festas, churrasqueira,
laragens 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•

8$240.000,00

Terrenos
• Ref 258 Ponta Comprida! Guaramirim Terreno

de arrozeira 20.000m2 R$160.000,00
• Ref 315 Bananal do sul/ Guaramirim - Lote

360,00m2, rua pavimentada R$ 85.000,00

• Ref 319 Poço Grande / Guaramirim - Area

rural de 62.306,96m2 R$ 150.000,00

• Ref: 199 Guamiranga!Guaramirim Terreno

com 189.780,00m2 contendo arroizeira,
terras produtivas. Terreno escriturado,
R$800.000,00

• Ref 230 Amizade/ Guaramirim Terreno com

área de 4888,00m2 R$65.000,00
• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2 -

R$58.000,00
• Ref 314 Centro/Guaramirim Terreno na

área central próximo da Transmagna
R$150.000,00

Ref 270 Edifício Tom Jobim, Edifício com 07

pavimentos, 36 aptos, Bevador; Salão de Festas
mobiHado e decorado, Playground, Biciclelário,

Garagens, PotIão e porteiro elelrônicos, Previsão

para TV a cabo e antena coJetiVã; Central de

ms. Acabamento em massa CQfrida, Por1âs e

Rídapés na cor branca ApártartfejJtos com: 02

quartos, Suite + 01 quarto, Suíte + 02 quartos,
Sala de estar e jantar, Sacada com churrasqueira,

Cozinhª, BWC, Area de servi o G
__
ara

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

Ref320 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 0312 - RIO HERN/SCHROEDER - Casa nova em alvenaria
com 1 suite + 2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, 1 banheiro
social e área de serviços. 76,00 rJ12 de área construída e terreno
com 350,OOm2, localizada em loteamento residencial com praçil/

playground e Ruas pavimentadas. R$160.000,00

Ref0317 - CAIXA O' ÁGUAlGUARAMIRIM
- Casa em alvenaria com 2 quartos, sala, co

zinha, banheiro, área de serviços e garagem.
R$ 99.000,00

. Ref 287 Avai/Guaramirim Casa mista com 03
•

quartos. sala de estar e jantar, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem R$150.000,00

Ref 306 Jacu- açu/ Guaramirim Terreno

rural área de 17.500m2 em sua maioria
arrozeira. R$ 265.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.4477
9153.8033

Ed. Germano - Czerniewicz

1 suite + 2 quartos, sacada, garagem,
churras .R$185.000.00. Financiável.

LOCAÇÃO
Apto 1 quarto, sala, cozinha, BWC, garagem.

Centro - R$ 480,00 + condomínio.

Apto 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavaderia, churrasqueira, garag�m.

Baependi - R$ 570,00 + condomínio.

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos, 100m2 privo
sacada cI churrasqueira, garagem.

Baependi - R$ 750,00 + condominio.

Apto NOVO 1 suite + 2 quartos,
sacada com churrasqueira, garagem.
Vila Nova - R$ 800,00 + condomínio.

Apto NOVO' suíte + 2 quartos,
ampla sacada cI churrasqueira, garagem,

prédio com elevador, salão de festas.

Vi� Nova - R$1.150,00 + R$100,00 cond,

Rua Domingos Rodrigues da ,Nova, 483 Sala '01

VVlNW.splendorelmoveis.com

Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

*Preços válidos até a próxima edição deste anúncio ou conforme disponibilidade do imóvel.

2 quartos, 70m2, sacada cl churrasq.,
R _1 _5.000 00. Entre a: Mar 0/2013

Casa 3 quartos - Barra Rio Cerro

1 suíte + 2 quartos, garagem pI 2 carros

R 250.000 00. Aceita ro osta.

RESIDENCIAL

TORRE DE LUNA

VILA NOVA

APTO COM 96,12M2,

COM 2 QUARTOS,

SALA, COZINHA

ÁREA DE SERVIÇO,

BWC, SACADA COM

CHURR E GARAGEM.

SEMI MOBILIADO.

R$ 145.000,00. ESTUDA

PROPOSTAS. ACEITA

FINANCIAMENTO.

FONE: 47 9662 0985

Ed. Belo Arvoredo - Amizade
PI: �S

1$8.000,00 - Apto NOVO c m 1 suíte + 2 quartos,
- Sacada com churrasqueira e garagem.

- 8 1

2 de area privativa.
- Ponto de SPLIT na suíte e sala

,

- Acabamento com gesso,

rl massa corrida e granito.

�',; -linda vista para praça com parquinho
,/ -Incidência do sol em 100% do apto.
( .

- Excelente localização.

Albe,rlo G. Ma.rquardl
CGII'm!tIlrde..was

(47) 1904-217613376-1804

\YlWI'tiWfl111arquardtimoveis .......!lJIII.I..

Ref 095 - Barra do Rio Cerro - Terrenô
Industrial C/ 55,000m2 - Frente para

. a Rodovia Estadual Wollgang Weege ;

(Entre a estofados BeU Art e a Nanete

Malhas)· Valor: CONSULTE-NOS!

Resid. Vasel- Vila Nova - Aptos
de 2 e 3 dorm C/ suíte, sacada C/

churrasqueira. (Incorp. R5-17,01 O)

Ref 080 - Barra do Rio Cerro - Cas
de Alvenaria C/50m2 - 2qtos, bwc

social, sala estar, cozinha, garagem
Terreno com 365m2 - R$ 160.000,0

Jaraguá Tower • C�ntro - Aptos de 2
e 3 dorm c/ sutte - Ultimas Unidades

(Incorp. R,1-61.952)

Pastor A!bell Schllelder. 19�6 . CEP 89260-300 - Barra do RIo Cerro - Jaraqua do Sul - SC I Illilrquéll dtllllovels@glllaiLcoil1 ,

Anuncie aqui!
(47) �1f06-1919

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS JARAGUÁ
CREC/3112·J

R 1208 - Guaramirim-Resid.Jardim das
Palmeiras R$ 110.000,00

Terreno Industrial em

Guaramirim, Localizado na

BR 280 com 37.500m2

próximo a Antares Pré
Moldados

R1286 São Luiz - aceita imóvel na negociação

. (47) 3370·9849 I 3275· 4417
Plantão

(47) 8412·8933

R2153 - Baependi - Residencial, Caribe

R1299 -Ilha da Figueira R$ 430.000,00 R1306 - João Pessoa R$ 185.000,00

R1237 scnrcecer R$ 130.000,00

R1285 - Schroeder R$145.0DO,OO R2158 São Luiz R$117.000,OO

R1305 - Centenário R$ 380.000,00

R2157 - Rio Molha R$ 140.000,00

R2142 - Vila Rau H$' 130.000,00 R1303 - Vila Rau R$ 280.000,00

R3046 -

Chácara em

Guaramirim

com 90.000 m2

porteira
fechada.

100% cercada.

Preço à

consultar.

Residencial Maranata, Centro - 1 SUfle, 2

Dormitórios, Garagem pl2 (:3ITOS, RS
250.000,00

Res, Agata, Centro � 2 quartos
R$1GUOO,OO

. "A excelência de bons negócios"
71 7

Rua Relnoldo Rau, 585· Centro· Jaraguá do Sul- www.JardlmJaragua.com

Res, MoradaS da Serra, Nova Brasllia •

1 sulle '" 2 quartos.
R$198.500,OO

Ras. Bruna mariana, Roo ,_ 1 quarto" cal.

e bINc I1'IObíliados.
R$1G7.000,OO pode ser financiado.

Ed. Maguitu, Centro· 02 darm.,
R$135.00&,OO

Sob o, Amizade -1 Suite c cIoset e

hkfro + 2 quanos, garagem para 2 carros,

RS 550.000,00

c
• Casa • Jaraguá 99 • Com três quarlo$, sala,

cozinha, area de serViço, banheiro e garagem. Casa
toda murada com amplo !armno. Valor R$ 830.00

• Casa ComerciaI- Rua João Pioolli Coolro
Valor R$3.000,OO

- Salà 'Co.rrterciaI- 67m1-t-1 garagem Bairro Vila lplau
Valor R$800,ao + R$60,OO cond •

• Res. Saint Morilz - Vila Nova: Apartamento wm três
dc;mftOrios (sendo uma sul!a), sala, cozinha com

mobilia; área de serviço, banheiro, sacada com

cIluaasqueira, duas vagas na garagem.
Valor 1$1.050;00 + CCllld.

- Galpão • Gl,IBfBmirim - Galpllo r.om 262mt em

Guaramirim. Valor R$ 2.1'00,00

Sala oomen;ial- Cenlro - Sala comercial oom ®is
OOnhelros. 6Omt. Valor R$ 1.000,00 '(áS.,. Incluso).

Res. Maguilu • Centro· Apartamento no centro de

Jaraguâ do $UI com dois quartos, sala. IOOzintla, área de
serviço, bantlefro e garagem. Valor R$ 650,00 + coRd •

• Casa • Casa 00 cenlro de .laraguâ do Sul oom três

quartos, duas salas, despensa, area de serviço, dois
banheiro, cozinha, garagem. Casa Ioda murada.

Comercial ou residencial. Valor R$ 1.000,00.

• Res, lilillm - Vila lalau • Apaltamenlo com doís Quartos,
• sala, oozinha com miiveis sob medida, sacada com

churrasqueira, banheiro, atea de serviço e garagem•

Valor R$ 620,Oó + cond.

Ras. Ruth Braun, Cenlro • 1 suite, 1 quarto
R$ 240.000,00

.t_
Ras. TOl'I'e di Soli, Jaraguá Esquerdo •

Inoorporaçêo sob nO 5.340, 2 quartos.
.A partirde R$130.1lOO,OO
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DELl
PRADI

3273-6691
9902..4249 / 9128-1019

��.M��m�nnlmiD�QIS••��m

João Frat14n�r 1022 Sâo �lIíz
V E I

N
....
.-I
,...,
.-I

Ü

5 LEHMANN
O"vélndfr LCl'lm.1rm ú:mctor de ImóveIs

I
Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

rocura-se Corretor com creci, ou que esteja cursando

Ref 148 Apartamento Vila Nova

cozinha mobiliada, 1 suite

mobiliada, 1 quarto e demais

dependências, sacada cl

churrasqueira. Valor 185.000,00

Ref 141 sobrado em construçao no bairro ilha da

figueira com aproximadamente 250 metros

quadrados tetreno com 450 metros quadrados em

fase final de acabamento. R$280.000,00

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$ 78.000,00 Aceita

financiamento bancário

Ref 143 casa de alvenaria

próx. Ar weg com 200 metros

quadrados com 9 peças sendo

tres pavimentos R$2S0.000,00
Ref 147 Apartamento novo, Centro de

Guaramirim - 2 quartos e demais dependencias
aceita financiamento bancário. Valor R$99.000,OO

I

ef 128 Chacará bairro Rio Cerro II SOO metros

da rodovia com 50 mil m2 R 110.000 00
Terreno no Amizade com 326

m2 Ville de Lyon. Aceita

automovel, aceita proposta.
Valor R$ 110.000,00

Ref 123 - Terreno bairro Rio

Cerro I com dois galpões um

de madeira com 200 metros

Ref 135 Apartamento Centro de Guaramjrim, 62 quadrados outro de alvenaria

com 100 metros quadrados
tereno com 5800 metros

quadrados a 200 metros da
rodovia R$145.000,OO

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,OO
Ref 144 Casa em alvenaria, c/150m2 terreno

c/390m2 ponto comercial(são luiz)
Total de 8 peças - R$ 160.000,00

Ref 145 - Casa em alvenaria no Centro prox. Angeloni
Novo, c(204m2 1 suite c/closet e banheira, 2 quartos

sendo um c/closet 3 vagas de gar. - R$460.000,O
"'" .., ,_,,_ "' "" _ ". � __ • " ,_.'" ..... '" _ ""'" "�� _..-,.., _ _ _ _ ... u, _ ", "' ",-, '" "",CO; "� • _

'illiif1/Wi! éh ('na tl,M irrto'vê is.c()(,rt itir
__

��_�
__ �__

�_.__ __ � __ ••• .,,0 •• _ •
o
__

T RR NO
• LOTEAMENTO AFONSO

EUGÊNIO NICOLUZZI • Atrás

da Igreja São Judas

Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁGUA

VERDE

• LOTEAMENTO DONA MARTA

- R$ 65.000,00 • NEREU

RAMOS
Residencial Crystal Garden· Loteamento Saotorini - Bairro Três

Rios do Sul. Aptos a partir de R$125.000,OO. Matrícula 0.63."394

IF;:;;::::::'==�:=··;;:·::;;;;;;=···::·:--;;:·"::�-"·:'::;:;;;:-:·.. -;:.::::"-O·:::::····-:·········:-···
..

