
Nova composição para as

eleições em Jaraguá tem
gerado comentários...

Moa Gonçalves
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Artista de Blumenau, Marlene da Silveira,
realizamostra de seus trabalhos na Católica de
Santa Catarina até esta segunda-feira, dia 30.

Artistas locais protestam em frente
à Secretaria de Desenvolvimento
Regional, em Jaraguá. Eles questionam .

o não repasse de verbas que estariam
dispomveis para a região. 1:""H4'!lDa

",

anco licos

uros baixam e

crédito aumenta
P t Mim M trl

w tter M.rClU rclt,'"
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A queda de juros anunciada no último dia 12 já vem mostrando
resultados. A Caixa Econômica Federal teve aumento de 30% nas

linhas de crédito e no Banco do Brasil acréscimo chegou a 45%.
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ASSASSINO CONDENADO A 18 ANOS DE PRISAO
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Sindicont
Comemora hoje 32 anos de

instalação o Sindicato dos
Contabilistas de Jaraguá
do Sul. Ao longo deste'

'

período não foram poucas
as ações desenvolvidas em
defesa dós interesses da
comunidade em primeiro
lugar e também da classe.

Menina 'Linda
Fundada em 30 de abril de

1997, adotou a estratégia de
se concentrar em um nicho
de mercado e prosperar no

mesmo. É um exemplo de'
como é possível construir
uma marca voltada para
um segmento específico.

Expo 2012 '.

Seguem acelerados os

preparativos para a única

feiramultissetorial da

Região Norte de Santa
Catarina. Esta iniciativa
daApevijámostrou
em anos anteriores a

sua força e capacidade
para atrair um público
selecionado, interessado na

oportunidade de conhecer
nummesmo lugar uma
série de produtos, amaioria
complementares entre si.
Se você ainda não garantiu
tJ seu espaço, COFIa;

Acontece de 13 a 17 de
,'. li'

junho, naArena Jaraguá.
ii I

.

Lourival Karsten
.

lkarsten@netuno.com.br

Máquina de vendas
A Máquina de Vendas, holding formada

Ilpelas bandeiras Insinuante, Ricardo

Eletro, City Lar e Eletro Shopping, anuncia
associação com a Salfer, rede varejista com
forte atuação na região Sul do país. A ope

ração representa a chegada da Máquina de

Vendas ao Sul. "'Com essa parceria comple
tamos nossa atuação nacional e ultrapassa
mos em 100 lojas ameta de 1000 estabeleci

mentos previstos para o primeiro semestre.

Também superaremos em R$ 1 bilhão a

estimativa de faturamento, de R$ 8 bilhões,

previsto para 2012", diz Luiz Carlos Batista,

presidente do Conselho de Administração
da Máquina de Vendas. A associação com

a Salfer cria a Máquina de Vendas Sul, cuja
presidência será ocupada por Clayton Sal

fer, filho do fundador da rede, Alfredo Salfer,
e a vice-presidência por seu irmão.Claudio.
Com sede em Joinville (SC), a empresa, que
tem uma carteira de 3,6milhões de clientes,
é líder em vendas de eletroeletrônicos nos

estados do Paraná, Santa Catarina e inicia

expansão para o Rio Grande do Sul.

Mercado é cruel
A divulgação do balanço do Itaú
Unibanco foi a senha para o

mercado precificar amudança
na política de juros imposta pelo
governo ao mercado. A queda nas
cotações que ainda namanhã do dia
26 chegaram a US$ 3,75 bilhões de
seu valor de mercado dão uma idéia

do risco de quem investe em ações
sem informações muito sólidas.

Sempre lembrando que o lucro

obtido foi o segundo maior já obtido
num semestre, apenas ligeiramente
inferior ao do ano anterior.Anhanguera-Fatej

" No dia 30 completa 13 anos este projeto que
resultou na instalação de mais um importante

.

estabelecimento de ensino superior na região.
Foram anos muito bem aproveitados.

Desemprego
Números do IBGEmostram

que emmarço o desemprego
teve crescimento em relação
à fevereiro pois a população
desocupada alcançou 1,5
milhão, superando em
8,8% o número apurado no
mês anterior. Este tipo de
fenômeno ocorre por causa

do volume de brasileiros

que constantemente está
entrando nomercado de
trabalho e que nem sempre
é absorvido.

Jardim botânico
o plantio de umamuda de carvalho brasileiro - sua árvore
símbolo - marcou o início das atividades do jardim botânico

de São José na grande Florianópolis que é considerado o

primeiro do estado. Para quem tem o Parque Malwee pode
parecer uma iniciativa irrelevante, masmostra que algumas
cidades estão investindo na construção' de espaços
públicos que valorizam a preservação da natureza.

Comunicado

Acijs-Apevi
AAcijs e aApevi informam que
na próxima segunda-feira, dia
30, não haverá reunião plenária
em virtude da proximidade com
o feriado de 10 de maio, Dia do

Trabalho. A agenda de reuniões
será retomada no dia 7 de maio.

Có�igo
Florestal
A Câmara dos Deputados aprovou
por amplamargem votos uma

nova versão da referida legislação
que está mais de acordo com os

desejos dos ruralistas. Este não é

o texto desejado pelo governo e o

mesmo ainda corre o risco de não

ser sancionado pela presidente
Dilma. A questão fundamental
é a recomposição das margens
dos cursos de água que já foram
desmatados e que são utilizados

para cultivo. Aqui se opõem
duas correntes de pensamento
conflitantes mas, legislar para um
imenso país como o Brasil é sempre

um-problema pois a realidade das

diversas regiões.é muito diferente.

Santa Catarina teria a sua produção
agrária praticamente inviabilizada
se adota a proposta dos ecologistas.
Sempre lembrando que, em todos

os países desenvolvidos esta
discussão não existe e encontram

se plantações praticamente dentro
de rios e penduradas nas mais
inclinadas encostas.

Vale
As ações daVale semantiveram

estáveis mesmo após a
divulgação dos resultados do

primeiro trimestre do ano

que ficaram 40,5% menores

que em igual período do ano.

Motivo: o mercado previa uma
queda de 45% em função dos

preços do minério de ferro
no período mas, sabe que os

preços já estão reagindo e que

portanto podem ser esperados
resultados melhores nos

próximos trimestres.

J"",o�r,I��RllUiS
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ff\s investimentos em pesquisa, desenvolvimen
Uto e inovação crescem a cada ano no Brasil,
conforme dados o Ministério da Ciência e Tecno

logia (MeT). Inovar é apostar em pesquisa, con

tratar ou se associar a,produtores de conhecímen
to, ciência e tecnologia. O Sistema Brasileiro de
Tecnologia (Sibratec), criado pelo Decreto 6.259 de
20 de novembro de 2007, é um dos elementos que
auxilia nessa trajetória, ao melhorar a organiza-

'

ção da oferta de conhecimentos, aumentando a si

nergia das ações destinadas ao apoio às empresas..

"

Apesar de seu desenvolvimento nos últimos at),os,

Em Iaraguá do Sul, a incubadora de empresas manti
da pela Católica de SantaCatarina, o Iaragua'lec, me

.

. reee destaque. Esta semana, a Fapesc (Fundação de

Ainp.aro à.Pesquisa e Inovação do Estado de Santa
Catarina) divulgou os projetos aprovados na terceira
operação do programa Sinapse da Inovação, e das
11 propostas contempladas na região Norte, qua
tro - nas áreas de Eletrônica,Robótica e Sistemas de

Informação, com propostas para desenvolvimento
'de softwares, carregadores de bateria e soluções em
'tecnologíarobdtica - foram.incubadas no ]araguaTec.
Estamos no c�ihho certo! .

�. de ,seu desellvolvimento nos últunos
aD.()S, a trailição inovadora é recente Do'Brasil
e preeisa avançar ainda ..

maiS Para gara,Dtir o
,

,
crescimento sustentável no fatur,o�

,
,

OlltO� d.e ista�
Romeo Piazera

Júnior, advogado

Judiciário - do céu ao inferno

Na semana passada, o Poder Ju
diciário brasileiro viveu dois

momentos marcantes. Dá até para
arriscar a dizer que se foi do céu ao

inferno, num piscar de olhos. (J pri
meiro momento - o céu, foi alvissa
reiro e coroou um movimento que
há muito vem sendo experimenta
do positivamente pela sociedade,
diz respeito com a eleição da pri
meira mulher para comandar mais
um tribunal superior. Referimo-nos
à ministra Carmem Lúcia Antunes

Rocha, que foi eleita presidente do
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, e
que terá a importante missão de co
mandar as eleições municipais que
ocorrerão nos 5565 municípios bra
sileiros. Importante lembrar tam

bém que em 15 de março de 2006,
a hoje aposentada ex-ministra Ellen
Gracie, assumiu a presidência do

Supremo Tribunal Federal, fincando
estacas na presidência dos tribunais
superiores brasileiros para outras

notáveis mulheres que enobrecem
o Judiciário.

Mas nem só' de céu vive o Ju
diciário brasileiro, infelizmente.
O segundo momento - o inferno,
ocorreu quase que simultanea
mente ao primeiro - o céu, e pode
ser registrado por mais um episó
dio lamentável que começou a ser

lapidado na cerimônia de posse da
nova ministra presidente do TSE.

Naquela cerimônia de posse, o mi
nistro Cezar Peluso, então ainda

presidente do Supremo Tribunal
Federal - STF, concedeu uma en

trevista na qual se referiu aominis
tro Joaquim Barbosa, seu "colega"
no STF, dizendo que o mesmo se

ria "inseguro" e de "temperamento

difícil". Ao tomar conhecimento
das declarações do ministro Cesar

Peluso, o ministro Joaquim Bar-
'

bosa concedeu uma entrevista a

um órgão de imprensa nacional,
rotulando o ex-presidente do STF,
Cesar Peluso, como sendo "con
servador", "tirânico", "imperial",
"brega", "caipira", e que se veri
ficará nenhum legado positivo
do tempo em que o mesmo teria
exercido a presidência do STE
Disse também que Peluso teria

manipulado resultados de julga
mentos no STF, a seu favor, no in
tuito de que sempre prevalecesse
a sua vontade e entendimentos.

Joaquim Barbosa ultrapassou a

linha do tolerável ao acusar Peluso
demanipular decisões tomadas pela
corte quando estava na Presidência.
Aí a coisa é pesada institucionalmen
te! Neste sentido a coisa fedeu!

Caso isso fosse verdade - feliz
mente não é! -, as decisões a que
oministro Joaquim Barbosa se refe
riu, seriam ilegítimas. Ele, Barbosa,
que vai presidir o Supremo daqui a
oito meses, tem de saber que o tri
bunal é o remédio que remedeia os

.

remédios. Ministro Barbosa, será

que é difícil entender isto? Será que
fica difícil de entender que depois
de vocês, não há mais nada nem

ninguém a quem recorrer? Só so

brará o golpe de estado ... Se o país
não pode confiar naqueles que
julgamos serem dotados de quali
dades que dão qualidade ímpar e

suprema aos julgamentos:tal c�mo
se espera que ocorra no STF, vamos
apelar a quem? Se nos restar apelar
somente a Deus, para que servirá
ter um STF?

C()JnJ�ar'ltUhe a, sua, opi:nião. ESCI'ifJl1a"llOS!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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i
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Aporta é ali...

O que vem a seguir é fato. Antes do fato, devo
dizer que a irresponsabilidade está passando

todos os limites. Muitos pensam que podem fazer
o que bem entendem fora do expediente profis
sional. Não podem, não. Todo sujeito que traba
lha carrega, junto ao seu, o nome da empresa que
o emprega. Exemplos? Milhões.

- Lá vai a Tereza da Sapatos Freitas, isto é, a Te
reza tem como sobrenome Sapatos Freitas, o nome

. da loja onde ela trabalha. - Olha, lá vem o João da
Gol, quer dizer, lá vem o João que trabalha na em

presa aérea Gol... E assim com todos. Se não for o
nome de uma empresa, há de" ser o de uma arte,
uma ciência, um esporte, o que for.

Agora digo do fato. Dia destes, num programa
de televisão, um sujeito que ocupava cargo elevado
no RH de uma grande empresa, "soltou-se", o sujei
to literalmente "soltou-se" de modo altamente in
devido no tal programa. Modo altamente indevido
em relação ao cargo desempenhado na empresa
que lhe pagava o salário. Pintou ridículo; Isso foi
num domingo. Na segunda-feira, chegando ao tra

balho, o tal sujeito foi chamado à direção e demi
tido, ele tinha "comprometido" a imagem da em

presa ao "soltar-se" como se soltou no programa da
televisão. Ah, foi um bafafá! Que preconceito, onde
já se viu demitir um sujeito porque ele participou
de um programa de tevê, num dia de folga, isso e

mais aquilo. Uma ova com essa história de precon
ceita. Rua, sim. Rua, sem demoradas explicações.

Quando andamos na rua, quando nos expo
mos, seja como for e onde for, estamos represen
tando a empresa que nos paga e nos empresta o

sobrenome. É preciso que os estúpidos que er

guem a voz falando em preconceito saibam que
comportamento apurado é exigência indispen
sável para a preservação da vaga na empresa. Era

só o que faltava um "solto" qualquer enxovalhar o
nome da minha empresa e ficar por isso mesmo,
era só o que faltava. A porta é ali, pode sair!

Imagine ...
Imagine-se chegando a uma empresa para

'

uma entrevista de emprego, entrando na sala
do "poderoso chefão"e dando de cara com um

sujeito que você, no domingo, viu na televisão
"soltando-se", imagine. Vais acreditar num su

jeito desses? Vais admitir que ele decida sobre
teu futuro profissional? Era só o que faltava. E
é isso, as pessoas precisam fazer-se respeitar e
respeitar a empresa que representam. Ou isso
ou a empresa vai falir ligeirinho. Imagem não é
só propaganda na televisão, é. imagem do pes
soal que faz a empresa.

Elas'
Dia destes ouvi um publicitário dizer uma

muito boa. Ele disse quemulheres no RH não se

lecionam bonitas e competentes, elas não con

tratam Brancas de Neve, isto é, "princesas", Por
medo de concorrência das bonitas e competen
tes, elas só contratam os companheiros da Bran
ca de Neve, os Dengosos, os Sonecas, os Zanga
dos ... Achei brega, mas boa a ideia.

Falta dizer
Prefeitos vivem se dizendo sem dinheiro

para nada. Todavia, vivem contratando canto

res "sertanejos", esses paspalhos sem talento,
voz e músicas que prestem. Shows com esses

caras custam os olhos da cara, e os prefeitos di-
.

zem-se sem dinheiro para os professores, para
as escolas, para a saúde ... Bem feito para esse

povo que não reage, bem feito!
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CUPA
·

stas locais fazemmanifestação
EDUARDO MONTECINO

Eles questionam o

Estado sobre verbas

disponíveis e que
não estariam sendo

repassadas às cidades

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Porvolta das 13hdeontem, umgrupo da área cultural de Jaraguá do

Sul se reuniu em frente à SDR (Secre
taria de. Desenvolvimento Regional)
para ler uma carta de reivindicações
do setor e entregá-la ao responsável
pelo órgão, Lia Tironi (PSDB). A ma

nifestação faz parte do movimento

OCUPA-ClC, iniciado em Florianó

polis, na última segunda-feira.
A orientação era para que os ma

nifestantes procurassem as SDRs

nesta sexta-feira em todo o Estado

para pedir explicações sobre as ver

bas federais disponíveis e que não

estariam sendo repassadas aos mu

nicípios. Eles questionam a Funda-

ção Catarinense de Cultura sobre o

cancelamento de editais, sobretudo o

ElisabeteAnderle, a não realização do
Salão Victor Meirelles, e a retomada

do Prêmio Cruz e Souza de Literatura.
"O edital é um prêmio voltado

para todas as áreas culturais garan
tindo R$ 10milhões, mas só teve uma

edição, em 2008. Recentemente, o

presidente da Fundação Catarinense
de Cultura, Joceli de Souza, elaborou
outro texto, engavetou o verdadeiro,
e agora quer aprovar este novo, que
não garante a justa distribuição do
dinheiro e sua transparência", expli
cou o ator e ativista Leone Silva (PT).

Para o diretor do Gats, Rubens

Franco: "Estão tratando da área cul
tural da mesma forma como vêm

cuidando da área da educação, ou
seja, não está bom. Não sabemos se

o governador Raimundo Colombo

está ciente do que vem acontecendo

na secretaria dele".

Após a leitura da carta, Tironi

conversou com o grupo. "Na próxi
ma semana entro em contato com a

Cultura, em Florianópolis para expor
o que foi reivindicado".

� -

PROMESSA SDR se comprometeu em levar pedidos ao governo

Jaraeuá do Sul: 473275 ..0808
Av. Prel'-éito Waldemar Grubba, 1346 - 8aependi

Bal. Camboriú: 47 3360-9777
. jo�nv�lIe (Show Roam): 473435-0885

81umenau (Loja (entro): 47 3236-8000 JOln�llIe:,47 ,3435-3595
81 (L

.

8R)' 47 3323-7171 Horlanópolls: 48 3248-0777
umenau aja . São José: 48 3288-0777

I
WWW�,*"Mmpm1§.mm/tw6

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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Feriado para acertar os ponteiros
O feriado de IOde Maio, que come

çou no fim da tarde de ontem para
alguns privilegiados, deve dar um respi
ro para os partidos políticos depois das

mudanças significativas que ocorreram
no cenário pré-eleitoral.

Com o PMDB sem um nome definido

para a corrida majoritária, os parceiros
PT, PHS e PC do B, que apostavam em

uma parceria com o partido, não perde
ram tempo e indicaram o vereador Jean
Leutprecht (PC do B) para concorrer à
Prefeitura de Iaraguá, contrariando uma

ala do PT, além de não comunicá-la pre
viamente da decisão.

Já os peemedebistas buscam uma

solução rápida, colocando o principal
articulador do partido, o deputado Car-

Partidos devem

prestar contas
Os diretórios estaduais e

municipais dos partidos em
Santa Catarina devém prestar
suas contas do exercício
financeiro de 2011 à Justiça
Eleitoral até as 19h de segunda
feira, dia 30. As contas precisam
ser encaminhadas ao Tribunal

Regional Eleitoral do Estado,
enquanto os diretórios

municipais devem apresentar as
informações aos juízes eleitorais
de lo grau. As legendas que não
prestam contas estão sujeitas à

suspensão do repasse de novas
cotas do Fundo Partidário. Na

hipótese de desaprovação, a
pena pode ser aplicada pelo
período de um a doze meses.

Mais próximo
das bases

o líder do Partido no Democrata
no Estado, Paulo Gouvêa (D), marcou

presença na região ontem. Aqui
na cidade, se reuniu comAdemar

Possamai (C), vereador de Jaraguá, e
Mário Sérgio Peixer (E), ex-prefeito
de Guaramirim. Eles discutiram as

possíveis coligações. Gouvêa visitou os

municípios que já teriam definidos - ou

que estariam muito perto de definir -

seus pré-candidatos àmajoritária, como
Mafra, São Bento do Sul e Criciúma.
"Corno o prazo vai até 30 de junho,

acredito que somentemais próximo
dessa data é que teremos tudo acertado

quanto às coligações", declarou.

los Chiodini, em uma saia justa, pois se

cogita a possibilidade dele - o único par:'
lamentar da região - deixar a cadeira na

Alesc para disputar a eleição em outubro.
Os partidos ditos de esquerda terão

de conviver com a indisposição provoca
da pelo racha no PT. Na noite em que o'
PT, PHS e PC do B anunciaram Leutprecht
como pré-candidato a prefeito, um grupo
formado por petistas tratava em reunião
sobre a importância de lançar candidatura
própria pela legenda dos trabalhadores.

Por conta do episódio, Airton Sudbra

ck, que lidera a ala radical do PT, declarou
por meio de nota ontem à tarde que o que
foi divulgado como oficial não passou por
todos os setores da sigla.

"Na última reunião do Diretório Mu-

nicipal do PT (29/3), foi aprovado por
unanimidade que a resolução sobre a

tática de apoio a candidato de outro par
tido ou de aprovação pela candidatura

própria seria tomada no Encontro Eleito
ral de 5 demaio com os filiados. Inclusive,
naúltima reunião daExecutivaMunicipal
(16/4) foi aprovado, também por unani

midade, os critérios para nortear o debate
e o processo de votação. Portanto, mais
uma vez, alguns membros da direção
partidária, à revelia da decisão coletiva
em vigor, equivocadamente atropelam as

instâncias e a base do partido... ".
PT e PMDB precisam acertar os pon

teiros internamente. Agora é esperar
chegar quarta-feira, dia 3, quando as

atividades voltam ao normal.

MARCELE GOUCHE

Agora, é oficial
Laura Frõhlích (PSD), no centro da foto e PauloVeloso (PSDB), a sua esquerda, são os
pré-candidatos a prefeito e a vice, respectivamente.A oficialização aconteceu ontem em

um evento. Na composição PSD e PSDB, entram também o PR, PSB, PC do B e um grupo
do PDT _:_ os quais devem enfrentarNilsonBylaardt (PMDB) na eleição de outubro.

EDUARDO MONTECINO

Prefeito 'em
fbn de mandato
Antes de encerrar o mandato,
o prefeito de Guaramirini,
Nilson Bylaardt (PMDB),
planeja entregar as obras de
reurbanização da área central da
cidade, a pavimentação de ruas,
omelhoramento do sistema
viário e um novo posto de saúde.

(47)3275-0100
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Mais quatro empresas contempladas
Em sua terceira

edição, programa
Sinapse da Inovação
premia novamente

projetos incubados

JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

,.

Novamente, a incubado

ra de empresas mantida

pela Católica de Santa Catari

na, o JaraguaTec, merece des

taque. Nesta quarta-feira, a

Fapesc (Fundação de Amparo
à Pesquisa e Inovação do Es

tado de Santa Catarina) divul

gou os projetos aprovados na

terceira operação do progra
ma Sinapse da Inovação, e das
11 propostas contempladas na

região Norte, quatro foram in

cubadas no JaraguaTec.
Segundo o diretor da incu

badora' Victor Alberto Dani

eh, essa é a etapa final para a

concretização dos projetos. "É

agora que devem ser feitos os

protótipos e as empresas incu

badas devem por em prática
seu produto e se estabelecer no

Informaeões:
.:.I

=Quem pode
participar: Jovens e

adultos a partir dos
17 anos, com ensino

médio completo ou

cursando, e que não

estejam trabalhando

em atividades ligadas
a programação.
.'Como se inscrever:

diretamente no site

www.geracaotec.sc.gov.

br, até o dia 25/05/2012.

• Horário dos cursos:

de segunda a sexta-feira,
das 13h30 às 17h30.

•Vagas: 40 em
programaçãoJava,40
em programação.Ne!.
• Custo: gratuito.
• Testes de seleção:
3 e 4/5, às 14h30-
14 e 15/5, às 14h30-
28 e 29/5, às 14h30.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

SUCESSO Quinze empresas já foram criadas a partir do JaraguaTec

mercado", explica.
Ao todo, foram 100 pro

postas contempladas no Esta
do, cada uma recebendo um

fomento de R$ 50 mil. Destes

fundos, R$ 25 mil são da Fa

pese (Fundação de Amparo à

Pesquisa eInovação do Esta

do de Santa Catarina), e a ou

tra metade é financiada pelo

OPOR'l"1Ul\I'IDADE Segundo Victor Danich, cursos

são voltados para pessoas de baixa renda

Sebrae, que participa pela
primeira vez do programa.
As duas operações anterio

res contavam somente com

a Fapesc e a fundação Cer-

ti, responsável pelo gerencia
mento e operacionalização.
Na região Norte, o programa é

operado pelo JaraguaTec.
Os quatro projetos que irão

receber o fomento se dividem

nas áreas de Eletrônica, Robó

tica e Sistemas de Informação,
com propostas para desenvol

vimento de softwares, carrega
dores de bateria e soluções em
tecnologia robótica. Devem se

juntar ao rol das outras 15 em

presas que já se graduaram na

incubadora.

./

É agora que
devem ser feitos

os protótipos
e as empresas

incubadas devem

por em prática
seu produto e se

estabelecer no

mercado.

'Victor Albel·to

Danich, diretor
do ·JaraguaTec

Católica traz também

capacitação em tecnologia
A universidade Católica de

Santa Catarina traz outra no

vidade para a área de tecno

logia: a instituição de ensino

foi escolhida como parceira
do projeto Geração Tec, pro
grama do governo do Estado

para formação de profissionais
e empreendedores na área de

tecnologia e inovação, e está

desenvolvendo dois dos cursos

do programa.
Em Jaraguá do Sul, os cur

sos são voltados para, sistemas

de informação, e foram elàbo

rados em parceria com a Ape
vi (Associação das Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu).
A implementação" dos cursos

está sendo coordenada pelo
professor Maurício Henning,
da Católica de Santa Catarina,

enquanto o prograrn..a em si

está sob a coordenação regio
nal de Daniel Fonseca, do go-

verno do Estado.

Segundo Victor Danich, o

público alvo são alunos de bai

xa renda, e por causa disso os

cursos são gratuitos. As moda
lidades são programação em

Java e .Net, ambos com 40 va

gas. As inscrições estão aber

tas até o dia 25 de maio, pelo
site www.geracaótec.sc.gov.
br. Podem participar jovens e

adultos a partir dos' 17 arios,
com ensino médio completo
ou que estejam no último ano,

e que não trabalhem em ativi

dades ligadas a programação.
Concluído o curso, os forman

dos serão encaminhados para

empresas parceiras do progra
ma, e terão seu desempenho
acompanhado p<?r três anos.

O acompanhamento visa es

tudar o mercado de trabalho

na área de Tecnologia da In

formação no Estado.

.

fj,íB�'jlfJffJJ:llàliffJI"IIiíiIJ!f!I.!fflfNjJJffjJlIJi!._!JD_l!J!lfll!JiJI.!UII••!I!J1IJIlU._llmlHJllmil!fjlmAIIJjI!II'IlIIb.m/ll!iilillggll�l!IJ.liililJJJllmU91I/IU!11l/flJii�IfJI!/lIIIIffj'!IIIlli
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Crédito é beneficiado por juros
Aumento na demanda passa
os 45% no Banco do Brasil

e taxa de juros básica atinge
menor índice em dois anos

JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

Aprocura por crédito tem aumenta

do desde a redução da taxa de juros
ordenada pelo governo federal no início

do mês: somente na Caixa Econômica

Federal, a demanda por programas de

crédito aumentou 30% desde o início do

programa Caixa Melhor Crédito, no dia

9 deste mês. No Banco do Brasil, o cres

cimento da procura foi de 4�% desde os

cortes no dia 12 de abril.
Conforme o gerente geral da Caixa

Econômica Federal em Iaraguá do Sul,
Donaldo Kobus, o impacto está sendo

sentido em todas as formas de crédito,
desde financiamentos até o cheque espe
cial - que teve uma das maiores reduções,
passando de juros de 8,25% ao mês para
4,27% ao mês desde o último dia 2.

No Banco do Brasil, o impacto foi

mais direcionado, e o principal aumen
to foi na demanda por financiamento

de automóveis: desde a semana passa

da, foram 97% de aumento. No conjun
to nacional, a média de desembolso dos

programas de crédito do Banco do Brasil

passou para R$ 276 milhões. Segundo
Kobus, as taxas atuais não são por pra
zo limitado. "Dia 12 de maio as ações
do programa mais Crédito se encerram,

mas os juros continuam como estão, são

ajustes permanentes ", ressalta.

Dia 12 de maio, as

ações do progTama mais
Crédito se encerram,

mas os juros continuam
como estão, são ajustes

permanentes.

Donaldo Kobus"
Gerente Geral da Caixa

Econômica Federal

o corte maior, no entanto, diz respei
to à taxa de juros básica ao ano, a taxa

Selic, que no dia 18 atingiu seu patamar
mais baixo em dois anos, de 9%. Desde

abril de 2010, quando chegou a 9,5%, a
taxa de juros básica foi até 13%. Os cor

tes nos juros também devem ser senti

dos nos bancos privados, já que foram

ordenados pelo Banco Central e o Co

pom (Comitê de Política Monetária).

n

FOTOS EDUARDO MONTECINO

TEIVIPO EX"I'RA Horário de funcionamento da Caixa foi ampüado em wna hora para facilitar

MAIOR FACILIDADE Segundo Donaldo

Kobus, corte .de juros ajuda em todas as

formas de obtenção de crédito

Taxas de juros atuais (% ao mês)
"{ ","M t'r "I;P '"I' ''',

CAIXA
Crédito Consignado .

Crédito Consignado INSS
Crédito pessoal
Financiamento imobiliário

Cheque Especial
Crédito conta salário

a partir de 1,20
a partir de 0,75
a partir de 1,80
apartirde 7,9% ao ano

entre 1,35 e 4,27% ao mês

3,50% ao mês

BANCODOB��IL
BB Crédito Consignado INSS

FinanciamentoVeículo
Cheque Especial PF
BB Crédito Automático
BB Crédito Parcelamento Cartão
BB Crédito Pare. Cheque Especial
Cartão de Crédito Pessoa Física

0,79
0,95
1,38
1,99
2,94
2,94
2,94

Portabilidade de contas é

um benefído do programa
Como parte do programa

Caixa Melhor Crédito, o banco

está oferecendo também a por
tabilidade das contas salário.
"0 usuãrio avalia os nossos ju
ros, e pode decidir por receber

o salário na conta da Caixa, ao
invés da conta que recebia an

tes, sem taxas", explica Kobus.

Para melhor oferecer o serviço,
as agências da Caixa Econômica
Federal terão trabalho extra até

o dia 12 de maio. Até o dia II,
elas estarão abertas desde as 9h,
ao invés das 10h, e no dia 12 fun

cionam em horário normal.

O serviço já era oferecido an
teriormente, e exige que o inte

ressado apresente comprovação
de renda e residência, docu

mentação pessoal e um formu

lário de Solicitação de Transfe

rência de Salário, que deve ser

entregue na agência da conta

salário. A transferência dos

fundos é automática e não tem

custos adicionais. "Nós estamos
convidando as pessoas justa
mente para conhecer os progra
mas, e para abrirem conta com a

Caixa", comenta o gerente.
A caixa também está ofere

cendo serviços de recuperação
de crédito, com o Crédito Azul

Caixa, ajudando a renegociar
indiretamente dívidas com ou

tros bancos. É feito um novo

empréstimo com juros menores
para pagar a dívida antiga, con
forme o caso. Em junho deve ser

aberta uma terceira agência da
Caixa em Iaraguá do Sul.

A caixa também está
oferecendo serviços
de recuperação de

crédito [...] ajudando
a renegociar
indiretament�
dívidas com

outros bancos.
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
��Z- Luneli!

GmpolMn 1#1

Luto na

redação
A publicação do falecimento'

na capa do jornal Correio do Povo,
de Arthur Müller, deixou a todos

consternados. Diretor do jornal
desde 1923, auxiliado pelo geren
te Paulino Pedri, empreendeu um
grande trabalho para manter o

jornal, único da região na época.
Também foi vereador, deputado
estadual e prefeito de Jaraguá.

?ç;t..d: I
,o,

Silvia Kita redacao@ocorreiodopovo.com.br

•

va
minados do quadro social.
Foram sócios fundadores: Teobal

do Schneider (presidente), Irineu

Catarina dos Santos (vice), Euclides
Maffezzolli (10 secretário), Paulo Sch
neider (lo tesoureiro), Elias Smeha

(10 secretário);ArturWoehI (20 tesou
reiro); Raimundo Gonçalves, Maxi
miliano Baggio e Luiz Maffezzolli (os
três últimos do Conselho Fiscal). O
Eseatuto foi aprovado em reunião de
12 de abril de 1945 e registrado pelo
TabeliãoWaldemar Luz.

Em 28 de abril de 1945, publicamos
os Estatutos da Sociedade Recreati

va União de Corupá. Esta sociedade
tinha por finalidade proporcionar
divertimentos, tais como bailes,
piqueniques e esportes aos sócios

maiores de 18 anos e de boa fama.

A sede da sociedade era no estabele
cimento de Teobaldo Schneider, na
AvenidaGetúlioVargas.
Os sócios que deixassem de pagar
as mensalidades ou tivessem um

"mau" comportamento seriam eli-

Capa do jornal
Correio dq

Povo de 28de

abril de 1957

Novas' indústrias s._
com hortelã, pimenta, balas com recheios de

tangerina e finos confeitos.
• Tecidos de malhas - Eduardo Kellermann

estabelecia uma fábrica de tecidos de malha,
com todos os requisitos e modernas instala

ções. Um técnico alemão dirige a empresa. A

empresa estava situada no prédio de sua pro

priedade na rua Epitácio Pessoa.

Surgia em Iaraguá no ano de 1930 duas empre
sas, que embora não tivessem vida longa, deram
mostra do espírito empreendedor existente.�sociações rurais

Getúlio Vargas, em abril de

1945, sancionou decreto lei n°

7449r que organizava a vida rural,
. estabelecendo prazos para cria

ção de associações rurais com o

. objetivo principal de colaborar no
estudo e solução dos problemas
atinentes à vida rural.