·1 JARAGuÁ ESQUERDO

Casa com suíte mais

03 dormitórios, bwc

social, sala de jantar e

estar, cozinha fechada,
lavanderia.

Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos. I

Metragem da

casa: 193,00m2.
Metragem do terreno:

409,50m2
Valor: R$400.000,OO.

• LOTEAMENTO VICENZO -

R$ 85.000,00 - Bairro João

Pessoa

ALUG EL
.NOVA BRASíLIA· "RESIDENCIAL MATER DEI"

• Apto 203 - 2aandar - 2 quartos, banheiro social, sala/cozinha,

lavanderia, sacada com cnurasquera, 1 vaga de gar. Área de festa.

Matrícula 66.035. R$160.000,OO
_

Apto 102 -1.andar - 1 Suíte com sacada, 2 quartos, 1 banheiro, sala,

.cozinha, lavanderia, churrasq. com sacada. Área de festa.

Matrícula n. 66.030. RS 190.000,00.

Residencial Bellatrix - Loteamente Itacolomi II - Bairro Amizade

1 suite, 2 quartos, banheiro social, sala, coznta, lavanderia,

sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem. A partir de R$

155.000,00. Matrícula 59.357

• Apto 3 quartos - 3aandar -

R$700,QO + condomínio

• Apto 2 quartos - 4° andar.

R$ 570,00 + condominio

[

1
)
)

J

)

t
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A partir de:

2 12
BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

* Entrada + Parcelamento direto com a

construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE, 01 BWC

E UM LAVABO � 102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

.. -

2 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE -

84,05M2 DE ÁREA INTERNA.

• Ampla sacada com GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de arcondicionado (sistema

split), TV, telefone, internet e portões eletrônicos;
• Sala de estar, jantar e cozinha integradas.
• Hail 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.

� ....

Fone: (47) 3370-6370 - Bárra do Rio Cerro

Plantão- (47) 8433-0377 / (47) 9919-8425

Rua Angelo Rubini, N°972

Fone: (47) 3273-1505 - Filial Centro

Plantão: (47) 9620-1009 / (47) 8447-0376

Rua João MarcaHo, N° 265 .... Salà 05

Ref. 3545 - Apartamento no bairro Baependi,
com 01 suíte, 02 dormitórios, 01 Bwc, 02

sacada sendo uma churrasqueira.
R$ 210.000.00 Financiável

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

Maestro. R$ 1.10.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMÓVEIS Vilson Silveira
Corretor de Imóveis

apresenta a seus clientes e

CRECl4936

•

parceiros sua nova marca.

Uma nova estrutura, a mesma credibilidade.

/

EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494-J
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Plantão de Vendas

9615-0011

8811-3745

9987-1004

9657-9409
Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis.com

Ref. 4023 - João Pessoa - LOTEAMENTO

RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTADO E TRANQÜiLO.
FINANCIÁVEl. Terreno de esquina - R$ 95.000,00

dormitório, sala, cozinha, lavanderia,
portão eletrônico, Condomínio em torno

de 55,00 - 3º andar. R$ 88.000,00

Ref.l024 - Guaramirim (Barro Branco) -

Terreno com 360m2• Valor a negociar. Valor

R$ 70.000,00 Ótima oportunidade.

Ref.l014 - 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. 2015 - Barra Rio Molha - Apartamentos novos Residencial
Baden Baden. Residencial oferece acabamento moderno, em

massa corrida,percelanato, distante apenas 500 metros da
prefeitura, com 56,00 m' de área útil, 01 vaga de garagem,
02 quartos, sala de estar e jantar conjugadas com cozinha e

churrasqueira, Lavanderia.Portão e porteiro eletrônico, ponto
de splint na sala,janelas em vidros temperados, medidor de

água e gás individual, rua sem saída tranqüila.Oferece salão de
festas com ampla área externa. à partir de R$170.000,00

(Amizade) - Sobrados com 125m2,
03 dormitórios sendo 01 suíte, 02

dormitórios.cozinha, sala, 02 banheiros, 01

vaga de garagem.Terreno com 155m2•
Condições de pagamento: 40% de entrada +

parcelas direto com a construtora.

Ret. 1030 - Centenário - Casa de alvenaria, 02 qu
artos,sala,cozinha,lavanderia, 01 Bwc social, 01

vaga de garagem,área de festas, amplo terreno,
portão eletrônico,rua tranqüilo e asfaltada.

Terreno com 380m2 sendo 14 m@ de frente.

R$ 260.000,00.

Ret. 1008 - Casa de alvenaria, ótima localização,
OS quartos,02 salas,03 banheiros,lavanderia,cozin
ha,copa. 03 vagas de garagem. 280,00m2 de área

construída e 315 m2 de terreno.

RS 400.000,00

Ref. 2034 - NOVA BRASíUA - APARTAMENTO
NOVO COM 68M2, 2 QUARTOS,l BWC

SOCIAL, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA. AMPLA SACADA COM

CHURRASQUEIRA, 01 VAGA DE GARAGEM.
REBAIXO DE GESSO COM LUZES EMBUTIDAS,

SOL DA MANHÃ!!! - R$ 160.000,00

Cod 13003 Galpão Bairro Rio
Cerro II com àrea de 1140,00

m2 + 06 bwc.
Valor R$ 6.000,00
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o3371·
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

TRÊS RIOS DO SUL
6.318- CHICO DE PAULA- TERRENO COM

435,OOM". R$125.000,OO

TRÊS RIOS DO SUL
6.308-TERRENO COM ÁREA DE 312,00M2

(13,00 X 24,00). R$77.000,OO

BARRA

6.306- TERENO COM 392,00M2.
R$115.OOO,00

CENTRO

6.313- ED. GARDEN FLOWERS - MOBILI
ADO COM 1 SUíTE, 2 DORM., SACADA Cf

CHURRASQUEIRA, SALA, COZ, BWC, LAV. E

2 VAGAS DE GARAGEM (LADO A LADO). ED

IFíCIO POSSUI: ÁREA DE FESTAS, PISCINA,
CINEMA, ACADEMIA. R$550.000,00

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. oLiVIA
BAIRRO: VILA LALAU -

RUA GERMANO HORST,
NQ 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,
LAV 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,
lQTO, 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: JGUÁ ES-

QUERDO -RUA JOÃO
,JANUÁRIO AIROSO,
N° 1189 - 2 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.

R$600,00
BAIRRO: JGUÁ 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$410,00

KITINETE
BAIRRO: - SÃO LUIS
- RUA FRANCISCO HR

USCHKA, LOTE 148
- SÃO LUIZ - 01 QTO
E COZ JUNTO, BWC.

R$250,OO
BAIRRO: SÃO LUIS -

RUA FRANCISCO HR

USCHKA, N° 916 -1 QTO,
SL, COZ, BWC, LAV E
GAR. R$500,OO
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- lQTO,
SL, COZ, BWC, LAV.

R$420,00

TERRENO:
RUA JOSE 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

CÓD.2602 APTO
10ll/20l/202- RUA OSCAR'
SCHNEIDER, N° 301

02 QUARTO, SALA

,COZINHA, LAVANDERIA,
BANHEIRO E GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL:
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Ref. j 035 - 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
I

gara�em, 3 �agas garagem. Consulte-nos.

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

Ref. 1040 - Nova Brasilia - Ed. Petunia
Apto com 2 quartos, 2 banheiros, sacada,
garagem. R$170.000,00. Aceita financia

" mentd bancário.
''''n_''''''�"''''"''�''I1I'''''''''"''''''''�''!<II'�''''"'"'�'"''U'OjIO",,,,,�,,"''''''''''"''U''''''U'''''''�'''U''''''''I'un�....... '''n''HIIIt..........

Ref. 1010 - Centro - Ed. Rodrigo - Apto '

com suíte + 2 quartos, cozinha mobiliada, '

sacada com churrasqueira, 1 garagem.
R$185.000,00. Aceita financiamento
bancário.

Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartos, acabamen
to diferenciado, excelente 10-

"\

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.

Agende uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.
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EDIFíCIO TOM JOBIM

Apartamentos no

centro de Guaramirim,
o edifício possui 3

tipos de apartamentos
com 2 e 3 quartos,
excelente padrão de
acabamento com

massa corrida, portas
e rodapés brancos.
Prédio com elevador,
playground, salão de
festas mobiliado e dec
orado. Preços a partir
de R$133.813,37 com

entrada de 30% +

30 parcelas mensais
em cub direto com a

construtora, consulte

opções de pagamento
em 60 e 90 meses.

R 1: S I D 1: N c tAL RESIDENCIAL

1111 -

ESTAÇÕES ESTAÇOES
.

Apartamento de 2

quartos e demais

dependências, locali

zado na Estrada Nova,
empreendimento com

3 torres com eleva

dor, salão de festas

mobiliado e decorado,

piscina, sala de ginás
tica equipada, brique
doteca, playground.
R$115.000,00 entrada

+ parcelamento +

. financiamento bancário

e FGTS.

CASAS E TERRENOS
-

-
-

-- -

�
Tom Jobimf:dlflcltl

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 suãe
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,OO. 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-
'menta bancário.

Ref. 025 - João Pessoa - Casa c/ suíte + 2

quartos, 2 banheiros, demais dependências,
acabamento diferenciado, moveis plane-

.

lados no closet e banheiros, 2 garagens.
H$275.000,00. Aceita financiamento bancáriO.

Ref. 1 085 - Baependi - Edif. Verticalli - Apto
NOVO amplo com suíte + 2 quartos, garagem,

ambientes de sala de estar e jantar amplos
integrados com a cozinha. Sacada fechada em

vidro com churrasqueira. R$192.000,00. Aceita

financiamento bancário .

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.1007 - BAEPENDI- ED. RESID. ESPLEN-,

DOR - AMPLO APTO COM SUíTE + 2 QUAR- I

TOS, DEMAIS DEPENDÊNCIAS, GARAGEM.

R$218.000,oo. 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.