Na década de 1920 e início da
década de 1930 existia a Sociedade

,

de Agricultura e Indústria, no Rio

da Luz, que auxiliava os agriculto
res commaquinário e sementes de

hortaliças, distribuía também se

mentes de cana java, abacaxi, mi
lho, arroz, remédios para engorda

e tratamento de animais.
Outra associação similar era

a Sociedade de Lavoura de Três

Rios do Norte, fundada em 1935,
que promovia exposições, bailes,
festas, além de procurar auxiliar
nas diversas atividades agrope-
cuárias da região.

.

Com a publicação deste de

creto, e após estudos e reuniões,
os agricultores criaram emlf de

junho de 1946 a Associação Ru

ral de Iaraguá do Sul, tendo por
presidente de Honra Leopoldo
Augusto Gerent e presidente Le

ônidas Cabral Herbster.

• Fábrica de bombons - Reinoldo Pabst, ale
mão, profissional. na área, instalou uma fá

bríca de bombons com mais de' 30 diferentes

qualidades do produto, tais como caramelos,

CorujJá ·busca sua independência
FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

A Câmara de Jaraguá aprovou
em segunda votação, no dia 20 de
abril de 1957, o desmembramento

do distrito de Corupá, Tendo por
data de fundação, 7 de julho de

1897,' Hansa Humboldt também

fazia parte do patrimônio dotal do
Conde d'Eu. A Sociedade Coloni
zadora Hanseática foi quem orga
nizou a vinda dos imigrantes. Era

Distrito de Iaraguá desde 1934, e

assim o Legislativo jaraguaense de
veria analisar seu pedido de eman

cipação, o que aconteceu e obteve

a aprovação em 1957. Com trâmi

tes na Assembleia Legislativa do

Estado, Conipá teve sua emancipa
ção política efetivada no dia 25 de

julho de 1958. O primeiro prefeito
eleito foiWilly Germano Gessner.

·Contabil'idade
Consultoria Empre,sarial

'CO,li::,I"'\1;"'iCIi2!

Cí ed1b:!ií5AC e CClPfíança

Posse do PrefeitoWillyGe�o
Gessner, em 25 de julho de 1958
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Sonhos

"Nós de
ternura
e fios"
A artista blumenauense

Marlene da Silveira expõe até
segunda-feira, dia 30

té segunda-feira, dia 30, a Bi
blioteca Padre Elemar Scheid,
na unidade da Católica de
Santa Catarina de Iaraguá do

Sul, apresenta a exposição
"Nós de ternura e fios", com

trabalhos da artista plástica blunienauense
Marlene da Silveira - Imamaiah.

Conforme a artista, a mostra a leva

para um passado bem distante deste

momento; o tempo em que costurava

em panos de algodão, seda e outros teci
dos que ela define como sonhos.

Marlene da Silveira é autodidata, dedi
cando-se à pintura, à escultura, à cerâmica
e à poesia desde 1978. Porém, somente nos

últimos seis anos aprimorou-se na técnica
da pintura e escultura. Participou de diver
sos eventos nacionais e internacionais.

Avisitação é gratuita de segunda a sexta
feira, das 8h às 22h e aos sábados das 8h às

\

13h. A biblioteca está localizada a rua dos

Imigrantes, 500, Vila Rau. Informações'pe
los telefones 3275-8253 ou 3275-8233.

MOSTRA
Biblioteca
Padre
Elemar
Scheid

apresenta
tecidos que
são sonhos

FOTOS DIVuLGAÇÃO
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Sábado

Acontece nesse sába

do, às 10h, a primeira edi

ção do "Sábado Cine". A

exibição será no espaço
infantil da Biblioteca Pú
blica Municipal Maria Iva

Cabral da Luz. O "Sábado
Cine" é uma parceria en

tre o governo de Guarami
rim e o Sesc, que disponi
biliza seu acervo de filmes

para ser exibido.
O filme desse sábado

.

será "Brichos". .Em 2007,
o filme ganhou o Prêmio

Amigo Cinema Infantil e

foi indicado ao Grande Prê
mio do Cinema Brasileiro.
As aventuras de um trio
de animais adolescentes

que vive em um universo
formado pela fauna brasi-
1eira e descobre um segre
do existente no interior da
floresta é a surpreendente
história de "Brichos"

O "Sábado Cine" será
realizado a cada dois meses

em Guaramirim gratuita
mente para a população. É
um projeto inovador que
busca disponibilizar mais
cultura e lazer através do
cinema. "Este projeto tem

como principal objetivo in

tegrar as crianças e os jovens
com a arte cinematográfica,
proporcionando momentos

de lazer e de cultura", des
taca a diretora de Cultura e

Eyentos da Fundação Cultu
ral, Aline Priisse.

O cronograma de exi

bições deste ano inclui os
dias: 30/6, 25/8 e 27/10,
sempre às 10h.

"f0'___....__

Para atuação na região Norte do Estado atendendo as

cidades de Joinvllle, Jaraguá do Sul, São Francisco'
do Sul, São Bento do Sul, Mafra e Rio Negrinho, etc.

Exige-se: experiência e capacidade técnica, residir na
região, carro próprio, empresa de representação (CORE)

Oferecemos: excelente comissão, apolo técnico,
material técnioo/comercial.

.
'
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Canoinhas
� ...
14° 16°

São Miguel
do Oeste
� ...
10° 17° Joaçaba

� ...
11 ° 15°

Chapecó
� ...
10° 13°

Nebulosidade,
sol e trovoadas
Sábado com nebulosidade
durante amanhã e a partir
da tarde, ocorrem pancadas
de chuva com trovoadas em
'todas as regiões catarinenses.
Temperatura baixa ao
amanhecer e em rápida
elevação durante o dia.

Domingo haverá sol entre
nuvens no Oeste eMeio
Oeste. Nas demais regiões,
predomínio de nuvens e

chuva fraca e isolada no início
damanhã e sol em todo o

Estado no decorrer do dia.

$ ;.
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

Nublado

Brechas na lei
o advogado, no leito da morte, pede uma Bíblia e começa a lê-la
avidamente.
Todos se surpreendem com a conversão daquele homem ateu,
até que um de seus colegas pergunta o motivo daquela súbita mudança.
O advogado, com voz cansada, responde:
- Estou procurando brechas na lei.

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
lca
c.>
=
-

O
cn

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

�

Temperatura mais
baixa durante a noite

e aó amanhecer

�1�� Joinville
;� � ...

15° 18°

Jaraguá do Sul
� ...

� 15° 28°

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 19oC

SEGUNDA
MíN: goC
MÁX: 16°C

TERÇA
MíN: 6°C
MÁX: 16°C

Rio do Sul
� ...
11 ° 15°

Blumenau
� ...
14° 17°

São Francisco do Sul
• Preamar
• 2hll: 1m
• 9h09: 1,2m
• Baixamar
• 5h39: O,6m
• 17h: O,5m

Itajai
• Preamar
• snaa O,6m
• 14h42: O,4m
• Baixamar
• 6h31: O,6m
• 20h40: O,am

Florianópolis
• Preamar
• 3h53: O,6m
• 15h02: O,4m
• Baixamar
• 10h15: O,5m
• 21 h45: O,amTábua

das marés Imbituba

Palavras Cruzadas

• Preamar
• 4h2a: O,4m
• 14h06: O,2m
• Baixamar
• 9h: O,3m
• 23h06: O,6m

HORIZONTAIS
1. Suprimido
2. Comparação de coisas parecidas / O pronome

que precede ele
3. Aumentar de tamanho
4. (Mús.) Nome antigo da nota dó / Tabela que deter

mina horários de trabalho ou serviço
5. Discordar, divergir
6. Mau numorque se manifesta pela expressão fisio

nômica, por silêncio e gestos / Generoso
7. (Ingl.) Vermelho / Adoçar demais
8. Derivação de uma linha de telefone / O xenônio,

entre os químicos
9. Dormir (o nenê)
10. Cognominado
11. Obrigar a deixar um lugar, uma casa

12. O solo da pria / Abreviatura de almirante
13. Agradável ao tato / (Pop.) Pessoa cujo cabedal

intelectual é devido a um mentor.

VERTICAIS
·1. Observar com atenção, intensamente / O tenista

espanhol Rafael, um dos melhores do mundo na

atualidade
ja

2. O meio da", hélice / Ter medo de, recear / O chefe
da nação goitacás, o bom selvagem, persona
gem de "O Guarani"

\ 3. índice de Massa Corporal/Homens nascidos em

um país da África centro-oriental
4. Sem intermediários / A língua comercial do su

deste asiático
5. Que não se machucou / A capital das Filipinas,

país asiático que possui mais de 7.000 ilhas
6. Despenteado
7. O nome da atriz Castro / Estriar

"

8. Abreviatura de telefone I O economista e soci

ólogo alemão Weber (1864-1920) / O pintor
espanhol Sal'{ador, de característicos bigodes
(1904-1989)

,

9. Restituir a saúde / Modificação.
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Via Twitter

Acabo de entregar o IR e fiquei
triste que no recibo devolvid ,

não consta nenhum

agradecimento, nem
promessa de gastar meu $ bem.

contato@beatrizsasse.com.br I 4784330306 @StephenKanilZ

Noivas
No dia 3 de maio, a partir das 16h, naMajale Decorações (rua
Bernardo Dornbusch, 1037, no bairro Baependi), ocorre o

Evento Noivas. Ticiana Ribas Eventos, Artes Doces, Ali Schulz
Make up, DlXalinho, Porcelana Festas e Locação de Louças,
GreyciMoser Estúdio Fotográfico, Arte na Massa Biscuit, Mimi
Flores e Decorações, Ana VieiraAtelier, Angel Convites eSpecial
Drinks, são os fornecedores que estarão expondo no local.
Para participar, retire seu convite com os profissionais.

Classe
literária
o escritor João Chiodini
convida para reunião da classe
literária de Iaraguá, no dia 3

de maio, às 19h, na Biblioteca

PúblicaMunicipal Rui Barbosa.
Entre outros assuntos, na

pauta estará a eleição de
um novo suplente para o

mandato que vai até 2013,
de conselheiro de cultura,
na área da literatura, do
Conselho Municipal de Cultura
- Concultura. Interessados
da área de literatura estão

convidados, aumentando
assim a representatividade
da área no município. João
Chiodini assumirá também
emmaio o cargo de presidente
das entidades organizadas na
área de literatura, cargo até
então ocupado por Loreno Luís
Zatelli Hagedorn.

Fechados!
A Biblioteca/Pública Municipal
Rui'Barbosa não abrirá para
atendimento na segunda
feira, devido ao ponto
facultativo e nem dia 1

de maio, feriado nacional .

em comemoração ao Dia
do Trabalho. Retorna com
horário normal, das 7h
às 19h, sem fechar para o

almoço, na quarta-feira. O
atendimento hoje, das 8 às

13h, permanece inalterado.
O Museu Histórico Emílio da
Silva também estará fechado
na segunda e terça, retornando
com atendimento normal dia
2, das 8h às 12h e das 13h às

.

17h. O tradicional horário para
visitação de sábado, das 9 às
12h, e de domingo, das 15h às

18h, ocorre normalmente, Já
o Arquivo Histórico Eugênio
Victor Schmõckel reabre na

quarta-feira, às 13h.

Movimento

• E a noite de hoje é de Punk Rock

Festival, com nada mais, nada
menos, que seis bandas no Espaço
Oca. EstadoDeplorável,ThisTurbio,

Rejects SIA, Mercúrio Cromo,
Carcerários e pela primeira vez em

Jaraguá do Sul: Garotos Podres! O

agito começa às 20h e haverá praça
de alimentação no local. Ingressos
antecipados na Rede de Postos

Mime, loja Ponto Certo e loja Mega
Rock a RS 15 (10 lote). Cantata
através do telefone: 9981-7330.

• O artista brasileiro de maior ><1 I

evidência no cenário mundial

atual, Michel Teló, é a atração hoje,
no Centreventos Cau Hansen, em
Joinville.Abertura dos portões:22h
e início do show: 1 h. Telefone para

informações: (47) 3425-8060.

• A banda The Seres lança neste

domingo, às 20h, no Teatro do
Sesc Jaraguá, o CD 1/2012':

A entrada é franca.

• Para quem gosta de clássicos
do rock, blues e música brasileira,
o duo Camaleão Robô se apresenta
hoje na Thapyoka (em Timbó) e

neste domingo no EspaçoOca (em
Jaraguá). Para mais lnforrnaçôes
ou para contratar a banda ou oduo,
entre em contato com 9923-7555

(TiagoWickmann) ou 8426-0270

(Lenilson Elisio).

• Neste domingo tem Ensaio
Aberto no Curupira Rock Club,
em Guaramirim. A casa céde
espaço gratuito para bandas
ensaiarem e convida amigos
e adeptos a participarem. As
bandas que agitam o local a

partir das 15h são: Tangerine
Of Puppets to Hell e D'stilados
Hades. Acesso free para bandas
e público. Apoio: Baú do Rock.

• Neste sábado, na Bela Catarina,
Enéias Raasch & Jairo Adriano

(violino, violãoevoz),apresentam
show de MPB, durante o Café

Colonial, a partir das 16h. No

domingo, Enéias Raasch (voz e
violão) faz show de MPB e jazz,
no Café Beluno, do Shopping
Breithaupt, a partir das 17h.

• Hoje, das 13h às 17h, no Parque
Malwee, tem Encontro de Antigos.
Quem quiser ver hots, motos,
carros antigos bicicletas, basta
chegar no estacionamento do
Museu, próximo a portaria. Mais ,

informações sobreo clube no

www.caajs.com.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Forever
T Jjcês já notaram? Eu que
V sou meio lerdo já percebi, a
maioria dos 'pollticos; que ado
ra falar em democracia e alter
nância no poder, jogam apenas
para a plateia, mas não fazem
o dever de casa como devido. E
nem, precisa de lupa para ver

que lá, quemmanda, são sempre
os mesmos. E de forma eterna.

Tradução: faça o que eu digo,
mas nãofaça o que eufaço.

Leitor fiel
o leitor do dia é o amigão Elias
Raasch, diretor a agênciaClicZoom,
que sempre lê esta colunapara
ficar por dentro das novidades da
sociedade.Valeumesmo!

Café colonial
Hoje, a partir das 15h, o excelente
cantor Enéias Raasch, com a

parceria domúsico JairoAdriano,
no violino e voz, movimenta o

concorrido Café Colonial, da
confeitaria Bela Catarina. Onde?
Na rua JoãoMarcatto. Boa pedida.

f\

Quão maravilhosas
as pessoas que não
conhecemos bem.

Millôr
Fernandes

"
a age"

Neste sábado tem mais um
encontro da famosa "Garage".
O babado começa às lOh,
em previsão para terminar. o
menu da casa, como sempre,
elaborado e pilotado por Tato
Branco. As honras ficam por
conta de Beto Fiscal.

Dr. Caropreso
o meu camarada Dr.Vicente

Caropreso, participou até ontem, r

do importante Congresso
daAcademiaAmericana de

Neurologia emNewOrleans, no
Estados Unidos. Retorna à urbe
sorriso na próxima semana.
Grande desfalque, hoje, no
encontro da "Garage".

.Labcrarcric
1 e Il'Z i

. ISO 9001
Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita

i-®8PORT.;n:I C> f?�(JL!:71
I�I
I I

:Troféus e Medalhas:
I 3275-4044 :
l..,... _. .. ._, __

CASAL O empresário Valdir Conti e a suaMarilu,
curtiram quinta-feira, as delícias do Kantan

JONATHAN BORGES / DIVULCAÇÃO

Gislene Lopes, aniversari.ou no'dia 26/4 e

recebe as amigas em sua casa para uma feijoada
pelotada pelos pais Catarina e Leodomar Lopes

Feijoada à brasileira
, o boa praçaMoisa, promove hoje, a partir das llh, na Choperia
Scondidinho, sua tradicional Feijoada à Brasileira.

www.ocorreíodopovo.com.br FIM DE SEMANA, 28 E 29 DE ABRIL DE 2012 113 I VARIEDADES

DIVULGAÇÃO
;.;', NOTA lO

O casal

MaW"Ício e Lucia
da Maxim's

Concept mais
felizes do que
nunca com o

estabelecimento
no Centro
Comercial

A1drovandi,
na ruaWalter

Marquardt,
155, sala I e 2.
Recebendo seus

clientes com o

mesmo carinho

de sempre

Valeu amigos.
• Adorei! Simplesmente
sensacional, o mimo que recebi
do querido amigo e empresário
Nei Lombardi, diretor da Olipê.
• Outro presente que chegou em
minhas mãos foi a Santa Ceia.

Peça maravilhosa e abençoada,
trazida da cidade de Jerusalém,
Israel, pelo casal amigo Plácido e

Carmem Rausis.