ReI. 2001 -Ilha da Rgueira - Terreno de 13.98om2.

R$35o.o0o,00.
- ReI. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua

aslaltada. R$98.ooo,00.
- ReI. 2006 - Centro - Terreno com 480m2. R$24o.oo0,00.
- ReI. 2013 - João Pessoa - Terreno com 545m2. R$93.ooo,00.

Ret. 2014 -Ilha da Rgueira - Terreno de 845m2. R$235.o00,00.
- Rel.2017 - Schroeter - Terreno com 500m2• R$120.ooo,00.

Rei. 2019 - Rau - Loteamento Grutzmacher terreno de esquena
com 404,78m2. R$12o.ooo,00.
- Rei. 2020 - Água verde - Terreno com 450m2. R$14o.o0o,00.

ReI. 2021 - Barra Rio Molha - Terreno de 322m2.

R$12o.0oo,00.
.

- Rel.2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m2 em rua

pavimentada. R$135.0oo,00. Aceita financiamento bancário.

- ReI. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em rua

pavimentada. R$135.o0Q,00. Aceita financiamento bancário.

ReI. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.o97,65m2.
R$33o.0oo,00.
- ReI. 2025 - Rau - Terreno com 352m2. R$105.ooo,00.
Rei. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m2.
R$11o.ooo,00.
ReI. 4001 ...: Estrada Alto Garibaldo - Terreno de

.

.
134.213m2. R$114.ooo,00.

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
'.. ","�U�·�m''''�''''''ut'''U�'''''''�'U'''''�''''"'''''_·'''''''''''''"'tt"'''",,,''',,'''''''''''''m''''''''.'''''"'''''''''·''''''''''''''''"'''''''''�'''��''''_"".,�,

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,OO. ACEITA FINANCIA

MENtO BANCÁRIO.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI
CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Reinoldo Rau.

Com aproximadamente
215m2•

R$2.000,OO
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Imóveis

Rua Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego a Sexo

•

Cod. 3214 - Loteamento Boulevard - Terreno
com 734.70m2 -R$285.000,OO - parce'lado
em até 36 meses ou via financ. Bancário

Cód.: 3199 - Ter-

reno no bairro

Três Rios do

Sul - Rua Prefeito

José Bauer. Área

de 62.510,OOm2.

Valor:

R$2.500.000,OO

IMOBILIÁRIA

H. WOLF'CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

r-��
- - - �,.- - -_ - �-- � - - •• " J "�'_ • - __ -"-. -,

- - '- - '-'

I .

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES OE

SA( �s C0'Y'ERCI�S II

ALUGUEL
Com 01 suíte + 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço
com 01 vaga de garagem, casa

germinada. R$900,OO
ReI. 1003 - CASA PARA FINS
COMERCIAIS - CENTRO - Com
10 quartos, 04 banheiros,
cozinha com armários, toda
murada. R$2.000,OO

Cód. 2806 - Amizade - Casa de alvenaria cf Ref. 2000 - APARTAMENTO
160,00m2, 1 suite + 2 qtos, garagem para 2 carros, . - BAEPENDI - Com suíte +Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem benteitorías, murada, óüma localização residencial em rua asfaltada 02 quartos, sala com sacada,medindo com 470,00m2, sendo 20,00m de frente. e sem saída, toda documentação em dia, acerta finan- cozinha, banheiro, área deR$115.000,00 estuda propostas ciamento bancário, estuda propostas. R$ 380.000,00

�=======:;::::;;;;;;.;;;;;;;;:=� serviço com churrasqueira e 01

���������������������������������� �=���=====����=� v�a�pra����O,OO
REF. 2001 - Apto. - tlMIZADE • 01

sutte, 02 qtos., ar condicionado,
banheiro, cozo C/ mObnia, sala,
sacada com chrrasq., área de

serviço. 01 vaga de gar. R$1.000,OO
Ref. 2002 - APTO - ILHA DA
FIGUEIRA - Com 02 quartos,
sala com sacada, banheiro, coz

inha, área de serviço, 01 vaga
de garagem e churrasqueira na

lavanderia. R$ 600,00.
ReI. 2005 - APTO - CENTRO·

Apartamento com 02 quartos, sala
com sacada, banheiro, cozinha,
lavanderia e garagem. R$715,OO
Ref. 2006 - Apto. - VILA NOVA
_. 03 qtos., sala c/ sacada,
coz., 01 bwc, área de serviço,

r=====::;============;=;===============� 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.
ReI. 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
ReI. 2011 - APARTAMENTO

- NOV� BRASILlA - Com 03

PRONTA PARA MORA·
ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO

Cód. 0166 - Centro - Casa nova, alvenaria com 250,OOm2, 1 suíte
máster (Hidro), 1 suíte + 1 qto, sala em 2 ambientes, cozinha e

banheiros mobiliados, lavabo, gar. p/3 carros, sacada, bela vista do
centro da cidade, sol da manhã. R$ 999.000,00, estuda propostas.

O •
- ova rast ia- iêrreno ôe ésquína Cód. 2753 - Vila LaLau - Apartamento no Edif.Liliun

comercial e residencial com 393,00m2, possue uma com 65,00m2 total, sendo 02 quartos, sala, cozinha,
casa mista com 02 quartos e demais dependências. lavanderia, bwc e 01 vaga. Móveis sob medida no

R$ 215.000,00 estuda propostas com apto até qU�to, b�C e cozinha, excelente estado de con-
� � : : .

I �1l$1 oQ.lJM�Oo: ! : : : � , I .. s�. �q\;�P. fI$ 1�,9:000,90 l- aceita fino Bancário
'----'-'-.........;..;..........;..;..;;.;..;..;..0.-;.........;-;..,.;-......;-;.. ;-;.......,..,.• ,...., -;-._;-;. ...,..,... • . .. .. ... • __ .. _ _ .• _ ••

quartos, sala, coz.com pia,
01 banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$
550,00.
ReI. 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
Ref. 2014 - Apto. - CENTRO
- ED. ANA CRISTINA - Com
suíte, 02 qtos, sala com sacada
e churras., bwc social, COZo

(apenas bancada de granito
divide sala da coz.) , lavand. e

garag. R$900,OO
Ref.2017 - Quitinetes - Centro
- Ed. Marechal Center • 01 qto.,
bwc, sala e cozo conj. R$350,OO
ReI. 2018 - Apto. - Centru
Com 02 qtos., sala, coz., área
de serviço. Não tem garagem.
R$700,OO. Não tem condominio,
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,OO.
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
m2 com banheiro térreo e coz

inha, mezanino com banheiro ..

R$4.500,OO.
ReI. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- Com 750m2 de área térrea mais
mezanino para deposno 125m2,
com 03 salas para escritório + 02
banheiros de 01 lavabo, cozinha.
Ãrea extema com 3.600m2, 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, 1053

BarraSul
A imobiliária da Barra

vendas@imobiliariabarrasul.com

REF: 552 TERRENO COM CASA MISTA 536,20M2
Próximo Morro do Maestri. R$ 200.000,00

Plantão: 9135·8601

3371-0099 www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br)

www.dual.imb.brR. Cei. Procópio Gómes de Oliveira, 1207

CORRETOR oe IMÓVEIS

Cód 138 - CASA ALVENARIA - Chico de Paula,
com 142m2, 4 dorrmóras sendo 1 suãe, 1 vaga
de garagem.Terreno com 465m2.R$ 260.000,00.

Cód 507 - APARTAMENTO - Centro, cf 244m2,
4 dormtónos sendo 4 sutes, 3 vagas de gar.

Residencial Jardim de Monet.Valor sob consulta.

EMPREENDIMENTOS
CREel 3494·J

Cód 153 - CASA ALVENARIA - Baependi, com

136m2, 4 dormitórios, 4 vagas de garagem.
Terreno com 480m2.R$ 650.000,00.

Cód 130 - CASA ALVENARIA - Amizade, com

110m2, 3 dormitórios sendo 1 sute, 1 vaga de

garagem.Terreno com 404m2.R$ 300.000,00.

Cód 189 - CASA ALVENARIA -Vila Lalau, com

180m2, 3 dorm�órios, 2 vagas de garagem.
Terreno com 450m2.R$ 245.000,00.

Cód 101 - CASA ALVENARIA - Estrada Nova,
com 140m2, 4 donnãónos, 2 vagas de garagem.

Terreno com 406m2,R$ 180.000,00.

Cód 177

CASA GEMINADA,
Três Rios do

Norte, com

área de 69m2, 2

dormitórios, 1 vaga
de garagem.Terreno
com 169m2.

R$135.000,00.

LOCAÇÃO
Cód. 49 - SAlA co ERCrAl. Centro,

com 130m2t possui 3 banheiros e

estacionamento.

Próximo ao antigo Angeloni.
R$ 2.000,00.

Cód 31 - APARTAMENTO - Centro,
3 donnitórios, 2 vagas de garagem

e demais dependências.Próximo ao

Antigo Angeloni.
R$ 1.000,00 + cond.

.

Cód �3 - APARTAMENTO - Vila

Nova, 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem e demais dependências.
R$ 580,00 + cond.

TERRENOS/CHÁCARAS
TERRENO - Três Rios do Sul,
com área de 352m2• Próximo'

a Recreativa da Celesc.

R$85.000,OO. ÚLTIMO LOTE!

TERRENO - scnroeoer Próximo a

Marisol. A partir. de R$ 10.000,00.
Loteamento Adelina.

TERRENO - Três Rios do Norte, Próx.

ao CTG Trote ao Galope. A partir de

H$65.000,00. Loteamento Fossile.

Cód 445 - CHÁCARA - Jacu - Açú,
com 31.000m2. Com quatro lagoas

de peixe. R$ 160.000,00.
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.
VENDA ALUGA ADMINISTRA

Páiêlmóvels

_- �

�� ; ......... .,:;. ... -.. ,,>-_ -

--.... -.............-_- 126,90 m2 de área total

Suite +·1 quarto

Sala de estar e jantar

Cozinha

Área de serviço

Sacada com churrasqueira

Janelas Maxirrr-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

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

No Centro, a 200 metros

do calçadão - Próximo à Ford
Rua Presidente Juscelino

GARANTA JÁ O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

Salas Vi a Lenzi, a partir de
53m2 a partir de R$1200,OO

Salas Comls. Ed .. Tower
Center. Diversos tamanhos

Valores a consultar

I" ,f "'II�IJ 11Jf17111" 'ni/ml ,I 'ss J', 11�'i!� II/I CIlli",'! I'" 11,11 IJiff!'IH/%"1 '11 11"1';'1 'H""I�'"� I, "
,

ssss lOCAÇÃO il'ESIDENCuiL' �

- Ed. Erica, Centro R$550,00
- Ed. Primuls, Vila Nova R$550,00
- Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$550,00
- Apto Ilha da Figueira R$ 480,00

- Ed. Maria Alice, COZo Mobiliada, Ilha da Figueira R$780,00
- Apto, Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira R$400,00
- Ed. Caliadra, Vila Nova R$620,00
- Ed. Erica, Centro R$620,OO
- Ed. Ferreiti, Centro R$600,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasilia R$680,00
- 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 Brasma R$68Ú,00
- Ed. Alpes, Vila Lalau R$650,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Rgueira R$740,00
- Ed. Magnolia, Centro R$780,00
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$620,00
- Ed. Tulipa, mobiliado, Centro R$1500,00
- Ed. Centenário, Centenário R$600,00
- Ed. Dom Arcanjo, Vila Lalau R$630,00
- Ed. Winter, Baependi R$600,OO
- Ed. Joao Batista, Ilha da Rgueira R$550,00
- Ed. Lililum, Vila Lalau R$520,00

.