Niver do Jota
Por favor, não ousem esquecê
lo: o promoter Jota Sacht é o

grande aniversariante de hoje
na cidade, e vai adorar saber
que foi lembrado. Parabéns,
amigo! O meu desejo é que sejas
plenamente feliz.

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Madalena.
Uma das pizzarias mais
concorridas do Norte do
Estado. E não esqueça de

pedir um beirute,

,

Humor
o sutiã e a cueca

Amulher estava tomando banho
e chegou para o marido japonês:
Yoshiro! Quando voltar do traba
lho trás um sutiã paramim?
- Yoshiro: Para que sutiã, não
tem nada para segurar!
Amulher responde:
- Então por queYoshiro usa

cueca?

Lanches, porções especiais e bebidas nobres

473370-2214
Rua Procópio Gomes, 116 - Centro
(Em frente à verdureira da Raquel)

Atendimento das 18h às 6h da manhã

• na a or ,

Agência Avante Esportes,
é a grande aniversariante
de hoje.Mil vivas!

47 2'107-3000
R. Hugo Broun. 44 - centro
www.kayroshote.com.br

moagoncalves@netuno.com.br

Rumores
o maior comentário da cidade no fim da tarde de
ontem foi a nova composição que surgiu para disputar
às próximas eleições em Jaraguá: Dieter Janssen e

Paulinho Chiodini. Naminha opinião, a dupla é forte
e certamente atrairá nomes de peso para a coligação.
Seguindo o mote: quem viver, verá!

NIVER
O professor
Robert Uber,
diretor da
Escola e

Idioma Four

Friends, é o
aniversariante
mais festejado
da cidade, no

domingo

" partir de hoje, todos os
rLábados, ireipublicar
aqui na coluna, um pequeno
perfil de uma série de
personalidades da cidade que
de umaforma ou de outra,
movimenta a alegria, o lazer
e agastronomia jaraguaense.
Começaremos com Thiago
Mattos,proprietário da
FuelLivinge da concorrida
TheWay. Ele éjovem, boa
pinta, carismático, cheio de
energia, com sonhos e émuito
namorador. Confira!

DIVULGAÇÃO

,
• Hoje, a partir
das I3h, rola no

. .

I "p;areJ,.v{ei,iMalwee, i

o Bncdn}ro de
Antigos.

•A estilista
Angela Valiera

Nome completo: Thiago Mattos
Apelido: Thiagão
Idade: 25
Perfume: Hugo Boss

Carro (teu carro): Fiat Linea
A noite para você: Minha profissão, minha realização
Quem você barraria na porta: Ninguém, todos são bem vindos

Sua paixão: A vida
UmaMulher: essa resposta deixo no ar

Mulher para casar: Casar? Não pensei nisso
Você já traiu? Jamais
Foi traído? Não sei

Estilo: Estilo simples, normal, semmuitos critérios

Dariaporrada em quem? Pessoas falsas e pessoas que não cumprem o que falam

Quero ser: Quero ser o que sou apenas continuar sonhando e batalhando

para crescer e aos poucos alcançar todos os meus objetivos
Irei um dia para: Ibiza, Espanha, CapitalMundial das Baladas
Quem é Thiago, Mattos? Conheça e descubra

semanavou curtir
as delicias do
Ribeirã(J Gra1)de
Eço

"

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma entidade sem fins
lucrativos, fundada em 14 de 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 "Novo Amanhã" é o de orientar, prevenir,
reabilitare ressocializar o dependente de álcool e outras drogas, bem
como orientar os familiares em particular e a sociedade em geral.

APOIO: o l:OlUmIO DO POVO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Carlos Henrique
Schroeder, escritor

No última segunda-feira, enquanto
descansava numa esquina depois de

chacoalliarmeu corponzil emmais uma cor

rida desajeitada, uma senhora apontou o seu

guarda-chuva parameu nariz e disse: "Eu li
todos os seus livros, gosto mais do primeiro,
aquele da viagem à China, pois... ". Ela falou
por cinco minutos, e bem que tentei inter

rompê-la, mas nada. Bom, se fosse um jogo
de sete erros, já começaria com dois: uma

segunda-feira sem uma nuvem no céu e ela

de guarda-chuvas, e eu nunca escrevi livros
de viagens, quem dirá da China! E quando
consegui interrompê-la, e dizer que eu era o
Schroeder, o dos livros tristes, e não o Charles

Zimmermann, o dos livros de viagem, ela
ergueu o guarda-chuva novamente, chacoa
lhou a cabeça e saiu resmungando.
Tudo bem, podemos até sermeio parecidos:
somos altos, olhos claros, calvos, trintões.
Ambos professores (eu, de literatura, ele, de
comércio exterior) e escritores (eu, um escri

tor-viajão, que inventa histórias e persona

gens, ele, um escritor-viajante, que percorre
o mundo de mochila) e cronistas, mas esse

Crônica

Um sósia literário
negócio está começando a ficar estranho.

Ah, e tambémmoramos namesma cidade!

Não basta a cada dia, ao acordarmos, termos
de nos reconstruir (quem sou? O que sou?)
para não sermos fustigados pelo anonimato
da loucura, ter um sósia literário parece ser

uma piada do destino. Na última terça-feira,
por exemplo, acordei, me olhei no espelho
e quase tiveum infarto: adivinhem quem
estava ali, refletido no espelho? Sim, ele, o
Zimmermann. E de súbito me recordei de

(...) (eu, um escritor-viajão, que
inventa histórias e personagens,

ele, um escritor-viajante, que
percorre o mundo de mochila)

todas as viagens que ele fez, tudo ao mesmo

tempo. E também dametáfora do espelho
na obra do escritor Jorge Luís Borges. Jogos
de espelhos que se refletem nas palavras,
que adormecem levemente sobre a super
fície das coisas. Assim diz Borges: "O cristal

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R

Melissa se surpreende com a notícia de que Valéria não perdeu o bebê e tenta

convencer Carmem a deixar a filha em sua casa até o dia do casamento. Rodrigo re

preende Valéria por implicar com Elisa. Josué pensa em Valéria. Regina se anima com
a presença de Femando. Gabriel tenta convencer Beatriz a jantar em sua casa. Divina

esconde Junior embaixo da cama de Melissa. Pedro afirma que vai ajudar Rodrigo a

encontrar uma pista sobre seu passado. Ribamar discute com Olga. Valéria reclama

por Carmem obrigá-Ia a voltar para a Vila dos Milagres. Bruno procura Juliana para
falar sobre o projeto que está fazendo com Beto. Rodrigo conta para Gabriel sobre

suas dores de cabeça. Virgílio liga para a ONG para descobrir (\telefone de Rodrigo.

CHEIAS DE CHIlRME • GLOBO· 19R
Cida diz a Conrado que seus pais querem conhecê-lo. Samuel afirma que

ganhou o tablet em uma rifa. Rosário grava seu CD no estúdio de Kleiton en

quanto Inácio sai com Dinha e Heraldo. Penha não se conforma com a acusação
de Samuel e procura o patrão. Alejandro conclui que foi roubado na rua e Lygia
fica aliviada. Ro'dinei se decepciona com Cida e reata com Brunessa. Cida fala

para Sarmento sobre seu namoro com Conrado. Laércio confessa a Chayene
que colocou sonífero em sua bebida para atrapalhar o encontro com Fabian.

Sonia apoia o namoro de Cida e Conrado. Sarmento pede a Humberto para

investigar a vida de Otto Werneck. Otto lamenta o mau comportamento do filho.

Penha encontra o dinheiro de Alejandro. Inácio e Sidney fecham o negócio do

bufê. Humberto descobre que Otto está ampliando seus negócios no Rio de

Janeiro. Sarmento planeja oferecer sua assessoria jurídica ao empresário. Cida
encontra Máslova na loja de Messias.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R

Moreira joga Carminha em um alçapão. Nina se decepciona ao saber que Tu

fão não desmascarou a esposa. Moreira avisa a Max que o sequestro de Carminha

agora é para valer. Zenon interroga Nina, que inventa que estava com o namorado

na hora do sequestro. Moreira mantém Carminha amordaçada e amarrada. Nina

pede que Betânia confirme seu álibi para Zenon. Verônica tenta convencer Débora

a ficar com Tomás. Jorginho tenta descobrir com Lucinda o segredo de Nina. Zenon

vai ao posto de gasolina para confirmar o álibi de Nina. Carminha descobre onde

está presa e avisa Max. Nilo revela o endereço de Nina para Jorginho. Max encontra
Carminha. Jorginho vai à casa de Nina.

mmsCARAS-RECORD-22R
E CORAÇÕES FERIDOS· SBT • 20R30

Não são exibidas no sábado.
* o resumo dos capítulos é de responsabüidade das emissoras.

nos espreita. Se entre as quatro paredes do
aposento há um espelho, não estou só. Há
outro. Há o reflexo que arma na aurora um

sigiloso teatro."
Liguei para o Charles Zimmermann, mas
eu atendi (ouvirminha voz rouca é meio

estranho):
- Schroeder. Sou eu.
- Fala.
- Sabe quem está falando, não é o Charles,
é você!
- Porra Charles, estou lendo agora bicho,
não enche.
Ele /eu desligou (gueí).
Resolvi vasculhar a carteira dele, cartões de
débito, ok. A senha dele, com um pouco de

esforço, me recordei. Corri para o Brades

co, saquei toda a grana das vendas de seus

livros os dois livros de viagens dele, e de
posito naminha conta. Quando volto para
o meu apartamento, já no formato Carlos

Henrique Schroeder, o telefone toca:
- Schroeder! Me ligaram do banco! Fui rou
bado! Uma desgraça!
Sorte a dele que eu sou um ficcionista.

Clique animal Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Winton Marsalis
& Eric Clapton -

Live From Jazz

Wynton Marsalís e Eric

Clapton, dois gênios da
música, apresentam um

repertório de canções
selecionadas por Clapton
e arranjadas por Marsalis,
acompanhados pelos
membros da Orquestra de

Jazz da Lincoln Center, O
resultado é um espetáculo
mágico. A banda explorou
um setlist diversificada,
do swing até o boogie
woogie. A únicamúsica não
escolhida por Clapton que
está presente no repertório
e "Layla', requisitada pelo
baixista Henriquez. O
resultado é emocionante.

Um cão e uma cadela foram recolhidos das ruas de Jaraguá
pelo setor de Zoonoses e já receberam tratamento veterinário

completo: banho, castração, vacinação antirrábica e chipagem para

identificação, estando assim, prontos para adoção. Se você pode dar
um lar a eles ligue para a Clínica Schweitzer no 3275-3268.

Aniversariantes

28/4 Gabriela Hruscka Marli da Graça Machado Tatiane Cristina Brandt Elisabeth Bachmann Norberto Emmerdorffer

Alexandre de Souza Helder Ronaldo Linzmeyer Matheus Alves de Oliveira Valmira Melcher Francis F Klistke Odenite Cardial Magalhães " �

Anibal S. Gracioli Hellen Cristiny Manoel Moacir joão pedroti Vanessa Pradi Gilson J. Maestri Olivio Andreatta
;

Arlete Correa Jair Alves Leal Naside da Z. Azevedo IIse Gellhardt Osmar Gerente

Bianca Steinert Johny Becker Norma Engel 29/4 Jeane Mora Lescowicz Tadeu Hernacki

Carla Gonçalves Silva Juarez Zangheline Quiliano de Souza Andreia Maria Bortolini Jeferson Grutzmacher Tania Braun

Carlos Eduardo de Freitas Ketlyn Gutchert Rafael Andre Brayan Danielinski Jefferson Fernando Maestri Valdir Ruediger
Charlene Odeli Vargas Lucas Bruno Serpa Rita Bahr Carlos A. Naumann Jerson Artur Mohr Vilmar Junkes

Diego Ricardo Roters Lucas Josué Schenider Rolf Borchardt Claudemir Lescowicz Jonathan Rafael Krehnke

Domingo Savio Monteiro Maria Lisboa da Silva Rosane Ripplinger Claudemir Lindner José Antônio de Souza

Edileusa M. Piccoli Marildo M. Correa Ruth Borchardt Darlan Konell Luisa Bettoni

Eduardo Roberto Bachmann Marise Por Deus de Paula Savio Monteiro Diogo Lombardi Marcelo de F. Vaz I " � I
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Tirinhas

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCH�Z

COMO PÔDe
VI� T�ABALHA�
só De CUECA?!!

EU ACO�DEI AT�A5ADO
e ACABEI ESQUECENDO

De ME VESTI�!

E QUAL fi o P�OBLEMA?
O SR JIBÓIA VEM
TODO DIA. PELADO
E NINGUEM FALA'

NADA!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL· SHOPPING BREITHAUPT
• Arcoíris 1
• Os Vingadores - Leg. - 13h30, 16h1 O, 18h50,
21h30
• Arcoíris 2
• Xingu - Nacional - 15h, 17h, 19h, 21 h
• Arcoíris 3
• Espelho, Espelho meu - Dub. - 15h, 17,10,
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 19h30
• Guerra é Guerra - Leg. - 21 h30

JOINVILLE • SHOPPING GARTEN
• GNC 1
• Os Vingadores - Dub. - 13h30, 16h10, 18h50,
21h40
• GNC 2
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 14h 10,
16h40, 19h15,.21h50
• GNC3
• Espelho, Espelho Meu- Dub. - 15h 15, 17h20,
19h30

• Xingu - Nacional - 13h15, 21 h30
• GNC 4
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 20h, 22h10
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida- Dub. -

13h50, 15h50 ,17h50
• GNC 5'
• O Príncipe do Deserto - Leg. - 13h40, 16h20,
18h40, 21h20
• GNC 6
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h,16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h

JOINVILLE • SHOPPING MUELLER
• GNC 1
• Os Vingadores - Leg. -13h10, 15h50, 18h40,
21h30
• GNC 2
• American Pie: o Reencontro - Dub. - 14h,
16h30', 19h, 21 h20
• GNC 3
• Guerra é Guerra - Dub. - 14h30
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 16h45,' 19h30,
21h45

BLUMENAU • SHOPPING NORTE
• Cinépolis 1
• Os Vingadores - 12 anos - Leg. - 19h, 22h
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. - 13h, 16h
• Cinépolis 2
• Como Agarrar Meu Ex-Namorado - 12 anos -

Dub.- 13h30, 15h50, 18h10, 20h10, 22h20
• Cinépolis 3
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. - 12h(A), 15h,
18h,21h
• Cinépolis 4
• Arnerican Pie: O Reencontro - 16 anos - Leg. -

13h45, 16h20, 18h50, 21h35

• Cinépolis 5
• O Príncipe do Deserto - 14 anos - Leg. -

14h05, 16h40, 19h25, 22h10
• Cin�polis 6
• Espelho, Espelho Meu - Livre - Dub. - 12h20

(A), 14h45, 17h05, 19h30, 21 h55
• Os Vingadores - 12 anos - Leg. - 14h
• Cinépolis 7
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. - 11 h(A), 17h,
20h,23h(B)
(A) Somente sábado (28/4), domingo (29/4),
segunda (30/4) e terça (1/5). (B) Somente sexta

(27/4), sábado (28/4), domingo (29/4) e segunda
(30/4)

BLUMENAU • SHOPPING NEUMARKT
• GNC 1
• Os Vingadores (3D) - Dub. -13h, 16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h
• GNC 2
• Os Vingadores - Leg. - 13h30 16h1 O 18h50
21h40
• GNC 3
• Os Vingadores - Dub. - 13h1 O 15h50 18h30
21h20

I

• GNC 4
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 14h,16h40
19h30 22h10
• GNC 5
• O Homem Que Mudou o Jogo - Leg. - 21 h30
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 13h20, 15h30
• Fúria de Titãs 2 - Dub. - 17h40, 19h40
• SALA VIP
• O Príncipe do Deserto - Leg. - 13h45, 16h20,
19h10, 21h50

Continuando as épicas aventuras cinemato
gráficas iniciadas por "Homem deFerro 1 e 2';
"O IncrívelHulk", , "Thor" e "CapitãoAmérica:
O Primeiro vingador", "Os Vingadores" da
Marvel é uma reunião de super-heróis inédita.
Quando um inesperado inimigo aparece e

ameaça a segurança e a tranquilidade do
mundo, Nick Fury, diretor da agência interna-

o cional de pacificação conhecida como SHIELD,
se vê em busca de uma equipe capaz de tirar o
mundo da iminência de um desastre. Através
do planeta, um ousado recrutamento se inicia.

Pedro é transferido'
para Sírio Libanês
Pedro Leonardo foi transferido ontem

para o Hospital Sírio Libanês, em São Pau

lo. O cantor foi levado em uma UTI Aérea.