- Ed. Munique, Centro R$930,OO
- Ed. Nostra, Água Verde R$680,00
- Ed. Ilha Bela, Centenario R$680,00

- Ed. Nova York, Centro R$1 050,00
- Ed. Astral, Ilha da Fiqueira R$680,00
- Ed.waldemiro Bartel, Baependi R$850,00
- 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, Vila Lalau R$900,00
- Ed. Amaranthus, Centro R$2500,00

- Casa 3 q1s, 1 suite na Ilha da Fgueira R$1500,00
- Casa goori1ada 2 q1s, CzemiewK2 R$300,00
- Casa Czemievvicz 3 q1s, R$1 em,oo
- Casa 3 q1s + suíte , CzemieNicz R$1500,00
- Casa 4 CJIDS, Vila Nova r)pic;cina R$1.7oo,00
- Casa 2 quartos, Nova I3ra9Iia R$600,oo
- Casa Madeira, 2 Quartos, Rau R$ 555,00
- Casa alv. 3 qrtos, Res/Com., 288m2, Nova BrasHia

R$2700,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa Rio da Luz, 3 qrtos A partir de R$ 550,00
- Casa 3 qrts, Centro R$800,OO
- Casa 2 qrts, Estrada Nova R$580,00
- Casa 3 qrts, Czemiewicz R$1200,00

\

- Sala ComI. próx. Prefeitura R$ 1.100,00
- Apto 3 qrtos, Rio Hem R$ 900,00
- Casa 3 qrts, Centro R$850,00
- Casa 3 qrts, Centro Res. R$11 00,00 Com. R$1400,00

Sala Tower Center 62m2 R820,OO
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
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 c/55m2 R$ 700,00
Sala cml, Amizade c/55m2 R$ 600,00
Sala cml Centro, c/ aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2• A partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, c/973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro c/97m2 R$1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro c/100m2 R$1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro c/97m2 R$1435,00

- Galpão Alv. Centro c/300 m2 R$4.000,00
- Galpão c/691 m2 Novo - Czemiewicz - R$ 5.700,00

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

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Rg. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,OO
- Terrno c/364 m2 Água Verde R$ 1.000,00

o
�
.....

Empreendimentos ímcbtháríos Ltda.
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• AR-OOMQ1CIOt(AQO
• DIREÇÃO HIDRÁltPCA
• RODAS DE LIGA LEVE ARO lQI'
• TRAVAS ELÉTRICAS

ENTRADA DE

R$ 9.615,00 * 48X DE

R$4 (3)

,00
(3)

A.M.EM48X COMPROMISSO NISSAN MARCO
• 3 A
• 2 ANOS DE ASSISlÊIClA 24 HORAS
•

PREÇO fECHADO DE REVISÃO
• AIRBAG 0_Qi;1ÉRIE
• MOTUR 1.1t1lU.a:M
• DIREÇlO ElÉl1ÜCA' ENFRENTOU MAIS DE

· TESTES
PARA SER APROVADO POR VOC�.

(5) IA.M.EM·12X
(4)

fAXADEO VOA.M.EM24X
• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
• AIRBAG DUPlO
• RÁDIO COM CD PI,.AYER E MP3
• AlARME E IMOBllIZADOR DO MOllIR
• RODAS DE UGA lEVE
• COMPUTADOR DE BORDO
• BANCO TRASEIRO BIPARTIDO

FABRICADO NO BRASIL
• AR-CONDICIONADO
• VIDROITRAVA NAS 4 PORTAS E ESPELHOS ELÉTRICOS
• AIRBAG PARA MOTORISTA
� DIREÇÃO ELáRICA
• PORTA-MALAS COM 449 UTROS

. CONHEÇA A

ál��
Consulte condlç.ões especial.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul - se
Fone: 47 3054-2600 - www.nissannix.com.br \

2. Na compra do modelo zElro·quilômetro da Nigsán Frontier (20 j 1/20 j 2) o
" cliente obterá bOnus no ..

valor de R$ 3 mil se colocar uma das seguintes opções
de veiculo usado na negociaçliQ: (i) Nissan importado, diretamente pela Nissan
do Brasil, ou fabricado no pafs (P'rograma 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 vefculo usado há no

mínimo seis meses (contados da data da emissão do documento). Os programas não são

.

cumulativos. O CPF/CNPJ do proprietário do veículo usado, objeto da troca, deve 6e�
obrigatoriamente o mesmo do comprador do novo veiculo. Este programa também é válido
para vendas diretas. Promoção válida até 30/0412012. Até 30/04/2012, 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
01,1 com o bónus do Programa de Fidelidade ou com o �ÔAUS do Programa de Conquista,
podera chegar ao valor máximo de R$ 1 O mil. Todas as condições de financiamento deste
anuncio são válidas até 30/04/2012 pu até quando durar o estoqoe de 2 unidades pOr
veiculo e estão sujeitas a anillisEl e aprovação de cadastro. Frete incluso, Para todos os

R$ 499,00 0,99% 12,54% 1,19% 15,29% R$ 58,50 R$ 33.567,00R$ 26.990,00 LSG R$ 9.615,003) Nissan March 1.0 Flex MT'" 12/13 Não 48

0,94% 11,93% R$ 330,81 R$ 58,50 R$ 46.116,24R$ 44.990,00 CDe R$ 26.994,00 R$ 1.593,52 ,0%5) Nissan Livina 1.6 Aex MT" 12113 0%Não 12

·Custo efetivo total. ··Câmblo manual.

financiamentos, tarifa de confecção de êadastro de R$ 750,00. Garantia de 3 anos. sem limite de quilometragem para uso particular, 100 mil km para uso comercial, ou o que vencer. primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas

concessionárias Nissan, limitadas a defeitos de fabricação ou montagem de peças. Para obter mais informações, consulte o manual de garantia. Imagens meramente ilustrativas. Acessórios não inclusos. Estes vefculos estão em conformidade com

o Proconve - Programa de ControlEI de Poluíção do Ar por Velculos Automotores.
'

.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
. (
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'automóveis

ua Walter Marquardt,

,ff 18 O Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se

SAVEIRO 2008
COMPLETA

Confatos: 3372-1070 • 3370-4714 • '125-2008

PALIO 2P 2008
ELX 1.4

LOGAN AUTHENTIQUE HI

FLEX 1,0 16V 4P 2010

/

CORSA 2000 BASICO

FOX 2010 ALARME
DT OH LT TE

SPACE Fax 2007
COMPLETA LIGA LEVE

MONTANA 2007 COMPLETA
R$ 28,900,00 A VISTA

KA 200 I ROCAM
COM OPCS

MEGANE 1.6' 2007
COMPLETO

MONTANA 2004
COM AR

SANTANA 2003 4P
.

COMPLETO + RODAS 17
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Carros Nacionais e Importados. Novos e Semi-novos R�visados Mauvo I
Rua Angelo Schiochet, 80 Centro

V· íte nossosit
.

I b
J I I 473275.1132 Fax: 47 3275.1132

ISI e nosso SI e: www.maurovelcuos.com. r ........., Jaraguá do Sul se-

S-X4 2.0 MT

Venha conferir!
o KM - Branco - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

TR4 2.0 AT

65.000,00
2010 - Vinho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Cd Player._treios Abs, Air Bag Duplos, 4x2, 4x4 e Reduzida, Câmbio
Automático.

Palio Celebration 1.0

.21.800,00 Grand Vitara 2.0
4x4 MT

2007 - 4 portas - Vermelho - Flex - Aquecimento, Vidros Elétricos,
Limpador e DesembaçadorTraseiro.

Venha conferir!

Uno Mille 1.0
o KM - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Iravas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de N.eblina, CD Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

19.500,00
-2007 - 4 portas - Verde - Flex - Ar-condicionado, Vidros e' Tràvas
Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd Player.

207 Escapade 1.6

34.000,00Fiesta Hatch 1.0

23.000,00 2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Acendimento Automático de Faróis e

Limpador do Para-brisa.
2009 - Preto - Flex - Aquecimento, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

DesembaçadorTraseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player.

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

Rua Walter Marquardt, 2670

Fone: (47) 3370-7500

GOL G4 4 PORTAS 2009
COMPLETO. f/!1.4��IfJ!l"J

Chevrolet S10 2.8 MWM 4X4
• IR,",_,','jrlnall"WIII.,_'·1/11,l1li",".'1Colina· 2005. Illfillfa W/ut;,gl!iW/I

L__�._.. _.___ ._._._�_;_���,.�. .!::.:_:_:::':"_�_

1
I I··
I

T'OVD1Jl COROlA 1,8 XEI 2007 JI COMPETO AlIf'OMATIC. t"""�. '1111"L:.__._. .__ . . ._.

FIAT UNO 2 PORTAS 2009

C\OPCS.I."J1�1D

PROMOÇÃO
RS15.800,OO

FORD TAURUS 3.0 1997 i
COMPLETO I

........_....._� --------._.----_.---_.----,--_,,_-_--_._.-,_.------.-

'-"---'-'----'-'__,---.-.- --_--'-'--'--- I
re;::::t::;;,e.�"""�1i 1����6�1��i���:�0----_�----'------ i

I FoX 4P 2009 I

I FOCUS 1.62005, iI PICA.SSO EXCWSIVA 2007

'I CORSA HA1CH MAX 2005 PRATA
'

J

I
CORSA HA1CH MAX 2005 PREro I

I
PICA.SSo GLX 2. O 200B ISANDERo EX 1.6 2011

I PALIO 1.0 200B II GOL GIV Aé 4P PRATA 2007
•

COMPLETA. ííi."IIJlllll!i!lIWWlIINliim, ',II RENAUlI CLlO 2P AC 200B
iD,m,_ifl1'!fltI�J6lllm"IJI XR IDRNADo 2007

__ .__ ._._._.__ ._ ..

_.-::
__ .

I I WV/JErA 2_5 2009

I
LANDER XTZ 250 2009

, FIESTA 2005
HONOA 1UISTER 2007

, HoNDA m LX ALIT 2008
-

I 2 CBX miSTER 250 2004l200B

II �8�gt ����go2;2oo5!2009
CLlO 4 P AC 200B . I

: WVf30L BV 4P PRATA 2001 I
I GMNECTRA GL 2.2 2000 I
I WVfr'ARAll 1 6 1995.

ICORSA HATCH MAX 1.0 2005 KIT I PEUGEOT 206 1.4 COMPLETD 2006

L�����/C/DH���/f�����!J};II�J ! �cfsb�J��1����B
I PICA.SSO EX 2004 IICORSA SEDAN 1999

II
TOYOTA HILUX 199B
UNO MILLE ECONoMY 4P 2009

. SANDEIRo 1. o 2d09
CORoLLA XEI 2007 ALIT

I TOYOTA COROLLA XEI AT 2006 II, PALIO CELEBRETION 4 P COMPLErD 2009

I I CLlO AUTENllC 1. O 2006
I CHEVROLET CLASSIC 1.02010 PRATA

li
RENAULJ GMNO SCÉNIC 2. o 1 BV AUT 2008 PMTA

TOVOTA HILUX SW 4X4 1998 I I PARA1l1,6 AC!DH 2006

COMPLETA\O'ESEll"-�Jl,,ft_i'I��1 ' FIAT IDEA ELX 2006
______________

�!�!!��'!:�.�� I WV KDMBI1,6 MI ENVIDRAÇADA 2005 BRANCA.
I FORD KA 1,0 ZETEC RoCA.N 2004 CINZA

--- �- _-- ---- - - I FORD MONoEo GLX 2.0 2000 PRATA
I GOL4 P 2008
I FOX 4 P 1.6 COMPLETD 2006

I
GM AGILE 1.4 COMPlETD 2010
PEUGEOT 207 PAI< .1. 6 TETO 2009

I
FORO TAUROS U.OONO 19�7
CrrROEN C 3 1.4 200B

I
FIATllPO 1.6 1995
WVf30LF 1.6 2001
RENAULJ LOGAN 1. o 200B

__
' UNO MILLE 1991

GM ASTRA HATCH CD 2.0 2004 I cuo AUT 4 P AR C 2007

I'COMPLETO RLL!I(IR'''.� II g�8 ��4�JJ20B ..

__ . ._._._._.
._._._._. -' L__ . __ . .__. .__.__. ._. _

GM\ VECTRA ELEGAIIlCE 2.0 2008.

1_.A,'"'.,�,IJI/.l8/ln-�, JCDMP. U. DONO.ta!!!:;!Jj!"ii!;UIiIl!!fB,
_._-,--.---:'-._-_._,=:::_:�::;__._._.':._._::_:. .. __.-
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FINANCIADOS

EM ATÉ

EfcULO
TRIBECA 3.6 270CV ÂUTO 4X4
408 FElINE 2.0 AUTO

IMPREZA HB 2.0 4X4_161J

COMPL.E1O+COURO+ABS+ABG+TEIO+ROOA+AU1O+SENroR+4X4
COMPI..ETO+ABS+ABG+SENSOR+lE1O-tCOlJRO+EBD+RODA+AUTO 2012 71.000 66.000

AR+OH+VTE+Al+ABG+ABS+<D+COMP+4X4+FN+RüDA+LQT .;, 2011 69.900 65.400
AR+DH+VfE+Al+ABS+ABG+AQ+(I)-rCOMP+RODA+4X4+LDT 2009 69.900 64.900

AR+DH+VfE+Al+ABS+ABG+COMP+AU1O+RODA+lE1O-tCOlJRO 2005 63.990 59.990

JAR

ITA
FORESTER XS 4X4

307 CC 2.0 AUTO

GOlF 2.0 MI BLACK EDlTION AUTO COMPI..ETO+ABS+ABG+lE1O-tCOlJRO+SENSOR+{])+RODA+EBJ) 2011 59.500 54.500 JON

BOXER 2.8 FURGA0330C DH+AQ 2008 56.000 . 50.000 BRU

L200 HPESPORT DIESEL AR+lliH;-VfE+Al+ABG+COURO+AQ+ROOA+W 2005 54.900 50.000 ITA

CARENS EX 2.0t7LUGARES AUTO AR+DH+VfE+AU1O+COURO+AQ+ABG+COMP+RüDA+lDT+W 2009 49.990 46.990

JmA2.SAUTO AR+DH+VfE+ABS+ABG+IDt-TEIO+COURO+COMP+AUlO+ROOA+ 2007 49.900 46.900

CITYEX AR+DH+VTE+ABG+�+D1+W 2010 49.006 4S.000�
REXTONRX320AUTO COMPI..ETO+Al+ABG+ABS+CÕURO+TEIO+AUTO+RODA+SENSOR 2002 46.900 43.900 JAR

207SWXS1.6AI.irÓ" AR+DH+VTE+Al+ROOA+C®RO+CD+AlJTO-t{DMP+lDf:+W; 2011 47.40a 43.400,," ITA

307 HB 1.6 PRESENCE PK AR+DH+VfE+ABS+ABG+Al+<D+TEIO+AQ+{OMP+RODA+lDT 2011 46.900 43.000 JON

S10ADVANTAGE �+DH+VfE+Al 2010 47.500 42.500 ,BRU
FOCUSSDGLX2.0AUTO AR+DH+VfE+ABS+ABG+IDt-AQ+AUlO+ROOA+Dl+W 2009 44.990 41.990 ITA

STILOSPORTING 1.8 AR+DH+.VTE+Al+ABS+@G+lEJO+(]).t(DMP+AQ+.OOOA+LDT 2009 42.900 �8.909 JON
207SDPASSIONXS 1.6AUTO AR+DH+VfE+Al+AQ+AlJID.t.(DMP+ROOA+DT+W 2010 42.000 38.500 JON

ECOSPORTXLT1.6
-

AR+DH+VTE+AQ-±ID+<DURO+RODA+lDT+W 2009 42.000 38.500 ITA

VEGRA GT 2.0 AR+DH+VfE+ABS+ABG+IDt-Al+AQ+ROOA+lDT+W 2009 42.500 38.500 JON

C4PAlLAS2.0�tiro_ AR+DH+VTE+Al;jD+ABS-t-ABG+Al1TO+COMP+RüDA+QT+W 2008 41.500 38.000 _

JON

COROlLA FIElDERXEI1.8 AR+DH+VfE+ABS+ABG+AQ+RODA+LDT+W 2008 38.800 35.800 ITA

307SD�.pFELlNEi:i,,,,,,- AR+DH+VTE+Al+�A6$+�MP+AL+<D+BQDl\f{)TfW 2008 3.7.500 ,,34SQ(i, "JON
,:I

AR+DH+VfE+AQ+ROOA+lDT+W 2008 34.900 32.900 ITA

AR+OH+YTE+Al±AflG::t-(ÕiJRO+AO+RODA:l-OT+VV 201(, 32.500 30.omL "ITÁ
.

PARATI1.8COMFORTlINE AR+DH+VfE+AQ+lDT+W 2006 29.900 27.900 JON

PUNTO 1.48V OH+VfE+ACl-tW:r+W 2008 28.900 26.0oP JAR
AO+_W 2010 28.000 26,000 JAR

AR+OH-tNlç+NWltf:l-W 2008 27.500 25.000 JON
DH+VfE+AQ+lDT+W 2006 26.800 24.800 JAC-ITA

.. M-tDT 2010 25.000 "23�QOÕ_ JON
AR+VfE+Al+Dl 2007 24.400 22.400 JAR

ÀR+DH+VTE+�I.iJf+W _ 2007 22.900.,21:.4ÕQjJi;,ill;;JAC:.:ítA:
Al+TE+lDT+W -, 2006 22.500 21.000 INO

,4Q+lOT ,-' _- � 2009 22.900' 20 ..900 ;,: àRU,
GOL POWER 1.6 AR+DH+VfE+Al+lDT -

2005 ,22.500 20.500 JON

FIESTAHB1.Q AQ+lDT .200g 2J.900 19.900 JON
BORA2.0MI8V AR+DH+VfE+Al+AQ+ABG+RODA+OT+W 2001 21.500

206SENSAT1.4 VE+AQ+lDT 2008 18.900

BMW 5281 AUTO AR+DH+VfE+ABS+ABG+COURO+TEIO+AUlO+COMP+RODA+Al 1996 18.500

ASTRASOGLS AR+DH+VfE+Al+AO+RODA+Dl+W 2000 17.900

19.500 RIS
17.400 BRU
17.000 JON

16.700 ITA
15.500 JON

15-400 JON
15.000 ITA

1.(300 , RIS
14.000 IND

12.900 JAC�ITA
11.000

9.800�
9.400

FIORINO 1.3 FIRE

206 SOLEll 1.6 AR+DH+VfE+AQ+ABG+<DMP+RODA+lDT+W
AR+OH+VfE+AQ+CD+RODA+lDT+W
AR+DH+VfE+Al-tAQ+<OMP+RODA+OT+W'
AR+DH+VfE+;Al+AQ+ABG+RODA+LDT+W
AR+DH+VfE+ABG+CO+AQ+Al+lDT+W
AR+DH+VfE+Al+ABG+ABS+AQ+RODA+lDT+W
DH+VE+RODA+AQ+LDT

2004 17.000

2003 16.900

2004 16.500

1999 15.800
2001 16.500

2001 13.9QO

1999 12.900

1998 11.800
2010 10.900

MEGANE RT 1.6

CUORT1.016V

CLASSE A 160

GOLFGLX2,0

s.EGU:NQA:A �atrA, MS 8h fé, 19h1. SÃ18ADO, DAS 9,h As a!m.

JARAGUÁDOSUL I G'n7419H la.aaaoLOOaAU,,414
'8WMSNAU 47 32jl 6000 I ;trAJAi 47334-8 85St) ! � 47 :B355 4500

RlGOO SJ:ll47 3'522.Q68Q ! �.A1L 47 3-3-33 4866

• Trabalho com serviços de corte e poda
de arvores. Tr: 9158-0019

• Trabalho como diarista na Vila Lenzi e

região. Tr: '9178-1437 com Lucia.

• Precisa - se de casa pra alugar que
tenha a Bitz. Tr: 8833-4787 ou 3372-
1205 após as 18:00.

_

• Moça para dividir aluguel, boa

localização, apartamento em ótimo
estado, todo mobiliado Local:

_

Condomínio Bartel-Baependi. Valor do

aluguel: 350,00. Teleforie para contato:
47-9912-4067

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS. Paga-se
bem. Interessadas fazer contato pelos
fones 3372 - 00131 3273-56731 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:

9905-20641 Dalto

• Buscamos empreendedores, grande
oportunidade de negócios. Fone: 47
9992-6045 ou WWW.hlom.netjvenci

• Procuro empregada domestica, casal
necessita para São Paulo para todos os

serviços e que saiba cozinhar. Tr: 3372-
1490 com Darci

• Aceito doação de beliche usado em bom
estado. Tr: 9198-5568 '

• Me ofereço para trabalhar como

carpi_nteiro. Tenho experiência. 8435-
5023 1 9248-3309 Diego

� Procuroestagio na área de pedagogia
em escolas ou empresas estou na 5
fase da faculdade. Tr: 8412-4928 até as

16:30.

• Vende-se maquina nova de corte de aço
a plasma-oxipira. Tr: 9653-0717

• Vende -se monitor LCD LG Flatron 115
50S. R$ 150,00. Tr 9113-2661

• Gravador dvd externo da Samsung para
note ou pc usa 02 portas usb semi novo

R$ 100,00. Tratar 9917-3771

• Modem tp-link para adsl 2 modelo 8816

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 refeições(almoço,
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.R$ 800,00 Fêmea e R$
650,00 macho à vista. Fone 47 9182-
2268

• Vende - se colchão de casal. R$. 50,00. '

Tr: 32:r3-0779
.

• Vende - se comercio de pescados,
- atende' mercado, lanchonetes e

restaurantes. Tr: 9988-6649,.
) ,,( 1\ t •

\ ( ,

, I : .' , :' - : J 1 l : \ I ) : : ; J ( ) i � ,: l _

• Vende - se maquina overlok, reta
eletrônica. R$ 2200,00 as duas 3376-
6143 cl Rosangela

• Ps3 Slim 160 Gb Bluray e 3D modelo
novo ORIGINAL SONY cl controle, jogos.
·R$ 690,00.