Apesar da melhora, o estado de saúde de
Pedro ainda é considerado grave. O cantor

está com um edema cerebral, contusões
nos pulmões e nos rins, além de um trauma

na região do abdômen e fratura no fêmur.
Pedro, que faz dupla com o primo Thiago,
sofreu o acidente dia 20, emMinas Gerais.

Drew
o

Barryntore
•

espera uma menina
Drew Barrymore está grávida de uma

menina. Pelo menos é o que garante vá
rias publicações americanas, embora a

atriz de 36 anos ainda nem tenha confir
mado se está realmente esperando seu

primeiro filho. Um amigo da atriz disse

que: "Ela quer manter todos os detalhes
sob a mais estrita privacidade". Ela está
noiva deWill Kopelman, e deve se casar

em breve, antes da bebê nascer.

.
,

.

Neste domingo,Marília Gabriela recebe Ney-
mar no "De Frente comGabi", no SBT. Na conver

:!S,�lO joga9QrI�gu s09�e,a carreira e a intimidade.
'(Eu depilo apema inteira" commaquininha, na
concentraçãomesmo", contou. Sobre vaidade,

Neymar afirmou: "Estou longe do Beckham. Ele é

bortitão, euhão". O jogador contouainda que não
se acha acima damédia. "Na minha opinião, hoje

não estou entre osmelhores domundo".

Cantora Beyoncé é
eleita a mais bela
A cantora Beyoncé, de 30 anos, foi eleita

amulhermaisbonita de 2012pela revistade
celebridades People. Ela que é casada com
o rapper Iay-Z, deu à luz sua primeira filha,
Blue Ivy Carter, em janeiro. As outras clas
sificadas foram: SofiaVergara (2°), Charlize
Theron (3°), LilyCollins (4°),Madeleine Sto
we (5°), Christina Hendrícks (6°), Michelle
Williams (7°), Paula Pattontê-) e Miranda
Lambert (9°) e KateMiddleton (10°).

CV) ÁRIES
-

I
-

Valorize mais a companhia de pessoas mais novas.
Mesmo com o dia repleto de tarefas, reserve um
momento para relaxar e se divertir. Com seu par; o clima
de romance vai falar maisalto hoje. Se está só, aposte
no seu charme e arrase na paquera! CoI� vermelho.

.. U mURO

U o dia é excelente para.estar entre familiares. Divirta-se
na companhia do pessoal de casa e participe das
atividades domésticas. No campo afetivo, o astral será
dos melhores para quem já tem um par. Se estiver SÓ,
cuidado com decepções amorosas. Cor: creme.

J[ GÊMEOS
Demonstre sua preocupação com os familiares. Que tal
fazer uma visita? Converse e participe mais ativamente
da vida deles. No campo afetivo, um passeio a dois tem
tudo para deixar o clima ainda mais romântico. O par
saberá retribuir à altura. Cor: vinho.

� CÂNCER
!:::.O Aproveite este dia para colocar ordem na sua vida

financeira. Não deixe de comprar o que precisa para sua
casa, mas aprenda a economizar. Na área sentimental,
é tempo de se apaixonar. Se já tem um par, invista no
clima do início do relacionamento. Cor: branco.

n LEÃo,
UL Está na hora de se soltar mais e demonstrar seu brilho

pessoal. Sua vitaJidade estará em alia e atividades
físicas em grupo são as mais indicadas hoje.Agite
sua vida social e viva este dia com intensidade, .

especialmente ao lado da pessoa amada Cor: preto.

ln\ VIRGEM
I l,f Fuja dos agitas. É melhor manter-se em uma posição

mais recolhida para não se envolver em problemas. Dê
uma atenção especial à sua saúde e aproveite o sábado
para relaxar. Momentos de entrosamento vão marcar o
relacionamento afetivo. Cor: vennelho.

Bjork cancela
show em São Paulo
O festival Sónar São Paulo anunciou

o cancelamento do show que a cantora

islandesa Bjõrk faria no evento, que acon
tece nos dias 11 e 12 no Anhembi. "Mé
dico especialista da cantora recomendou
repouso imediato das cordas vocais a fim
de debelar os nódulos inflamados", diz
o comunicado do Sónar. Mais informa

ções e programação no website oficial do
evento (www.sonarsaopaulo.com.br)

.n. UBRA
-- Excelente momento para estar entre as pessoas que

ama Se sentirá confortável ao compartilhar ideias. Faça
planos a longo prazo, mesmo que não saiba quando
começará a colocá-los em prática. Nos assuntos do
coração, fuja de romances clandestinos. Cor: lilás.

m ESCORPIÃO
Ii L. Agite sua vida social e envolva-se mais com as pessoas

que estão ao seu redor. Estar entre familiares e gente
de sua estima pode ser uma ótima pedida O clima vai
ser dos melhores com seu amor. Aproveite o astral para
mostrar seus sentimentos. Cor: branco.

.. 7\ SAGITÁRIO
;<.

.

É um dia para interagir com pessoas mais velhas -

aproveite para aprender sobre diversos assuntos. Saiba
valorizar os familiares e quem está ao seu redor. Nos
assuntos do coração, cuidado com paixão passageira.
Não se deixe levar pelas aparências. Cor. roxo.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Dedique parte do seu dia para estar entre familiares.
Tudo indica que eles estarão carentes de sua atenção.
Converse, ouça histórias e demonstre que se preocupa
com eles. Ofereça a proteção e a segurança emocional

que sua cara-metade precisa. Cor: laranja
.

� AQUÁRIO
Â"Y\ Você pode não dar conta de todas as responsabilidades

que assumir hoje. Deixe o orgulho de lado e peça ajuda
ou vai se sobrecarregar: Agite sua vida social saindo
com os amigos! No romance, bJdo indica que viverá
momentos de muita alegria Cor: laranja

PEIXES
Estará com muita facilidade para éonversar sobre

qualquer assunto, mas evite dispersar SUas energias
com diálogos inúteis. Não terá paciência para se dedicar
às tarefas domésticas. AtiVidades�ivertidas e passeios
românticos favorecidos. Cor: azul-claro.
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Quer publicar sua foto' �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.�

�,

A esposa Joice e o

pequeno Brunno

Hemique parabenizan
ao papai Jone que
comemora mais um

ano de vida no dia 29.

'�os você!"

Thâmmy
Cordeiro Pinheiro

comemorou

anivenário no
dia 26.Amãe

Terezinha,
familiares e amigos

a parabenizam
desejando muitas

felicidades

Amãe Janinha, o

padrasto Ademar,
os irmãos Tiago e

CamHa, os tios, avós e ,

amigos parabenizam
Jasmine Burger, que
completou 8 anos no

dia 23. Eles desejam
muita alegria, saúde,
paz e felicidades. "Te

amamos muito"!

Valzita Sasse

comemoroumais

um ano de vida

dia 26. Sua família
Ute desejamuita
saúde e felicidades

e que seu sonhos
se'realizem

As gêmeas Fabiana e Flavia completaram 21

anos no dia 26. O pai Servio Fernandes e a mãe

Osmarina� além de toda equipe do Salão Marina

Cabeleireira, desejam parabéns e muitas alegrias!
.

.L."-'��lL:""'''''''''''''

hiane Vieira Porto da

AgênciaAvante Esportes
é a grande aniversariante

de hoje. Felicidades!

Amamãe Rosangela
Portela parabeniza o

f"Jlho Gustavo Bianchini

que completa 4 anos no
dia 28. "FiUto, quero que
você saiba que esse dia é
muito especial para mim
porque o seu nascimento

foi o momento mais

importante da minha

vida. Te amo".

Eduarda Luíza faz
aniversário hoje.

Os padrinhos Jackson
e Larissamandam

parabéns

Rei e Rainha
Neste sábado a Sociedade Esportiva e Recreativa Bandeirantes,
de Schroeder, promove Festa de Rei e Rainha com baile. Os

festejos iniciam às 12h com a'concentração dos sócios na sede

social e saída em busca das Majestades de Tiro, Sr. Adalberto
Bauer e Sra. Sandra Schmücker Lindner, sob o comando do Sr.

Hilmar Rubens Hertel. O baile será na sede com início às 22h30

e animação por conta da BandaWorin, de Pomerode. Ingresso
a R$ 12. Haverá completo serviço de bar e cozinha. Endereço
da Sociedade: RuaMarechal Castelo Branco, 10.955, bairro
Bracinho. Mais informações pelo telefone 3374-0022.

Campeonato Catarinense
AAssociação dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do

Itapocu, de Jaraguá do Sul, promove hoje a 1 a Etapa do
Campeonato Catarinense de CarabinaAr Seta. O evento será

realizado nos Estandes de Tiro daAssociação Esportiva e

RecreativaVieirense, de Iaraguá do Sul, na rua DonaMatilde,
201, bairroVila Lalau. Estarão presentes equipes de Joinville,
São Bento do Sul, Blumenau, Rio Negrinho, Mafra e Iaraguá
do Sul. Início às 15h e término às 22h, após será entregue a

premiação. Haverá no local completo serviço de bar e cozinha.

Informações: 3370-9795 ou 3275-1544.

Baile de Aniversário
ASociedadeAtiradores Independência, de Jaraguá do Sul, promove
neste sábado, Baile deAniversário, com início às 22h30 e animação
da Banda DanúbioAzul, do Rio Grande do Sul. Endereço da
Sociedade: Estrada Jaraguazinho, sttv, bairro Garibaldi. Mais
informações pelos telefones 3055-8014 ou 9973-3382.
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SAÚDE

Dores nas costas

podem estar ligadas a.
insatisfação no trabalho

I
•

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ajude sua vontade a
.

ter mais lorça,

.i

i
I
,.

Muitas pessoas me perguntam:
como termais força de vontade?
Ou ainda: como manter um pro
pósito que fiz para mim'mesmo?

Essa pergunta éfeita quando
nos sentimos frustrad�s ao ver que
não conseguimos cumprir com os

nossos propósitos de caminhar to
das as manhãs ou de ler um bom
livro (em vez de ficar assistindo
televisão) ou mesmo voltar a estu
dar inglês ou ainda não assaltar a

geladeira antes de ir para a cama,
por exemplo. Como não desistir
no meio do caminho? Como ter

força de vontade para cumprir o
que nos prometemos?

Estudos modernos do compor
tamento humano têm demonstra
do que para mudar um hábito é

preciso tornar o novo hábito fácil
e Q velho hábito difícil, alterando
o "esforço inicial ou de entrada"

por no mínimo 21 dias (é preciso
repetir o mesmo comportamento
no mínimo 21 dias, dizem os espe
cialistas comportamentais, para
que aquele comportamento come
ce a se tornar um hábito). A$ pes
soas têm a tendência de desistir de
jazer algo cujo esforço inicial seja
apenas um pouco maior do que
uma outra coisa que se apresente
como de esforço inicial menor.

Assim, o conselho para quem
deseja caminhar ou correr todas
as manhãs é já deixar seu tênis

j

OPORTUNIDADE

com as meias dentro, ao lado da
cama ou mesmo jádormir com
a camiseta que irá utilizar na
manhã seguinte. Para quem quer
deixar de assistir televisão a noi
te e ler um bom liuro.o conselho
é tirar as baterias do controle
remoto e colocá-las numa gaveta
distante e deixar o livro já aberto
sobre a poltrona de leitura.
Parà quem ataca a geladeira, o
conselho é colocar o que deseja
comer nos fundosda prateleira
de baixo, atrás de outras coisas.
E assim por diante.

Se ao acordar você já estiver
com a camiseta e com o tênis

pronto para ser calçado, o esforço
inicial debuscar a camiseta no

armário, pegar o tênis, etc. terá di
minuído. Da mesma forma, seem .

vez de buscar as baterias ou ligar a
TVno próprio aparelho o livro já
estiver à mão, a probabilidade de
pegar o livro será maior. O mesmo

. acontece com a dificuldade de pe
gar o doce no fundo da geladeira.

.

Diminuindo o esforço inicial da
quilo-que querfazer e dificultando
o que não quer, você ajudará a sua
vontade a termais força.

. Sei que isto pode parecer uma
grande bobagem, mas é o que os

, estudos mais modernos têm de
monstrado. E vale a pena experi
mentar com você mesmo!

Pense nisso. Sucesso! .

Qualidade
do ambiente
profissional é capaz
de 'determinar se
dores ocasionais
se tornarão

frequentes ..

Os médicos ortopedistas e reu
matologistas precisam prestar mais
atenção ao grau de satisfação, no
trabalho de seus pacientes, segundo
urn estudo da Universidade daAus
trália Ocidental. A pesquisa afirma

que pessoas que se conformam em

trabalhar em empregos insatisfató
rios têm mais chances de sofrer de
dores persistentes nas costas. Pes
soas com urna atitude positiva, que
buscam mudanças na carreira ou

no local de trabalho sofrem menos

com o problema. De acordo com o

trabalho, urn terço dessas pessoas
que já apresentam dores terão dores

persistentes no futuro.
'Todo mundo tem dores nas

costas ocasionais, mas nós esta

mos preocupados com essas pes
soas quem têm dores não especí
ficas que duram semanas e têm
sérias consequências", diz Markus
Melloh, um dos autores do estudo.

Fotos: Divulgação

.
.

CONFORMIDADE. Pessoas em empregos insatisfatóri·
os têm ma.is chances de sofrer de dores DaS costas

·Quando a doi aumenta e se toma

persistente, o trabalho se toma

aindamais penoso.
Participaram da pesquisa 169

pessoas que haviam apresentado
pela primeira vez um episódio de
dor lombar não

. específica. Elas
foram acompanhadas e avaliadas
ao longo de seis meses. Segundo a

equipe, o trabalho teve foco nesse

tipo de dor, pois ela foimais comu
mente relatada do que dores no

pescoço, por exemplo. De todos os
participantes, 64 foram classifica
dos como portadores de dores nas
costas permanentes.

Sentimentos negativos - Os

pesquisadores observaram que os

pacientes que. estavam insatísfei-

tos com o .trabalho e relatavam ter

sentimentos negativos no ambiente
profissional foram os mais propen
sos a desenvolver uma condição
persistente de dor nas costas. De .

acordo com a equipe, a qualidade
do local de trabalho e pensamentos
positivos'mostraram exercer grande
impacto em relação ao problema.
Esses resultados, para os autores

do estudo, revelam que as terapias
parapacientes com dores na lombar
devem abordar também aspectos
psicológicos e á condição davida do
indivíduo, como a de seu ambiente

profissional, por exemplo.

FONTE

Revista Veja

Programa de ensino proporciona experiência fora do país
.

Inscrições podem ser feitas pelo site Www.

cienciasemfronteiras.gov.br até segunda-feira (30)

Essa informação ira causar

muita polêmica no ambiente de

trabalho, principalmente entre

os funcionários que utilizam al

glJ,ns minutos da rotina de tra

balho, para fumar Um cálculo
sugerido pelo diretor executivo,

Marcelo Maron,'
especialista
na área de fi

nanças cor

porativas,
confirmou'

que uma pessoa que fuma pode
ter seu rendimento reduzido em'
20% no trabalho.

Depois dos fumódromos te

rem sido eliminados das empre
sas, os empregados têm que sair
do local de trabalho e procurar
locais arejados. Essamovimenta
ção, incluindo fumar um cigarro,
não duramenos queIõ minutos.

Se um fumante consome seis

cigarros durante o expediente de
oito horas diárias, levando em

conta o tempo citado acima, se-:

rão 90 minutos 'a menos de um

dia de trabalho, ou seja, 20% do
horário total.

Com isso, o empresário perde
. R$ 1.080,00, supondo que o fun

cíonárío ganhe R$ 3.000,00, mais
os encargos trabalhistas,

"Se o funcionário custa para
o empresário R$ 5.400,00, so

mando os R$ 3.000,00 de salários
mais os encargos, e perde 20%
do seu tempo para fumar, o seu

vício está custando R$ 1.080,00
para a empresa", explicaMaron.

Outro dado qu� pode dimí
nuir a contratação de fumantes
são os custos com plano de. saú

de, afinal problemas cardíacos,
circulatórios ou mesmo de cân
cer elevam os-valores.

I
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MORAR FORA DO PAÍS

Primeiro passo é o planejamento

,

PREPARO. Para ficar durante um mês em um albergue nos Estados Unidos, o
valor a ser desembolsado gira em torno de US$ 4 mil

Anumarmn

emprego no

exterior, mesmo
.

,.,

que temporano, e
o sonho demuitos

jovens e profissionais
de todo o Brasil.