'

X-Box 360 Slim e 3D modelo novo,
controle, jogos. R$ 590,00. Nintendo
3ds destravado cl jogos, bate fotos em

3D R$ 510,00. Tr: 9188-7769/9907-
1512/8462-8442/8840-4992, e-mail!
msn giovannibnu.vendas@gmail.com
Entregamos instalado e configurado

• Vende-se filhote de York Shire macho,
R$350,00 contato 3370-2715 - cl Dorli

• Vendo filhotes lasa Apso com 5 meses.

R$ 450,00. Tr: 9231-1166/8404-2883.

• Vende - se 1 caixa selada com 2 sub
bravox uxp, 4 cornetas selenium d 250

x, 4 meia nove pionner 850 rms, 1
modulo digital 1200 roadstar, 1 modulo
corzus xr 2100 watts pra voz mas toda a

fiação cabo 25 mm todos cabos rca mas

tampão pras cornetas. Tr: 3376-4050

• APARTAMENTO cl suíte + 1 quarto,
sacada cl churrasqueira, cozinha
mobiliada. R$ 149.000,00 (liberado para
financio E FGTS). Tr: 91Ô4-8600.Creci
14482:

• APARTAMENTOS cl 2 quartos +sacada c/
churrasqueira, área de festa, áreas de
53 á 65 m-. R$ entrada + parcelamento
+ financ.Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Apt.76m2 privativo na Vila Lenzi 3
quartos mobiliado R$145.000,OO.Tel
9918-9996 8443-3633

• APARTAMENTO PRÓXIMO DA WEG E
MARISOL - você vai adorar ter essa

facilidade. Dois quartos, churrasqueira.
Hnancrável, pode FGTS. Visite. (47)
3371-4008. CRECI 15022.

• 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. R$
390.000,00. Tr: 9987-3576.

• Alugo Apto, com 1 quarto, cozinha e

BWC. Rua: Max Wilhelm, 837 prédio azul.
Bairro: Baependi. Tr:3371-.6021

• Apto no Rau, 67 mt2 área útil - 2 quartos,
sala cozinha, BWC, área de serviço,
vaga de garagem. Pode usar o FGTS. H$
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: 3�73-5233.

• Vendo Apartamento suíte mais 1 quarto,
próximo do mar, aceita carro como parte
do pag, Fone 8448-8644

• 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 m>, Casa: 125
m2. Flnancíável, (47) 3371-4008. CRECI
15022

• Casa Nova 135 m2 porcelanato, água
quente, laje inclinada, moderna próxima
da Unerj/Rau. R$275 mil. 9918-9996

(
, : �) ..
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• Casa Nova com 135 m>, terreno
390 m2• Porcelanato, água
quente, laje lncllnada, moderna

próx. Unerj/Rau, R$ 275 mil.
8443-3633

• Vende-se uma casa prox. a Weg
I de alvenaria com 180 rnt-, 3
salas 1 escritório, 2 banheiros,
llavanderia, 1 churrasqueira, 3

quartos e 2 vagas de garagem, o

terreno mede 13 por 27.Tr: 3371-
8082/ 9905-7365.(aceito apart.

,

ate R$ 150,000,00.) Valor da
casa R$ 298.000,00.

• Vende - se uma casa de
alvenaria com 2 quartos, BWC, e

cozinha na praia de Piçarras. R$
100.000,00. Tr: 3371-9753 ou

9135-5112

• Vendo casa Nova na praia Barra
Velha, Suíte mais 2 quartos, e

demais dependo Fone 8448-
8644

• Oportunidade Vende-se uma

chácara no perímetro urbano
com 21.146 mt a 300 mts do

,asfalto com casa de alvenaria

aprox. 80 mt>, 2 lagoas.água
corrente e cachoeira com

nascente, arvores frutíferas
60% de área desmatada, com

escritura. R$ 290.000,00 aceito

proposta.Tr: 9118-5474. 9662-
0895.

• Sítio Rancho Bom Schroeder,
casa alvenaria 170 m2, lagoas,
ranchos plano 8 mil m2 total 35
mil m-. R$310 mil aceita casa

ou terreno até R$150 mil. 3054-
1696 Ivan

• Chácara 2500.00 m2 toda plana
com 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, Rua Guilherme
Tomelin. R$ 150.000,00. Tr:
8422-1926.

• Vende-se uma locadora com

ótima clientela, ponto de
funcionamento a 13 anos,
mais de 3000 DVDs entre

lançamentos e catálogos. Preço
imperdível/aceito carro no

negócio Tr: 9631-2588

• Aluga-se sala comercial no

centro de Corupá 120 mt- c/
estacionamento. Tratar no

horário comercial. 3375- 1004

• Vende-se loja papelaria e

presentes em Guaramirim no

bairro Avaí. Ótima localização.
.

Contatos: 3373-4766 ou

99489798

• Vende-se uma Padaria e

Mercearia. Tratar no tel. 3275-
0697.

• Vende-se empresa em

Guaramirim no ramo de corte

de chapas de aço plasma com

ótimo faturamento mensal. Tr:
9653-0717

• Passo o ponto, salão de
cabeleleiros todo equipado,

,

com clientela formada e ótima
localização, R$' 30.000,00.
Aluguel da sala R$ 650,00. Tr:
9978-3368.

• Vende - se loja de presentes,
utilidades e acessórios
femininos, Bairro Vila Lenzi. Tr:
9175-1200 ou 9663-5682

• Vendo agropecuária, pet em

Guaramirim bairro Avaí, valor a

combinar contato com Fabio ou

Marley (47) 9244-6304
'

• Aluga se sala comercial em

Guaramirim com 18 mt-, ótima
localização. Tr: 3373-1900-

• Aluga-se - Sala comercial na'
Marechal Castelo Branco, 2128

- Centro - Scheroeder. Tr.: 3374-
1488

• Vende -se um petshop completo,
com consultório veterinário,
banho/tosa e venda de animais.
Tr: 47 8492-7060

• ALUGO sala comercial no centro de
Guaramirim com 60 m2• Valor a

combinar. Tr: 3373-2847

• ALUGO quarto p/ pensionista no

centro. Tr: 8826-2565

• Aluga-se quarto/ kitinete na

R:Prefeito Waldemar Grubba,1532.
Tr: 3275-1185/9912-6200

• Aluga-se quitinetes no Centro,
Vila Lenzi e Vila Nova com 1/2, 3

quartos e Casa na Vila nova. Tr:

3371-9311/8809-8185(vivo) Com

Evonete/Alberto.

• Aluga -se sala comercial no centro
de Guaramirim.Tr: 3373-1900

• Alugo Kitir:lete - com 30 m2 na Rua
Ernesto Lessmann 615 - Vila Lalau,
Jgua do Sul próx. a Weg. R$ 300,00
Tr 9976-5630/ 96084484/ 3635-
4443

• Alugo quarto pensionista no centro
livre de água, luz e internet Garagem
disponível após as 22:00. Tr: 8826-
2565.

• Salas comerciais para aluguel na

Rua José Picolli, bairro estrada nova.

(56 e 72 m2). Excelente localização.
Salas estarão prontas em +/- 20
dias. I nteressadosentra r em contato

com Gileno no fone (47) 9172-9175

• Aluga -se kitinete com cozinha e

sala conjugada, 1 quarto, WC e área
de serviço.(70 mt da Prefeitura de

Jgua do Sul), do preferência para
Idosos, estudantes ou casal sem

filhos. Tr: 3371-1634.

• Alugo kitinete peça única, com 30
m na Rua: Ernesto Lessmann, 615.
Vila lalau - Jgua do Sul. R$ 300,00
+ água e luz. Tr: 9976-5630/ 3635-
4443.

• Vendo terreno c/ 600 mts e casa

mista, toda documentada na rua

Oscar Schneider/ Barra do Rio
Cerro 1800 mts da Malwee.R$:
110.000,00. Tr 9114-8093 /3273-
1546 c/ Arcino.

• VENDO Reflorestamento de

eucalipto com 11 anos, já possui
madeira quadrada, área toda plana
de 50.000 m2, próximo de Rio do

Sul, valor a combinar; fone 47 3328-
3560.

'

• Vendo 3 terrenos na praia de ltajuba,
R$ 28.000,00 escriturados 300 m2
fone 8448-8644

• Terreno na praia de ltajuba, R$
10.000,00 entrada e saldo parco
Direto C. propriet. Fone 8448-8644

• Vende - se terreno 2500 mP plaino
no Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr:
3376-0726

• TERRENO ALTO PADRÃO -

CONDOMíNIO FLAMBOYANT.
600 m2, excelente vista. Aceita
apartamento de menor valor.

(47)3371-4008. CRECI 15022

• Vendo terreno 7522 mP Rio
Cerro II, ótimo para construção
de galpão. Tr: 9654-2206

• Vende - se terreno em
.

Guaramirim com 835 mt- plano
pronto para construção, no Bairro

Guamiranga próximo ao campo
do Zipf.R$ 40,000.00. Tr: 8436-
4124/9950-5754 c/ Tiago.

• Vende - se terreno no Bairro
João Pessoa com 7 mil mt- plano,
próximo a escola Machado de
Assis +- 30 rnt-. Tr: 9160-5970
valor a combinar.

• Vende - se Terreno Rua: Hilário
Floriani, em frente ao Edifício

•

Moradas da Serra na João
Planincheck, no Nova Brasília.
450 m2 (15 x 30 mt) Contato pelo
telefone 47 8818-3320

• Vende - se um terreno na praia
de Piçarras no valor de R$ 65
000,00. Tr: 3371-9753 ou 9135-
5112

• Terreno de 20 por 70 mts com

casa de 220 mts,sala e cozinha
, dois banheiros 3 quartos e

escritório, tudo murado com

portão eletrônico, jardim,
garagem para 3 carros.Preço a

combinar. Tr: 9969-5540.

,

• Caminhão GMC 710 gabine Basculante,
baú de alumínio, 7 pneus novos,
motor de BMW, baixa quilometragem,
revisado. Aceito propostas, troco por
menos valor ou maior valor. Tr: 3370-
7994/9916-9619

• Vectra CD 2000 completo
prata/ IPVA pago.R$ 20.000,00.
Tr: 9997-0791 c/ Carlos. Email:

aecbartztâíbest.corn.br
• Vendo Meriva 2007 /2008 joy

completa 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, comp.
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) ou R$
10.100,00 + prestaçôes. Ótimo
estado de conservação, 5 pneus
novos (Step nunca rodou), interior
impecável,computador de bordo,
insulfilme. Contato: 9671-4532

• Vende - se Tempra 96 GNV. R$
3000,00. Tr: 3276-0850.

• Fiat Strada 2007 fire flex
R$21.200,00: Tel: 3373-4131

• 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$ 21.000,00. Tr: 9936-0243.

• Fiesta 97, cor prata, duas portas em

ótimo estado, R$ 7.000,00 aceito
moto. Tr: 3276-0478

• Vendo F 4000 ano 82,MWM. R$
25.000,00 ou troco por carro de
menor valor. Tr:3371-6968.