Seja para qual propósito for,
adicionar uma experiência fora
do país no currículo, ou fixar a

carreira lá fora, pode propor
cionar uma satisfação enorme

para qualquer um,
Antes de começar à arrumar as

malas, analise algumas situações.
O primeiro passo é fazer um

pequeno pé de meia. Manter-se
lá fora até receber o primeiro sa

lário teride a não ser exorbitante,
se o viajante estiver disposto a

abrir mão da comodidade. Para
ficar durante um mês em um al

bergue nos Estados Unidos, por -

exemplo, já contando com o di: dia, caso o destino seja a Europa.
nheiro gasto na passagem'. de ida, Ter esse dinheiro é apenas a

você terá que desembolsar algo primeira etapa para se conseguir
em torno de US$ 4 mil, valor que um bom emprego no exterior.
tende a subir mil dólares, em rné- Algumas características são im-

DICA

Oportunidades
nos EUA

TOOle cuidado
Contate agências de emprego sé
rias e reconhecidas que possuam
vagas em países que você deseja
morar. Para conseguir um em

prego no exterior que realmente

cumpra tudo que foi acordado
é preciso de muito cuidado. Um

ponto importante é se atentar

bem ao contrato firmado entre a
. agência de emprego ou intercam
bio, e analisar em detalhes ponto
por ponto.

Uma vez preparado para conse
guir um bom emprego fora do
país, o candidato deve procurar
uma boa agência de empregos.
Afinal, é importante ter cuidado
para não cair nas falsas promessas
das muitas agências clandestinas
que existem pelo Brasil. Para isso,
a dica é buscar sempre empresas
de renome no mercado e com

reputação consolidada.
Feito isso, falta escolher o desti
no. O país aindamais procurado
pelos brasileiros são os Estados
Unidos. De acordo com Frederico
Morais, gerente de intercâmbios
de trabalho da STB (StudentTraveI
Bureau), 90% dos embarques para
trabalho são para lá. "Isso aconte
ce devido à grande oferta de vagas
e ao bom salário", destaca. A re

muneração emmédia no exterior,
levando em conta países corno
Estados Unidos, Canadá, Aus
trália e os principais destinos da
Europa, como Inglaterra, França e

Alemanha, gira em torno de US$ 7
a US$ 12 por hora trabalhada.

wwwci.corrçbr y

,

, "'''I

WwW.stb.coffi.õt

wwwexperiniento.org.br
www.bexintercambio.com.br/

www.mbrazil.com.br/

http://w-wyv.expomundicom.br/

portantes para que você possa se

distinguir em relação aos demais
candidatos durante as entrevistas.
-Para conseguir uma oportunida-
de, o candidato deve entender

as regras e políticas da empresa,
além de poder se comunicar com
os outros funcionários e supervi
sores. Portanto, ter conhecimento
do idioma local é imprescindível.

90% dos embarques para trabalho
são para os EUA. Isso acontece

devido à grande oferta de vagas e

ao bom salário."

Frederico Morais, Gerente de
Intercâmbios de trabalho da 5TH

Saber inglês é sómais UOl pré-requisito.
Houve um tempo em que sa

ber informática era um diferen
cial entre os profissionais, agora
esse conhecimento é essencial

para exercer as mais simples das

funções no mercado de trabalho.
Falar fluentemente inglês

também já foi um requesito que
deixava um profissional mais

competitivo entre os contratan-:

tes, atualmente essa habilidade
é apenas mais um pré-requisito
que deve constar nos currículos
de qualquer profissional, inde

pendente do cargo que ele alme

ja ocupar. O candidato que não

fala, inglês será fatidicamente
abandonado no mercado de tra
balho e relegado ao subemprego,

aos empregos de alta rotativida
de ou mesmo ao desemprego.

A língua "mundial" do merca

do é o inglês e, por isso, ele é tão
essencial para um cargo corpora
tivo. No entanto, ainda hoje, nem
todos os profissionais conseguem
se virar bem nesse idioma. Uma

pesquisa realizada pela Global

English Corporation, especializa
da no ensino do inglês pela inter
net' concluiu que quem não do
mina essa língua pode ficar com a

carreira comprometida.
No estudo, foram ouvidos

25 mil profissionais de cargos
diversos e, apesar de quase to

dos afirmarem que o inglês é

importante para o seu trabalho,

Currículo

adequado
Para quem acha que fazer um

currículo em inglês, é necessário
apenas traduzir, utilizando uma
ferramenta da internet, estámuito
enganado. O 'candidato que tem a

pretensão de ocupar uma vaga no
.

exterior precisa tomar alguns cui
dados na elaboração do currículo,
que será sua primeira apresen
tação e como diz o ditado, "a.
primeira impressão é a que fica".

Que tal deixar uma impressão
inesquecível? Então fique atento a

. algumas dicas.
Seja em inglês, em português

ou em outro idioma, currículo
bom precisa ter informações ob
jetivas. Então, nada de rodeios na
hora de elaborá-lo. Os recrutado
res estrangeiros não estão inte

ressados, por exemplo, em dados

pessoais, como idade e estado
civil. Também não é necessário
incluir número de documentos,
endereço oumesmo uma foto do
candidato.Mas valorizammuito
sua formação acadêmica e seus

esforços de especialização.Além
disso, dãomuita Importância à .

experiência profissional.
Escreva no máximo seis aspec

tos do seu perfil profissional que
sejam relevantes para o processo
seletivo em questão. Mas lembre
-se: não basta jogar adjetivos
vazios nesse espaço.Você precisa
ter dados e fatos suficientes para
justificá-los na hora da entrevista.
Por isso, capriche ao descrever
os projetos que você realizou em
empregos anteriores.

.
.

nem 10% disseram ter conhe
cimento suficiente do idioma.
É muito comum os profissio.
nais buscarem cursos de uma
segunda língua apenas quando
perdem o emprego, sem dar o

devido valor a isso antes de re-

.
almente sentirem a pressão do
mercado, que exige cada vez

mais preparação dos candida-
. \

tos para qualquer tipo de vaga.
Além de tudo isso, saber in

glês pode proporcionar grandes
promoções na carreira, salários
maiores e melhor reconhecimen
to na profissão. Deixar de preen
cher esse "requisito" no currículo
é dar chance para muitos outros

concorrentes passarem na frente.
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Viverem

outro país

NOVOS PLANOS. Ajovem retornou a menos de duas semanas do exterior ejá planeja outro período fora do país, dessa vez noc�

-EXP RI EI E

Anumar um emprego e ter uma experiência de morar no exterior, mesmo que temporariamente, é o
sonho de muitos jovens e profissionais de todo o Brasil. Afinal, seja para qual propósito for, adicionar
uma experiência fora do país no currículo, ou fixar a carreira lá fora, pode proporcionar uma
satisfação enorme para qualquer um.
Denise Constantino, de 22 anoaretornou a menos de duas semanas dos Estados Unidos, onde morou

por um ano, Assim como muitos brasileiros, a jovem aproveitou a estadia na terra do "Tio Sam" para
fazer novas amizades, conhecer lugares e culturas diferentes e ainda fazer um curso de inqlês.
Ela contou em entrevista ao Talento e Sucesso, como foi a preparação que antecedeu a viagem e

a experiência de morar em outro país, longe da família e amigos. Confira!

TS . Por que você decidiu morar
.

e trabalhar fora do país?
Denise - Eu sempre quis

viver uma experiência inter
nacional, aprender uma nova
cultura e uma nova língua, mais
especificamente em Boston que
é onde fica a Universidade de
Harvard que era o meu sonho
fazer um curso lá. Assim que
conclui a faculdade eu comecei

pesquisar com outras pessoas
que já tinhammorado fora e na

internet também para colocar
este sonho em prática.

dinheiro que eu tinha economi
zado aqui no Brasil eu trabalhei
como babá para famílias ameri

canas, eu conseguia os empre
gos com amigas que eu conheci
lá e por sites de anúncios.

aprendermais dia após dia.
Foi também difícil gerenciar a
saudade da minha família e dos

amigos, mas com o Facebook e
o Skype foi possívelmanter uma
boa comunicação com eles.

TS - Como foi a sua
-

preparação para essa
_

experiência fora d_o Brasil?
Denise- Primeiramente eu'

pesquisei agências de intercâm
bio, conversei com várias pes
soas na internet que já tinham
vivido essa experiência, comecei
as aulas de inglês e fui preparan
do toda adocumentaçãc:Visto e

Passaporte.

TS . Como pessoa e como

profissional, quais foram as

lições e o aprendizado que
você adquiriu nesse período?

Denise - Jamais vou conse

guir traduzir em palavras, este
1 ano fora do Brasil, foi uma
experiência incrível de superar -

os meus limites, me surpreender
com a capacidade que eu tenho,
isso eu só pude ver quando me

vi em um outro país sozinha,
aprendi a respeitar mais ainda
as diferenças, fiz muitos amigos
daqueles para todos os momen
tos, mudeimuitos conceitos e a

maneira de olhar a vida. Valeu a

pena experimentar um trabalho
diferente e aprender os valores
da CulturaAmericana que quero
levar-para sempre.

Fazer um curso na Harvard

TS . Em qual país você morou

e por quanto tempo?
Denise - Morei nos Estados

Unidos durante 1 ano e 10 dias"
sendo 3 meses em Memphis,
Tennessee e'9 meses e 10 dias
em Boston, Massachusetts.

TS . Quais foram as maiores
dificuldades que você
enfrentou no exterior?

Denise - Inicialmente a

maior dificuldade foi o nível de

Inglês com o qual eu cheguei
nos Estados Unidos. Em algu
mas situações era necessário ter
um nível mais avançado, mas
eu não desanimei e consegui

TS . No que trabalho durante
esse período, e como

'

conseguiu esse trabalho?

Denise - Para me manter

durante este período, além do

foi paramim foi amaior reali

zação neste períodoque morei
nos EUA, sempre tive esse sonho
e graças a Deus e muito esforço
deu certo, eu sempre acreditei

que tudo pode dar certo se a

gente parar de esperar as opor
tunidades e passar a criá-Ias.

TS· Com essa experiência
vivida por você, quais as
orientações e dicas que você

pode deixar para alguém
que tem o desejo de morar e
trabalhar em outro país?

Denise - Faça um planeja
mento, leia tudo sobre o país
que escolher, aprenda um pou
co do idioma antes de ir, seja
determinado e vá com o coração
aberto para viver experiências
maravilhosas, estude o máximo

que conseguir, vá consciente
de que não vai ser fácil e para
atingir seu'objetivo você vai ter

que dar ouro, de verdade, se os
planos derem errados, faça ou
tros e volte com o seu objetivo
alcançado.

TS·'Você pretende novamente

morar em outro país? Qual e
por quê? ---

Denise - Quero ir para o

Canadá. Gostaria de fazer um
curso lá e pelo que eu pes
quisei é um país com muitas

oportunidades.
A jovem quer retribuir toda a

ajuda e orientação que rece
beu de amigos e pessoas que

conheceu pela internet, quando
decidiu viver essa valiosa expe
riência, repassando e comparti
lhando informações. Ela deixa o

email à disposição para inte
ressados em contatá-la, deníse
constantino@gmail.com.

Jamais vou
conseguir traduzir
em palavras, este 1
ano fora do BrasU,
foi uma experiência
incrível de superar
os meus limites."

Denise Constantino
morou nos Estados

Unido$ durante 1

ano� lO dia
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Divulgação

REDE DE CONTATOS

Networkingpara
. ,

conseguirum emprego
Quem tem uma boa rede de contatos se

destaca no mercado

Networking é uma palavra que
foi se incorporando ao cotidiano

profissional e logo se tornou sím
bolo de reconhecimento e prestí
gio: Por trás da expressão hámuito
mais do que um simples signifi
cado de rede de relacionamentos.
Ter uma boa rede de contatos é
fundamental para a vida profissio
nal e .social. Quanto maior e mais
qualificada, mais chances de você
ter relações positivas e produtivas.

Há algumas ações importan
tes que diferenciam os que fazem

networking daqueles que se tor

nam chatos e oportunistas. Se

gue abaixo cinco dicas para fazer
um bom networking.
1. Identifique. sua rede

Quem são seus amigos, conhe
cidos, contatos etc? Procure dife

renciar as pessoas que conhece

por categorias para facilitar a or-

l

ganização de sua rede de contatos.
Uma das formas mais simples é
fazer uma lista de pessoas e clas
sificar conforme categorias defi
nidas por você: negócios, família,
amigos, faculdade, esportes etc.
2. Mantenha contato

Uma das estratégias mais sim

ples e importantes é manter con
tato com seus amigos e conhecidos
com regularidade. Existem pessoas
que passam anos sem falar com
amigos e quando surge uma ne

cessidade pessoal surgem do nada.

Quanto maior o distanciamento
menor a chance das pessoas lem
brarem de você e, principalmente,
prestarem qualquer auxílio. Porém,
o cuidado básico é não exagerar.
3. Participe de eventos

Quanto mais você estiver pre
sente em eventos importantes
mais as pessoas saberão sobre

você. Novamente o cuidado é para
não exagerar e se tornar figurinha
fácil.Aquele que todomundo sabe
que vai encontrar em todos os lu

gares. Faça escolhas.
4. Use a tecnologia

Hoje em dia as redes sociais
virtuais estão se tornando grandes
aliadas para o networking. Conhe
ça e participe destas redes: orkut,
via6, linkedin, dihitt, twitter etc.

Cuidado para não ficar viciado e .

esquecer que. o mais importante
ainda é o contato pessoal.
5. Crie uma rotina

Estabeleça padrões e critérios

para os contatos profissionais.
Marque um dia da semana ou pe
ríodo para fazer contatos com pes
soas estratégicas. No campo pes
soal o mais importante é lembrar :;;.

que os amigos gostam de receber
um telefonema, torpedo, e-mail
ou visita. Diversifique e não "alu

gue" uma única pessoa.
FONTE

/
!
I

!J
!

::::-::--_
__
-

www.artigonal.com

.. RE C N .
Ter uma boa rede de contatos

é fW1damental para a vida profissional e social

Comunicação eficiente
faz toda a diferença

A boa comunicação está
entre as competências primor
diais

..para um profissional que
almeja o sucesso na carreira
que escolheu, seja ela qual
for. Comunicar é a habilidade
de externalizar informações,
emoções, opiniões e qualquer
tipo de conhecimento de um
indivíduo para outro. A boa

comunicação está na base de

qualquer relacionamento hu
mano e, na esfera profissional,
não poderia ser diferente.

Algumas dicas são funda
mentais àqueles que desejam
se comunicar com clareza e ex

celência. Para qualquer tipo de
. .

comunicação, a primeira regra
é organizar o raciocínio antes

de falar ou escrever. No mun

do corporativo, a boa comuni

cação está intimamente ligada
à quantidade e qualidade do

tempo despendido para captar
uma informação.

.

Em uma apresentação oral,

por exemplo, fazer pausas ao fi
nal de cada informação e repetir
as informações mais.Importan
tes são boas dicas para garantir
um excelente entendimento do

que é transmitido.A postura do
comunicador também é essen
cial enquanto ele se apresenta.
Para quem o observa, cerca de
55% da mensagem são envia

dos pela linguagem corporal,
contra 38% do tom de voz e 7%
do que é realmente dito.

Já na comunicação escri

ta, tornam-se fundamentais a

clareza, a objetividade e a co

erência. Quanto mais amplo e

abrangente for o vocabulário
de um profissional, mais de
senvolta e segura será sua co

municação. Daí a importância
da leitura também na forma

ção profissional.
Ao concluir um texto escri

to, vale a pena voltar ao início e

fazer uma revisão. Atente para
o uso das palavras e analise se

foram bem utilizadas.Verifique
a pontuação e elimine qual
quer possibilidade de frases

ambíguas. Veja se regras de re

gência, concordância e colo

cação pronominal foram res

peitadas. Por último, elimine
os erros de digitação. Deixe as

gírias para momentos de lazer.
Na empresa, preze pela grafia
correta das palavras.

VEP ENGENHARIA CONTRATA:

- Eletricista Predial
com experiência

-Almoxarife
com ou sem experiência
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Minha brincadeira foi dizer que
a representante do consumidor

aparece cada vez mais através das
redes sociais do que em qualquer
outr� plataforma de atendimento."