• REPASSE Ford Fiesta 2006 4 portas R$
16.500,00 fino 100%.Tel: 3373-4131

• Peugeot 206, 1.0 16v, 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:
3275 3538 ( 9931 941

• Peugeot 307 Felíne 2.0 Aut. Ano: 2007
Preto Completo/Bancos em couro; Ar

Digital; ABS; RII ; Valor R$ 31.000,00.
Tr: 8888-5583/8885-2085

• Vende - se Megane 2007 2.0

automático/completo. R$ 31.000,00.
Tr: 9918-0000

• Renault clio hatch authentique 2004 4

portas vermeltio, alarme, trava, vidros
elétricos, 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 (Mptorista e passageiro,
Insulfilm) em perfeito estado de

Conservação, IPVA 2012 pago. R$
17.000,00 sem troca. Contato com

RoSana/ Eduardo Fone: (41)3370-
7014.

• Megane Sedan ano e modelo
.

2007, 2.0 autornátíco completo. R$
36.500,00. Tr: 9247-9002.

• Vende - se Scenic 2004 Prata modelo

Privilege completo + couro, abs e air

bag. 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 Privilege 1.0 16 vano

2004, cor prata, completo. Ar
Condicionado, Air Bag Duplo, Direção
hidráulica, Vidros elétricos, Volante
com regulagem de altura, Controle
som no volante, IPVA pago. Sem troca.

R$ 16.000,00. Tr: 8410-0000 Fabio.

• Vende se Gol, ano g3, completo, prata,
ótimo estado de conservação. R$
16.500,00. Tr: 3370-7994/ 9916-
9619

.

• Vende-se Fax 1.6 4P preto completo,
ano 2004/2005 os itens são
originais de fábrica. 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

• Gal 99 special, 1.08 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 Voyage 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 2006

azul, em ótimo estado.Ir: 8422-

2576/8433-7002.

• Vendo Pólo Preto sedan 2007,
completo, com rodas de liga leve. R$
31.000,00. Tr 9159-9733

• Toyota Corolla XEll.8 Aut.Ano: 2004,
Preto, Completo/ Bancos em couro;
ABS; RLL. Valor R$ 31.000,00. Tr:
8888-5583/8885-2085

• GM Corsa Super 1.0 1998/Cinza 2

portas, Ump. e 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.

• VW Golf 2.0, 2000, Azul, Completo
/ Bancos em couro; RII17 R$
18.600,00. Tr: 8888-5583/8885-
2085.

• Kia Picante EX 1.1 Aut. 2006, Preto,
Completo, RII. Valor A Combinar. Tr:

8888-5583/8885-2085.

• Vende - se Fiorino 2006, GNV. R$
9000,00 + 31 em R$ 533,00. Tr:
9988-6649.

. • 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

prestação atrasada, busca e

apreensão, documentos em atraso,
ou já apreendido. Tr: (47) 9696-
3566.

•. Vendo parati 1.8 ano 95, 3 dono,
muito bem conservada, gasolina,
farol de milha, trava Multloch.R$
11.850,00. Tr: 9151-2805.

• Vendo Corsa ret ano e modelo
98 4 portas cor verde perolizado,
Ar condicionado, travas elétricas,
alarme, chave geral, cd com DVD
totalmente revisado. R$ 13.000,00
somente venda: Tr: 8313-6088.

• Sportage 2008, preta, interior couro

caramelo, único dono, impecável. R$
44.900,00. Contato (47) 9973-8743

• Vendo 2 veículos uma moto Suzuki
GSXR 1100 azul, IPVA 2012, com

motor aberto poucos reparos, e um

Logus 93 vermelho, com motor novo.

R$ 12.800,00. Tr: 47 8890-9854
com Marcos.

.• Scenic ano 99 verde, completo.R$
18000,00. Tr: 9973-5780

• Vende-se moto CBX 250 twister
2005 prata.R$ 5600,00. Tr: 9196-
8676 com Edivaldo ou Jaqueline.

• Vende -se moto Yamaha xt600

(ténéré) ano 90 cor azul! 2 faróis.
Tr: 8497-7723 ou 9961-0465.

• Moto Kasinski, modelo WIN 110,
com 5000 km rodados, vermelha
e preta. câmbio semi-automático,
partida elétrica e painel completo.
Rodas dianteira e traseira aro

17 em liga leve e freio a disco
dianteiro+ dois capacetes inclusos.
Valor R$ 2.800,00 a negociar.
Tratar com Ederson 9118-4900

.
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Celta LS 2012 � Classic LS 2012 � Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 �
A partir de

Trio elétrico e Direção hidráulica

CONTE COMIGO
I. I

"

.EM TODA A REDE DE CONCESSIONARIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTASCelta LS 1.0, 2 portas, Flexpower iconfig R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 23.990,00. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), ano/modelo 2012/2012, 'com preçopromocional à vista a partir de R$ 25.990,00. Corsa Hatch 1.4,4 portas, EconoJlex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 29.990,OO.Ofertas válidas para o perlodode 18 e 21 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 Chevrolét. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por VeículosAutomotores. www.chevrolet.com.br - SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC • 08007226022.
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Henrique Porto
redacaO@avanteesportes.com

E O julgamento'1
Durante a semana devo ter recebido uma dúzia de e-mails pergun

tando qual a data do julgamento da partida entre Ponte Preta e

Corinthians, pelo CampeonatoVarzeano. Não sei informar, mas penso
que deveria ter acontecido já nesta semana, para o bom andamento
da competição. Realmente, essa morosidade preocupa. Uma nova ro

dada será disputada e outros casos de indisciplina podem acontecer.
Se o fato já tivesse sido julgado e as punições divulgadas, certamente
os atletas entrariam com outro espírito em campo nos decisivos jogos
da tarde deste sábado.

Jogos da rodada
Alguns bons programas para o fã do futebol amador neste sábado. Pelo
CampeonatoVarzeano de Jaraguá do Sul, acredito que os melhores
jogos serão entre Flamengo IIB" e Qperário (13h30, no Guilherme
Tribess), Meninos RLVe Santo Antônio (l3h30, na Arsepum) e Kiferro
contraAtlético "B" (l5h15, naVila Lalau). Em Guaramirim, o jogaço
da tarde será entre Cruzeiro e Bem Bolado, valendo a liderança do
campeonato. Será às 15h30, no campo do Seleto. Bons motivos para ir a

campo e prestigiar o esporte da nossa região!

Rugby
. "

Mais um esporte tenta ganhar espaço em Jaraguá dó Sul. A bola
da vez é o tradicional rugby, agora uma modalidade olímpica. A
princípio, os amigos Samuel e Bernardi estão recrutando atletas
para a equipe, que ainda não tem nome, nem local de treino. Os
interessados podem entrar em contato pelo (47) 8851-1227.

CHEFE NEM
SEMPRE DÁ

- �ARA ESCOLHER.
MAS UMA FACULDADE
QUEAC EDITA
NAS SUAS IDEIAS
VOCÊ' PODE.

• ••
•

Solidário
Fui vetado pelo
Departamento Médico
e não poderei jogar no

amistoso beneficente
entre Raça Tricolor e

Diretoria do Iuventus, .

às 10h deste sábado, no

Estádio João Marcatto.
Porém, desejo que o

evento seja um grande
sucesso e a Apae saia
beneficiada com muitas
cestas básicas. Iniciativas
como essa só vêm a

somar e merecem nosso

apoio. Quanto a mim, vou

registrar a história do jogo'

Futevôlei'
Lembrando que neste

domingo acontece o lo
Torneio de Futevôlei
do Centro Comunitário
Hannemann, da Barra do
Rio Cerro. A modalidade
não é muito tradicional
em Jaraguádo Sul, mas

espera crescer depois
da realização do evento.

Os organizadores'
aguardam a participação
de aproximadamente 20

duplas, com presença
confirmada de equipes de
Joinville, São Francisco do
Sul e Blumenau.

Casca Sesiano
Dando continuidade
aos Jogos do Sesi, neste

sábado acontece a

modalidade de tênis
de mesa. São trinta
industriários inscritos
no naipe masculino e

catorze no feminino.
No futebol de campo,
os semifinalistas serão
definidos no domingo. Já
o futebol sete masculino
livre adentra na manhã
de hoje na fase oitavas
de final, no campo
sintético da entidade.

Assim como no.ano

passado, o Sport Club
Jaraguá foi buscar um

atleta veterano para
trazer experiência ao

seu jovem elenco. A
bola da vez é o meia
Casca, que teve grande
passagem pelo Vitória
em 2010, mas não
foi tão bem no ano

passado, jogando pelo
Flamengo. Gosto de seu

estilo de jogo e penso
que ele irá somar. Casca

já estreia amanha,

ta

UFC145
A Philips Arena, em Atlan
ta, será palco do UFC 145.
A luta mais aguardada será
entre Ion Iones e Rashad
Evans, pelo cinturão da

categoria meio-pesado.
A pesagem de sexta-feira
provou que a rixa entre

os dois ex-companheiros
ainda está bem viva. Vaia
da, a dupla bateu o limite
de peso para confirmar o

duelo pelo cinturão, atual
mente em posse de Iones,

, I C á

Na Espanha
c

,

Real Madrid e Barcelo-
na se enfrentam neste

sábado, às l5h, pela 35a
rodada do Espanhol.
Aos 24 anos, Messi está

perto de se tornar o maior

goleador do Barça no lEI
Clásico'. Para isso, basta
marcar duas vezes para
ultrapassar César Rodrí

guez, ex-jogador do time
catalão, com 14 gols. O
recordista de gols no con

fronto ainda é o meren

gue Di Stéfano, com 18.

• PfRloDO: Noturno CARGA H RÁRIA: 2.100 hl ula
o curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação visa capacitar
profissíonais para o planejamento e gerenciamerlto de soluções de ínfraestruturatecnológka
de empresas. Prepara profissionais com umavisão integradora de infraestrutura de n baseada
em conhecimentos especificas e consistentes em sua área de atuação (hardware, software,
banco de dados e equipamentos), tornando-os aptos a planejare gerenciar projetos
de Infraestrutura nas empresas, permitindo Umbém atuarem como consultores na análise
de soluções na infraestrutura deTi e administrarem pessoas e equipes que interagem entre si
em projetos de TI.

PERfiL PROfiSSIONAL Df CONCLUSÃO
O TeOlólogo em Gestão da Tecnologia da

Informação deverá apresentar, ao final do

curso.as seguintes competências,
• Diagnosticare analisar a infraestrutura
da empresapara implantação de soluções
denC;

· Elaborar projetos de TIC (Redes, BD,
Aplicações, Equipamentos) articulando a

infraestrutura tecnológica com processos,
pessoas e Informações;
- Escolher. avaliar e coordenar soluções e

necessidades de aplicativos nos

ambientes de negócio;
· Gerenciar processos de Infraestrutura de TI;

- Otimizar recursos tecnológicos 'propondo
soluções para os processos de produção de

serviços deTIC para o negócio minimizando
riscos de mvestimentos fornecendo subsídios
na tomada. de decisões (custo/beneficio) na

infraestrutura de TI;
. Trabalhar em equipe. interagindo em

situações de natureza diversificada, de falma

contextualizada nas diversas atividades
desenvolvidas no seu trabalho,
demonstrando criatividade e autonomia na

dinâmica estabelecida, propondo nOV"d5

alternativas eformas adequadas à solução
de problemas.

MATRIZ CURRICULAR
A Matriz Curricular do Curso Superior de
Gestão da Tecnologia da Informação,
vinculado ao Eixo Tecnológico Informação
e Comunicação, foi proposta de acordo
com os novos prtncipios e fundamentos
previstos TIa reforma da educação
profissional, constantes na legislação
educacional vigente, bem como, nas

exigências e tendências do mercado
de trabalho.