I

Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ombudsman virtual

Acredito que cada um de nós, privadas para representar o mesmo salão de beleza. Cortava quentado o salão e nunca ter to de Teresa, apoiando a atitude
em algum momento, já se sentiu consumidor dentro da 'mesma.' o cabelo sempre com o mesmo tido nenhum problema com o e compartilhando a indignação
insatisfeito com algum serviço Minha brincadeira foi dizer que cabeleireiro e fazia as unhas atendimento, Teresa resolveu de Teresa com suas respectivas
ou produto comprado. Há alguns esse representante do consu- sempre com a mesma manicu- reclamar. Foi até o lugar, pediu, redes de contatos - aumentando

anos, nessas situações, o natural midor aparece cada vez mais re. Procurava ir toda semana e, para falar com o responsável, o alcance da mensagem para

seria entrar em contato com a em- através das redes sociais do que apesar da rotina apressada, na porém ele não estava. Reclamou centenas de outras pessoas.

presa para fazer uma reclamação em qualquer outra plataforma
'

maioria das vezes encontrava então com a recepcionista que O que ela não esperava era

por e-mail, pelo SAC (Serviços de de atendimento. tempo para se "embelezar". não lhe deu resposta confortan- que, em menos de vinte e quatro
Atendimento ao Consumidor) ou Para explicarmelhor esse Numa sexta-feira, elafoi ao te alguma. Ao chegar em casa, horas, o diretor responsável pe-

• com órgãos de defesa do consumi- assunto, darei o exemplo de uma salão sem horáriomarcado, pois decidiu ligar para .0 salão e las unidades da empresa da sua

dor, como o PROCON. amigaminha que, tenho certeza, conseguiu sairmais cedo do traba- mandar um e-mail, porém não cidade iria entrar em contato.

Hoje em dia, apesar de ainda vivenciou um momento com o qual lho e aproveitou o tempo livre para obteve resposta. Ele se desculpou, garantiu que
ser fundamental a reclamação muitas pessoas se identificarão. "fazer as mãos': Rosa, a sua ma- Indignada com o descaso da aquilo jamais iria acontecer e

através de órgãos de defesa do Teresa semprefoi muito nicure, tinha tirado o dia defolga empresa, apelou para as redes ofereceu total suporte na sua
consumidor, uma nova tendên- vaidosa. É daquelas mulheres e, então, ela pediu à recepcionista sociais. No seu próprio perfil do recuperação.
cia aparece e rouba a cena: a que gostam do cabelo sempre que encontrasse outra profissional. Facebook; escreveu um breve Essa história é só um dos

reclamação através das redes arrumado, da maquiagem para lhe atender. Resumindo a depoimento sobre como aquela tantos exemplos que revelam a

sociais. Aqui, aproveito para impecável e das unhas bem ópera: Teresafoimal atendida pela empresa a tratara com indife- importância das redes sociais.

explicar melhor o título des- feitas. Mesmo assim, não éfútil, recepcionista e ainda saiu de lá rença e a péssima qualidade do quando o assunto é atendimento

se artigo: ombudsman é uma narcisista ou algo parecido. É com as unhas malfeitas e cutícu- serviço. Compartilhou inclusive ao consumidor.

palavra sueca que significa jovem, tem dois filhos pequenos las cortadas. Em dois dias, um dos uma foto da mão infeccionada, o

"representante do cidadão" ou para criar, trabalha o dia inteiro seus dedos tinha infeccionado e ela que deixou sua postagem ainda

"ouvinte do povo': A função e ainda tem tempo para cuidar teve que irao hospital e semedicar mais dramática e verídica. Em *Mande sua história para:

atualmente também é ocupada da aparência. com antibióticos. algunsminutos, cinco, dez, vinte coluna@debernt.com.br

por profissionais em empresas,
. Ela sempre frequentou o Apesar de sempre terfre- pessoas comentaram o depoimen- e siga twitter/bentschev.ds

..; . .."

li, "

CURIOSIDADE

Cálculo conclui que fumantes rendemmenos no trabalho
I :

Essa informação irá causar

muita polêmica no ambiente de

trabalho, principalmente entre

os funcionários que utilizam al
guns minutos da rotina de tra

balho' para fumar Um cálculo

sugerido pelo diretor executivo,
Marcelo Maron, especialista na

área de finanças corporativas,
confirmou que uma pessoa que
fuma pode ter seu rendimento
reduzido em 20% no trabalho.

Depois dos fumódromos te

rem sido eliminados das empre
sas, os empregados têm que sair

do local de trabalho e procurar
locais arejados. Essamovimenta
ção' incluindo fumar um cigarro;
não duramenos que 15 minutos.

Se um fumante consome

seis cigarros durante o expe
diente de oito horas diárias, le
vando em conta o tempo citado

acima, serão 90 minutos a me

nos de um dia de trabalho, ou
seja, 20% do horário total.

Com isso, o empresário perde

R$ 1.080,00, supondo que o fun
cionário ganhe R$ 3.000,00, mais
os encargos trabalhistas.

"Se o funcionário custa para
o empresário R$ 5.400,00, so

mando os R$ 3.000,00 de salários
mais os encargos, e perde' 20%
do seu tempo para fumar, o seu

vício está custando R$ 1.080,00
para a empresa", explicaMaron.

Outro dado que pode dimi
nuir a contratação de fumantes
são os custos com plano de saú

de, afinal problemas cardíacos,
circulatórios ou mesmo de cân

cer elevam os valores.

v
)

! Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br
FIM DE SEMANA, 28 E 29 DE ABRIL DE 2012 I CARREiRA I 7

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa capacitará jovens
Jovens acima de 17 anos que

queiram atuar na área Tecnologia de

Informação e Comunicação podem se

inscrever no Geração TEC

o programa foi desenvolvido

pela Secretaria do Desenvolvi

mento Econômico Sustentável

(SDS) e Fundação de Amparo à

Pesquisa e Inovação do Estado de
Santa Catarina, em parceria com
a Católica de Santa Catarina, em

Jaraguá do Sul. As inscrições po
dem ser feitas diretamente pelo
site www.geracaotec.sc.gov.br. O
curso é gratuito e serão dispo
nibilizadas 80 vagas em Iaraguá
do Sul. Para se inscrever o jovem
tem que ter no mínimo 17 anos,

ter o ensino médio completo, ou
estar cursando o último ano, ha

bilidade em matemática e racio

cínio lógico e não estar emprega
do em atividades relacionadas à

programação.
O Geração TEC visa formar

mais profissionais para incre

mentar o mercado, estimulando
o desenvolvimento econômico

catarinense. É necessário que o

candidato tenha o ensino médio

completo ou esteja cursando o

último ano e não trabalhe com

programação. "Estamos preen
chendo o vácuo existente entre

os cursos de formação profissio
nal e as vagas abertas no merca

do do setor de TIC", explica o ti

tular da SDS, Paulo Bornhausen.
Em Iaraguá do Sul, os candi

datos poderão optar por aulas

de Java ou NET, onde cada turma

terá 40 alunos para o período ves
pertino. A Católica SC oferecerá

a estrutura, com salas de aulas e

laboratórios e o corpo docente do
curso de Sistemas de Informação.

A ,

CARENCIA. Area de Tecnologia da Informação é uma das mais

precisam de profissionais na região

Taxa de desemprego aumenta pelo
• A •

terceiro mes consecutivo

Em.março, o contínqente d.e desempreqados foi estimado
em 1.208 mil pessoas, 85 mil a mais do que no mês anterior

, Pelo terceiro mês seguido, a

taxa de desemprego aumentou,

ao passar de 10,1% em fevereiro

para 10,8% emmarço, no conjun
to das sete regiões metropolita
nas pesquisadas (Distrito Federal

e Regiões Metropolitanas de Belo
Horizonte, Fortaleza, Porto Ale

gre, Recife, Salvador e .São Paulo)
pela Fundação Sistema Estadu
al de Análise de Dados (Seade) e

pelo Departamento Intersindical

de Estatística e Estudos Socioe

conômicos (Dieese). Em março
do ano passado, a taxa estava em
11,2% da população economica
mente ativa (PEA).

Em março, o contingente de

desempregados foi estimado em
1.208 mil pessoas, 85 mil a mais
do que no mês anterior. Tal com

portamento decorreu da amplia
ção da População Economica

menteAtiva (0,8%, oumais 81 mil

pessoas na força de trabalho da

região) e da estabilidade do nível

de ocupação (menos 4mil postos

de trabalho).
.

No mês em análise, a estabi
lidade do nível de ocupação fez
com que o conjunto de ocupa
dos fosse estimado em 9.671 mil

pessoas. Tal desempenho resul

tou do aumento do número de

ocupados nos Serviços (0,7%, ou

geração de 37 mil postos de tra

balho) e no Comércio (1,9%, ou
29 mil) e da redução no agregado
Outros Setores (-3,0%, ou

eliminação de 40mil pos
tos de trabalho) e .na In

dústria (-1,7%, ou -30mil),
No conjunto das sete I

regiões onde a pesquisa ,

é realizada (Distrito Fede- "

ral e Regiões Metropolitanas "

de Belo Horizonte, Fortaleza,
,

Porto Alegre, Recife, Salvador e
São Paulo), em março, o total de

desempregados foi estimado em
,

2.423 mil pessoas, l75mil a mais
do que no mês anterior. A taxa

de desemprego total elevou-se

de 10,1%, em fevereiro, para os

atuais, 10,8%. Segundo suas com

ponentes, a taxa de desemprego
aberto cresceu de 7,7% para 8,4%
e a de desemprego oculto variou
de 2,4% para 2,5%.

A taxa de desemprego total
elevou-se em todas as regiões
onde a pesquisa é realizada.
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INSCRiÇÕES:
W'JI{w.apevi.com. br
(47) 3275-7024

capacitacao@apevi.com.br

'APEVI
ASSOCIAÇÃO 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 Munoz 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

"$,
,J!!;

BIOVITA
TecnoJogiêtS .sll�f.!J:ntAvêis

Católica de'
Santê Catarina
Cêntro UnivetSltârio sccuco es Fl,sC,t..tS
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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

ti

midorquando este se sente desrespei
tado em uma relação de consumo é
buscar um eficiente órgão queatua em
seufavor, o conhecidoPRGCON, que
atende esta demanda de pessoas.

A criação deste órgão nos mu
nicípios éefetivada através deLei
municipal e a estrutura é toda de
responsabilidade dosmunicípios que
tem o deverdeatenderseusmuníci

pes, não tendo este em seumunicípio
cabe ao poder legislativo municipal a
elaboração de projeto para criação do
PROCONnomunicípio, atendendo
assim a população.

OPROCONalém de atender todas
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Em busca dos Direitos do Consumidor
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A reiaçãode consurrw esta cada
dia maisevidenciada eprotegidapela
legislflção brasileira, queatravésdeLeis
eentendimentosjurídicos vem resguar
dando certosdireitosdo consumidor

queatéentão não eram respeitados.
A nossa Constituição Federal de

1988, em seu artigo 5° incisoXXKlI,
assegura como direitofundamental
o poderdeverdoEstado em provera

defesa do consumidor, que assim ofaz
editando a Lei 8.078/90, criando assim
o nosso conhecido Código deDefesa
do Consumidor.

Uma dasmaneiras mais eficientes
parafazer valero seu direito deconsu-
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as demandas de consumo, este órgão
busca uma intermediação entreas
partes que pormuitas vezes éeficiente
na composição de um acordo, sendo
este o papelmuito bem aceito pela
sociedade, tomando oPROCONum

órgão administrativo importantissi
mo e com grandes resultadospara os

consumidores.
A busca de seus direitos cabea

cada um) o Estado nosfornece asfer
ramentas, cabe a nósfazer valer nosso
direito de cidadão.

*Envie seu artigo para:
redacao@ocorreiodopovo.com.br
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eSI encla - rea erreno m

1 dorm. + 1 suíte, cozinha, Sala Estar/Jantar,
Área de Se.rvlço, Churrasq., varanda, Aquec.
Elétrico; Portão Eletrônico, Alarme. Aprox.
km da Malwee com farmácia, supermercado,

colégio proximo.

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

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

ffii!!'ffI�\!í\y"tlS.5m;'im��.�,,9AA�ºR!;IPPi,mm·"1m

Com 2 Dormitórios, Sala de Estar,
Cozinha, BWC; Área de Serviço, Varanda,
Garagem Individual, Jardim e Quinta/.

Imóvel com Piso Ceramico.

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

e 2 Vagas de Garagem

TERRENOS

Galpão(Cozínha, Bwc, Escritório,
Depósito),Murado,Rua Calçada

Valor RS 780.000�OO Valor Sob Consulta

899-02 - Jaraguá 99.- 485m2 R$ 30.060,00
808-02 - Santa Luzia- 360m2 R$ 60.000,00
814-02 - Três Rios do Norte - 739m2 R$ 67.000,00
866-02 - Ires Rios do Norte - 312m2 R$ 68.000,00
862-02 - Rio da Luz - 498,90m2 R$ 15.000,00
860-02 - Amizade - 505m2 R$ 79.350,00
826-02 - João Pessoa- -325m2 R$ 85.000,00
864-02 - João Pessoa - 324m2 ".: R$ 85.000,00
L373 - Barra do Rio Cerro � 460m2

; R$ 99.000,00
865·02 - Amizade - 350m2 R$ 105.000,00
l417 - João Pessoa - 1.126,80m2 R$ 110.000,00
886-02- Agua Verde - Área 371,85m2 R$ 110.000,00
658-02 - Barra do Rio Cerro - 476m2 R$ 119.000,00
898-02 - João Pessoa - 726m2 R$ 125.000,00
863-02 - Amizade - 375m2 R$ 125.000,00

819-02 - Barra do RIO Cerro - 375mz R$ 120.000,00
728-02 - Jaraguá Esquerdo - 405m2 R$ 135.000,00
839-02 - Amizade - 53D.90m2 R$.135.000,00
861·02 - Amizade - 360m2 R$145.000.00
885-02 - �mizade - 364m2 , R$ 150.000,00
803-02 VHa Lenzí - 374m2 R$ 165.000,00
844-02 Amizade - 1.200m2 R$ 215.000,00
884-02 Centro - 219.000m2 R$ 215.000jOO
818-02 - Nova Brasília - 450m2 8$ 200,000,00
842-02 - Rau - 687.51 m2 R$ 240.000,00
669-02 - Vila Nova - 464m2 R$ 250.000,00
700-02 - Czemiewcz - 551.16m2 R$ 260.000,00
833-02 - Rau - 695m2 R$ 270.000,00
835-02 - Água Verde - 855m2. R$ 300.000,00
l409 - Vila Lenzi - 636,80m2 R$ 320.000,00

720-02 - Vieiras - 700m2 R$ 350.000,00
820-02 Vieiras - 812m2 R$ 350.000,00
894-02 - Vila Lalau - 630m2 R$ 350.000,00
785 - Czerniewicz - 1.000m2 R$ 350.000,00
l421- Corupá - Área 1300m2 .'R$ 390.000,00
870-02 - Nova Brasllia - 720mt R$ 400.000,00
721-82 - Vieiras - 1.000m� R$ 420.000,00
L479 - Ilha da Figueira - 869m2 R$ 430.000,OÓ
L42 - Centro - 1.300m2 - Comerclal... R$ 430.000,00
197-02 - Vieiras'� 784m2 R$ 640.000,00
828-02 - Jau-Açu II Guaramirlm - 90.000m2 R$ 670.000,00
l529 -Oentro -Corupá- 2.000m2 R$ 780.000,00
874-02 - Barra do Rio Cerro - 2.054m2 R$ 800.000,00
875-02 - Amizade. - 35.000m2 .R$ 900.000,00
813-02 - Vila Nova - 3.402m2 R$ 990.000,00
873-02 - Barra do Rio Cerro - 1.175m2 R$ 1.150.000,00

816·02· Ilha da Figueira - 15.946m2 R$1.2!10.000,00
830-02 - Barra do' Rio Cerro - 5.620m2 R$ 1.400.000,00
857-02 - João Pessoa - 6.256mz R$ 3.000.000,00
811-02 - Salseiros/ltajaí -11.700m2 R$ 3.300.000,00
L529 - Centro/Corupâ - 2.000mz - Terreno+Galpão R$ 780.000,00
L436 - Nova Brasília - 3.960.16ml- Aceita Permuta R$ 1.800.000,00
660-02 - Vlla 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 - 788m1 R$ 110.000,00
l465 - Guaramirim -(SR 280) 79.000m2 R$ 4.280.000,00
L410 - Nova 8rasilia - 2.970mz - Cornerc!al... :: .." .. R$ 2.000.000,00
L441 - Ilha da Figueira - 60.391m2

'

R$ 3.500.000,00
892-02 - Guamiranga-Guaramirim - 20.700m2 li$ 3.000.000,00

.

891-02 - Guamlranga-Guaramirim - 40.000m2 R$ 4.000.000,00
895-02 - Jaraguá Esquerdo - 525mz : Consulte·nos
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Área Privativa 99m2
2 Dorms. (1 S.), Cozinha, 1 8WC Social.,

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

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

Residencial Eugênio Trapp
Área Privativa 78m1

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

Piscina Coletiva,
Salão de Festas.

Apartamento Residencial Sunflower
Área Privativa: 8.3m�

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

Churrasque.ira, Salão de Festas, Alarme
nas Garagens cl Acesso Exclusivo.