EVOLUA, REAUZE.
Us a tecnologia, rn s também
a pa.ixão, Apl1qut: o cr.mht:clmfmto
e transforme o mundoa suavolta
Os cursos de graduação t(:cn()!ó�llca

.

Senac abrem oportunídedes para
você c.mcolltrarespaço para suas

ideias e 'O seu lu�ar no mundo,

.Os cursos superiores monheddos nas Faculdades SenaclSC terão 20% da sua carga horária total, via educação a distãnda, obedecel1dO} as bases legais estabelecidQjpelo Minisllirio da Educação.

\
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Seguro-desemmprego
Novo sistema
continuaem
passos lentos

Neste ano, menos de 1 % dos que pediram
o benefício do governo foram contratados

JARAGUÁ DO SUL trevista. Apenas no caso de não................................................ _

.

encontrar postos de trabalho
em aberto é que o trabalhador

Em vigor desde o dia 29 de se- passa a receber o benefício.
tembro de 2011, as novas re- Segundo dados do Sine, de

gras do sistema de liberação do .setembro a dezembro de 2011,
seguro-desemprego ainda não todas as 2.178 pessoas que fo
têm dado muitos resultados no ram ao órgão encaminhar o se
posto do Sine (Sistema Nacional guro-desemprego conseguiramde Emprego) de Iaraguã do Sul. o benefício, já que nenhuma

Com a criação de um cadas- delas foi contratada por outra
tro on-line com as vagas de em- empresa. O coordenador do
prego disponíveis no mercado - posto, Errol Kretzer, explica que'-(com dados fornecidos pelas a mudança do sistema opera-
próprias empresas), o órgão cional utilizado pelo Ministério
avalia se há vagas disponíveis do Trabalho dificultou o pro
para o trabalhador que está re- cesso de readequação de vagas.
querendo o seguro-desemprego.. Neste ano, 2.305 pessoas já

As informações são cruza- foram ao Sine para requerer o
das e, se houver oportunidade benefício. Do total, apenas 11
de emprego que ofereça salário trabalhadores foram contra
e função equivalente, a pessoa tados por empresas através do
é encaminhada para uma en-sistema de encaminhamento, e

o restante conseguiu o seguro.
Segundo Kretzke, o principal
entrave tem sido a diferença
salarial entre o último emprego
do trabalhador e o valor inicial
oferecido pelas empresas.

�'A maioria das vagas do Sine
é para funções operacionais,
cuja média de salário iniciá! na'
região é de R$ 800. Muitos dos
trabalhadores que foram desli
gados ganhavam mais que isso,
por tempo de empresa, e por
isso não é possível encontrar
uma vaga condizente", explica.
Segundo o coordenador, outros
fatores que têm dificultado o

processo' são a falta de mão-de
obra, qualificada e a não-ade
quação do perfil do candidato
às vagas disponíveis.

O concordiense Mauro
Gross, 39 anos, foi ontem ao

posto do Sine para encaminhar
o seguro. Ele trabalhava como

supervisor deprodução em um

abatedouro e estava ansioso
para conseguir uma entrevista
de emprego. "Não me importo
em perder o benefício, prefiro
trabalhar a ficar sem saber se

vou conseguir emprego", conta.
.1

Tita Pretti

Muitos
trabalhadores

ganhavam mais
que o salário inicial
oferecido na região,

. ..."

por ISSO nao e

possível encontrar
uma vaga.

Errol Kretzer,
coordenador

do Sine

FOTOS EDUARDO MONTECI�

SEGURANÇA l\tJauro Gross diz que prefere perder o seguro a ficar sem traba·1bo

Viaduto do Centenário

Projeto é entregue ao Dnit
O projeto da obra do viaduto

que será erguido no trecho ur

bano da BR-280 jrua Waldemar
Grubba), ligando os bairros
Vieira e Centenário, foi proto
colado no Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura) na

última sexta-feira, dia 20.

Segundo o diretor de Pla
nejamento Estratégico e Pro
jetos da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, Antônio Carlos da Luz,
a empresa de consultoria de
engenharia Sotepa, de Floria-

nópolis, entregou o documen
to na manhã de sexta-feira.

Na próxima terça-feira, dia
24, a prefeita Cecília Konell irá
até Florianópolis para se reunir
com o superintendente do Dnit,
João José dos Santos. A intenção
é discutir a data do início das
obras e definir qual órgão irá ar

car com os custos extras do pro
jeto. Isso porque o projeto origi
nal financiado pelo Dnit era de
R$ 4,6 milhões e após a criação
de um novo projeto solicitado

pela Prefeitura, o valor passou
para R$ 5,157 milhões.

O secretário de Planeja
mento Urbano, Aristides Pans
tein, já havia adiantado ao OCP
que, se o Dnit tiver condições
irá arcar com o valor do acrés
cimo com recursos federais.
Caso contrário, a prefeitura ga
rantiu que irá assumir o gasto.
"Como a ordem de serviço já
estava assinada, para as obras
terem início só depende do
Dnit", diz Antônio.

MARCELE GOUCHE

.:' � .

INFBAESTRT�TR,A V�llt� será erguidõ no trecho urbano da B\....1-280,::--IT:Tí--n t'l r, _H.,I !.! ,

'

.I� Jj
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Acidente

Colisão .entre ônibus
e moto deixa ferido

Motociclista teve a frente cortada por um

caminhão, mas sofreu apenas escoriações

,ARAGUÁ DO SUL ,,454 acidentes

em 2012
o trânsito de Jaraguá do Sul

continua violento, sobretudo

quando o assunto é relaciona

do às inotocicletas. De acordo
com os Bombeiros Voluntários,
de janeiro a abril já foram aten

didas -454 acidentes envolven
do motocicletas. Dois com ví

timas fatais e 354 feridos. Deste

número, a colisão entre carros e

motos é a principal ocorrência.

Com base nos dados apresen
tados pela Polícia Militar e pelo
Corpo de Bombeiros, dos 981 ací

dentes ocorridos no primeiro tri
mestre de 2012, 46% deles envol
veram motocicletas. Isto significa
que neste ano, até o momento,
ocorreram, em média, quatro ací-

Carolina Veiga

Acidente envolvendo moto

cicleta e ônibus da Cana

rinho deixou um ferido na rua

Fritz Bartel, bairro Baependi,
por volta das 14h de sexta

feira, dia 20. A vítima, um ho
mem de 30 anos que voltava
do trabalho, apresentava es

coriações, ferimentos leves e

foi encaminhado' pelo Corpo
de Bombeiros Voluntários de

Iaraguá do Sul ao Hospital São

José. De acordo com testemu

nhas e com o motorista do ôni

bus, Nelson Baader, 48 anos, a

colisão aconteceu porque o

motociclista teve a frente cor

tada por um caminhão e preci
sou desviar.

dentes com motos por dia.
De acordo com o sargento

Cupas, do 14° Batalhão da Polí
cia Militar, os acidentes são, cau

sados, sobretudo pela falta de

atenção e desrespeito às normas

de trânsito por parte de mo

toristas e motociclistas.' Entre

as principais estão velocidade

superior à permitida, ultrapas
sagem indevida e embriaguez,
sendo que 10% deles na área

central de Jaraguá do Sul.
Atualmente; segundo o De

tran (Departamento de Trânsi

to de Santa Catarina), Iaraguã .

do Sul possui uma frota de 21

mil motocicletas e motonetas,
126 a mais do que em 2011, o

que significa que no primeiro
trimestre deste ano, tem sido

adquirida uma motopor dia.

Entre as principais
eausasestá a

velocidade excessiva.

MARCELE GOUCHE

�JIIJU
. �_... -

.

-"

TRANSITO Bombeiros registram quatro acidentes COIQ. moto por dia

Informa abertura de processo seletivo

Faz beM paro. você

Área/ Requisito Cidade Inscrições e informações
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO: Ensino fundamental; JARAGUÁ.

Habilidade na área de manutenção elétrica, hidráulica e DO SUL

predial (pintura e reforma).
ESPORTES: nível superior completo em Educàção JARAGUÁ

Física; Inscrição no CREF; Experiência com Ginástica. DO SUL

Interessados comparecer com
/

Currículo dia 23/04/2012 às 10h

à Rua Jorge Czerniewicz, 633

Por meio do site até dia

27/04/2012

Acompanhe os processos seletivos do SESC/Se
através do site www.sesc-sc.com.br íCone Banco de Talentos

RESTAURAÇÃO Imóvel constrtúdo em 1921

integra o' Centro mstórico de Jaraguá do Sul

Ponto de drogas é demolido
Está totalmente demolido ,'de Jaraguá do Sul, Egon Iag

o anexo do casarão da Família now, a Fundação Cultural irá

Horst, próximo ao Terminal acompanhar todo o processo,
Urbano, na região Central de já que a residência integra o

Jaraguá do Sul, que até então Centro Histórico da cidade.

era utilizado como abrigo por Construído em 1921, o ca

traficantes e usuários de dro- sarão preserva características

gas e como ponto de prosti- da arquitetura teuto-brasilei

tuição. A área, que foi motivo ras � com traços germânicos
. de insegurança para os mora- - comuns nas construções da

dores da região, agora aguarda época. Por volta de 1930, ao

conclusão do projeto de res- caminhar pelo local, era pos

tauração da parte mais antiga sível sentir o aroma dos pães,
do prédio, já tombado pelo pa- recém saídos do forno, co

trimônio histórico. mercializados pela padaria da

De acordo com os proprie- família. Em 1950, a constru

tários doimóvel, ainda não há ção foi ampliada com a cons

definição do que funcionará trução do anexo demolido na

no local, 'nem de quando a manhã de sexta-feira.

reforma deverá iniciar. Para

conclusão das obras, os pro
prietários pretendem parti
cipar do Edital Municipal de

'Cultura e assim garantir re

cursos para a reconstrução.
Segundo o responsável pelo
setor de patrimônio histórico

Segundo os

proprietários,
ainda não há

previsão para o

início das reformas.

Guaramirim

PM recupera moto
Uma mulher de 22 anos conseguiu recuperar sua motocicle

ta Biz 125, roubada na noite de quinta-feira, dia 19, por volta

das 23h50. Enquanto transitava pela rua José Rover Belegante,
no bairro Cachoeira, em Guaramirim, três menores se coloca

ram no meio da rua, obrigando a condutora a parar. Detidos

pouco após o crime, os menores de 14 e 17 anos confessaram
o crime e onde haviam escondido a motocicleta. O terceiro en

volvido, de 16 anos, foi apreendido em casa.
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Jara2uá do Sul: 47 3275-0808
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346'- Saependi

Sal. (amboriú: 47 3360-9777
Slumenau (Loja Centro): 47 3236-8000

Slumenau (Loja SR): 47 3323-7171

joinville (Show Room): 473435-0885
Joinville: 47 3435-3595

Florianópolis: 48 3248-0777
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Preço válido até 30/04/12 ou término do estoque, o Que ocorrer primeiro, para Sportage cód: P.525. para pagamento à vista.
Frete de RS 2,000,00 não Incluso para Sportage. Estoque de 1 unidade para Sportage, Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o Que ocorrer primeiro,
para cobertura básica, Fotos ilustrativas.

. Cinto. de segurança salva vidas.
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