Edifído Vlcerrze
Área Privativa: 54m2

2 Dormitórios, Sala de Estar e Jantar, Cozinha,
BWC, Area de Serviço, Sacada com Churrasqueira

e 1 Vaga de Garagem. Piso Ceramko e

Re.baixamento em Gesso

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, Interfone, Vigilancia 24h

2 dorms. (1 5.), cozinha, 1 wc social, sacada com
churrasqueira, Sala Jantar/Estar; Área Serviço,
Piscina, Sauna, 2 garagens, Todo Mobiliado,

Inclusive c/Eletrodomésticos

1 Oorm.; Sala e Copa Conjugada, Cozinha
Ampla, lavanderia,lli'aga de Garagem, Salão
de Festas, Todo Reformado cl Acab. em Gesso,

Detalhes em Grafiato, Oeck na Varanda

c/Pedras ao Fundo, Próx. Academia Barbi
.'iil!:'#' '�fl1i!Itlfilfil

Valor Sob Consulta

Apartamento Residencial Gran Rama

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

iHanejada, Swc, Sala de Estar e Jantar; Churrasqueira
com Sacada, Terraço, 1 Vaga de Garagem

Apartamento Ed. PaUato Ducale (402)
Área Privativa 87,67m�

Com 2'. Dormitórios + 1 Suite, Cozinha, Swc,
Sala de Estar e Jantar, Área de Serviço,

Sacada com Churrasqueira
e 1 Vaga de Garagem. Próximo à Canarinho

Apartamento
Áre.a Privativa 81�2

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

Salão de Festas e Garagem

Apartamento Ed. Leuprecht
Área Privativa 95m2

2 Dormltérios, 2'. Garagens,
Piso Cerãmíco.

Área Privativa 81,90m2
Pronto Para Morar - 2 Suítes, Cozinha

Mobifiada, BWC Mobiliados, Lavanderia,
Lavabo, Sacada com Churrasqueira e 2

Vagas de Garagem Valor R$ 185.000,00
'W!!t:r � "I'

.
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I Residencial San Raphael
Área Privativa 75m2

Apartamento Com 3 Dormitórios, Sala de Estar e

Jantar, Banheiro e Cozinha Mobiliados, Área de
Serviço fê Sacada.

Estuda Proposta

Residencial São luis
Área Privativa 63,37m'

Apartamento Novo com 3 Quartos, Sala Com 2

Ambientes, Cozinha, Banheiro, Área de Serviço,
Sacada com Churrasqueira

e 1 Vaga de Garagem

Valor R

Edifício Bella Vista
Área Privativa 85m'

Com 2'. Dormitôrios + lSuite, Sala de Estar,
Cozinha, Bwc, Lavanderia, Churrasqueira e 1 Vaga

de Garagem. Imóvel Com Portão Eletroníco

e Interfone. Pronto para Morar

Apartamento Residencial Marangoni
Área Privativa 77m'

Apto com 77m', 2'. Quartos, Banheiro, Sala,
Cozinha Com Móveis, Área De Serviço, Sacada,
Rua Asfaltada, Proximo Posto MimeMatriz,

Aceita troca por Casa.

Residencial Maktube
Área Privativa 6.3,.3Sm2

om 2 Dormitórios, Sala de Estar e Jantar, Cozinha,
BWC Mobiliado, Área de5erviço, Sacada e

Churrasqueira, Piso Ceramico
e 1 vaga de. garagem

.to
j_

',
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aIvan
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - se

Na Itaivan, o atendimento agora
é mais do que personalizado.
A Itaivan sai na frente e inova sua forma de atendimento, Sempre priorizando a proximidade com

você, cliente, a imobiliária oferece uma novidade em seu departamento de vendas:
a divisão de seus corretores entre imóveis PRONTOS, LANÇAMENTOS e LOTEAMENTOS,
Através desses focos, a equipe Itaivan aumentará cada vez mais sua experiência em cada área,
contribuindo para um atendimento ainda mais especializado e eficiente,

..

.Ref. 4876 - Amizade
.Apartamento com 02 dormitórios

.Sa,cada com churrasqueira
.Area privativa: 60,36m2
·A partir de R$ 150.000,00

"�_,."""""",""_.,"..,,w"_",""""AA,,"""!,,,�oJr.ê9,ª�,M,,ªEÇ.ºL?�ºlf�.,�_".�,"".,"_�,".","_,_�,,"",.,,.,.,,
Res. Estações

.Ref 5003 - Estrada Nova

.Aptos com 02 dormitórios

.Área privativa: 59,00m2

.A partir de R$ 115.000,00

.Entrega Outubro/2013

.Ref, 5005 - Centro

.Suíte + 01 dormitório

.Área privativa: 68,237m2

.A partir de R$178.556,22

.Entrega Maio/2014

.Ref. 5035 - Centro

.�tos com 03 sultes

.Áfea privativa: 129,02m2

.A partir de R$ 548.104,94

.Entrega Agosto/2014
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.Ref. 5002 - Centro

.Aptos com 03 suítes

.Área privativa: 120,53m2
·A partir de R$ 374.100,38
=Entreqa Julho/2012

.Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo

.Suíte + 01 dormitório e suíte + 02

.Área privativa: 77,31m2 e 79,82m2

.A partir de R$ 184.500,00

.Entrega Julho/2012

Res. Gamaliel
5'

� Res. Galaxy
"
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-Ref. 4783 - Centro
-Aptos com 02 dormitórios
-Área privativa: 72,1 Om2
-A partir de R$ 190.000,00
-Entrega Maio/2013

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

Res. Ilha da Galé
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.Ref. 4937 - Vila Baependi

.Suíte + 02 dormitónos

.Area privativa: 102,01m2

.A partir de R$ 381.369,34

.Entrega Março/2012

·Ref 4959 - Czerniewicz
'.Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 112, 13m2
·A partir de R$ 229,000,00
.Entrega Julho/2013

Ed.llha Bela

"
o

.Ref. 4658 - Vila Nova

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 114,20m2

.A partir de R$ 250.000,00
=Pronto para morar!
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·Ref. 5039 - Vila Lenzi
-Aptos com 02 dormitórios
.Áfea privativa de 63,91m2
-A partir de R$ 149.000,00
=Eritreqa Março/2012

5' 5'
8 Res. Eleg�ns n
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.Ref. 5025 - Centro

.�íte + 01 dorm e suíte + 02 dorm
• ea privativa: 79,3Om2 e 107m2
.A partir de R$ 228.350,00

.Ref. 4843 - Vila Lalau

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 93,15m2
·A partir de R$ 215.670,66

iReS. Imperíalis- 5'
8
-p

Ed. Tom Jobim

·Ref. 502,8 - Barra do Rio Cerro
.Aptos com 02 dorm e suíte + 01
·Área privativa: 63",69m2 e 71,93m2
·A partir de R$ 18..::.000,00
=Erttreqa Junho/2012
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.Ref. 5004 - Centro/Guaramirim

.�ptos com 02 dormitórios

.Area privativa: 61,22m2 ,

.A partir de R$ 1-:33.813,27
=Eritrega Maio/2014
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Res. São Luís
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ANDRESSA DALMARCO
A R C OFFICE

·Ref. 5090 - São Luís
·02 dormitórios
·Área privativa: 60,44m2
·A partir de R$ 149.000,00 ,

- (47) 9972.,QOJ.9.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - s�

I

OIII

i"
"_.. """ " "" _" ..�.__ .. ,, ...

I Ed. Athenas
I

·Acabamento todo em I
gesso I

i •Teto reba ixado com I
! luzes embutidas e I
l. detalhes em granito na i

! c�urrasqueira e cozinha I!! ·Aréa privativa: 70,00m2,
L_.·R$��:�o�/oo_:.�_J

, -

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

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

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

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

Res. Cizeski

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

Cond. Palazzo Valsugana

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

Ed. Vicenzi

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

Res. Bettoni

.Ref. 5134 - Amizade
·02 dormitórios

.

=Área privativa: 61 ,35m2
.R$ 140.000,00

: '�;f,�4;,' :�tJt/}:; ,
'

. ,

�I l,!
'

,i f
�

.Ref. 5148- Vila Lenzi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 90,oom2
.R$195.ooo,00

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

Res. Vitor Alexandre

.Ref. 5008 - Três Rios do Sul

.Apto com 02 dormitórios
·Área privativa: 50,00m2
.R$ 125.000,00

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

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

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

•Ref. 4862 - Centro

.Apto com 03 suítes
·Área privativa: 382,80m2
·R$ 2.700.000,00

·Ref. 4920 - Cen1ro
·Suite master + 03 dormitórios
·Área privativa: 2oo,00m2
.R$ 720.000,00

Res. Trento

Res.Agape

-Ref. 5149 - Vila Lenzi
-02 dormitórios
-Área privativa: 71 ,50m2
-R$ 173.000,00

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

·Ref. 5144-Amizaae
•Térreo - 02 dormitórios
·Área privativa: 70,05m2
·R$150.ooo,00

·Ref. 5109 - Vila Lalau ·Ref. 5150 - Vila Nova
·02 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 53,50m2 ·Área privativa: 99,30m2
.R$ 130.000,00 ·R$ 235.000,00

_

__...... - ....._......"n""''''."-,,,.."U,...,..... "'''.'''''''''�,,.,'''''''''''...m''..,,,' ...'"".""'n"_""'...,"".""m".',."'''_�'''''''''''"M_1/

Res. Jardim das Mercedes
q

, I

·Rei. 4885 - Vila Nova I
.Apartamento no 30 anda1

·02 dormitórios

·501 da manhã

··Área privativa: 51 A2m2
.Área total: 71/05m2

R$ 110.000/00

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

Res. Santa Luzia

.Ref. 5077 - Vila Lenzi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 88,64m2
.R$ 215:000,00

·Ref. 4733 - Centro
·Suited c1oset+ dormitório
·Área privativa: 248,79m2
.R$ 580.000,00
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·Ref. 5139 - Vila Nova
·01 dormitório
.Área privativa: 46,07m2 .

·R$135.oo0,00
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ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 99720019

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS
PRONTOS

.Ref. 7337 - Barra Velha
.05 dormitórios

·Garagem para

J03 'carros

.Área imóvel: 162,OOm2
·Área Terreno: 227,OOm i

·R$ 280.000,00 I
j .Ref. 7334 - Nova Brasília

; . ·04 dormitórios

ri_,._...,."".".. �,.� .. ,,, ,�",."."_",.."."." .•..�""�_'""O,,_,,,. , • .1 :�$e:Jo.go����71 ,22m2

.Ref. 7331 - Centro
=Casa comercial com 02 salas
comerciais de 40m2 cada
.Area imóvel: 126,00m2
·R$1.7,00.000,00

·Ref. 7235 - Chico 'de Paulo
·03 dormitórios
.Area imóvel: 137,50m2
.R$ 218.000,00

.Ref. 7330 - Vila Lalau

.Suíte + 02 dormitórios

.Area imóvel: 160,00m2

.R$ 250.000,00

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

.Ref. 7328 - Nereu Ramos
=Sulte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 184,00m2
.R$ 430.000,00

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

-Ref. 7240 - Amizade
.Lot. Versalhes II

=Suíte com closet e hidra + 02 dormitórios

-Área de festas com churrasqueira e bwc

.Garagem para 02 carros

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

.R$ 5804000,00

·Ref. 7333 - Nova Brasília
.03 suítes
.Area imóvel: 284,00m2
.R$ 890.000,00'

.Ref. 7332 - Ilha da Figueira

.Suíte + 02 dormitórios

.Area imóvel: 124,09m2

.R$ 370.000,00

.Ref. 7336 - Três Rios do Sul

.Suíte + 02 dormitórios

.Area imóvel: 120,00m2
·R$ 185.000,00

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

.Ref. 7313 - Barra do Rio Cerro

.02 suítes cf closet + 02 dorm

.Area imóvel: 299,79m2

.A partir de R$ 610.000,00

.Ref. 7192 - Nereu Ramos

.03 dormitórios

.Area imóvel: 58,42m2

.R$ 155.000,00

.Lot. Demathê

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

.Ref. 6655 - Três Rios do Norte
=Geminado: 03 dormitórios
.Area imóvel: 86,00m2
·R$ 149.000,00
=Lot. Paineiras

.Ref. 7253 - Vila Nova
.Suíte máster + 03

dormitórios

=Garaqem para 02
carros

,

. .Ficam móveis sob .

) medida
"\ ·.Área imóvel: 360,OOm2j·R$ 600.000,00 I
!

"."._.",,, ."'''"".. ",._'"._'""'''"'"'''"." ........"'_�,,,••,,.".,_'''_.�,,.,, .. """..." . ...1

.Ref. 7325 - Nova Brasília

.05 dormitórios

.Area imóvel: 180,00m2

.R$ 450.000,00

.Ref. 7299 - Vila Lenzi
·03 dormitórios
.Area imóvef: 116,35m2
.R$ 286.200,00
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eRef. 7314 - Vila Lenzi
·06 dormitórios
.Area imóvel: 325,00m2•
·R$ 430.000,00
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ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 9972 0019

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBllIARI'A
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Lot. Kniess

·Ref. 2430 - Três Rios do Sul
.Terrenos residenciais
·Área terreno a partir: 332,45m2
·A partir de R$ 78.000,00
Lot. Demathê

.Ref. 2103 - Nereu Ramos
=Terreno residencial
.Ârea terreno: 438,54m2
.R$ 81.000,00

.Ref. 2453 - Nova Brasília

.Terreno comercial com 02 casas

.Área terreno: 1.643,00m2

.R$ 1.300.000,00

.Ref. 2318 - Vila Lalau
•Terreno comercial
.A.rea terreno: 1511 ,30m2
.R$ 950.000,00

Lot. Duwe

.Ref. 2149 - Rio da Luz
•Terrenos residenciais
.Área terreno: 370,26m2
.A partir de R$ 75.000,00

Lot. São Mateus

·Ref. 2449 - Schroerder
·Terreno de esquina residencial
.Area terreno: 420,37m2
·R$ 80.000,00

.Ref. 2439 - Água Verde
=Terreno res. e com. parco murado
·Area terreno: 435,50m2
·R$ 160.000,00
Lot. Munique

·Ref. 2110 - Amizade
·Terreno residencial
·Área terreno: 350,00m2
·A partirde R$ 108.000,00

·Ref. 2452 - Barra do Rio Cerro'
'.Terreno comercia I
.Área terreno: 1.814,00m2
.R$ 380.000,00

.Ref. 2263 - Centro
•Terreno comercial
.Área terreno: 358,13m2
·R$ 110.000,00

.Ref. 2437 - Barra do Rio Cerro
•Terreno residencial

.

.Área terreno: 3.551 ,40m2
·R$ 900.000,00

.Ref. 2431 - Nova Brasília
·Terreno comercial e residencial
.Área terreno: 1.530,90m2
.R$ 800.000,00

·Ref. 2440 - Nova Brasília
.Terreno d 02 casas, sendo 02

lotes
.Área terreno: 1.695,00m2
·R$ 1.300.000,00

·Ref. 2446 - Três Rios do Sul
·Terreno comercial
.Área terreno: 11.267,90m2
·R$1.100.000,00

•Terreno residencial
.Área terreno: 351 ,60m2
·R$175.000,00

.Ref. 2436 - Três Rios do Sul
•Terreno residencial
.Área terreno: 385,00m2
.R$ 85.000,00

.Ref. 2441 - Guaramirim

.Terreno industrial
·Área terreno: 17,500m2
·R$ 1.700.000,00
Lot. Novo Horizonte

·Ref. 2284 - Três Rios do Norte
·Terreno residencial
.Área terreno: 330,55m2
·A partir de R$ 73.000,00

·Ref. 2445 - Vila Rau
·Terreno cf frente para duas ruas

·Área terreno: 525,00m2
·R$ 210.000,00

·Ref. 2450 - João Pessoa
•Terrenos residenciais e comerciais
·Área terreno: 748,50m2
·R$ 78.000,00 cada

Lot. Marajoara

·Ref. 2358 - João Pessoa
·Terreno residencial
·Área terreno: 324,00m2
.R$ 80.000,00

.Ref. 2423 - Amizade
•Terrenos residenciais
.Área terreno: 956,87m2
·R$193.000,00

.Terreno residencial

.Área terreno: 375,00m2

.R$ 139.000,00

·Ref. 2451 - São Luís
·Terreno de esquina
.Área terreno: 855,00m2
.R$ 35Q.000,00
Lot. Campo.sampiero II

·Ref. 2429 - Jaraguá Esquerdo
·Terreno residencial 20x45
·Área terreno: 900,00m2
·R$ 350.000,00

Lot. Paineiras

.Ret. 2150 - Três Rios do Norte
•Terrenos residenciais
.Área terreno: 3S7,S2m2
.A partir de R$ 68.000,00

.Ref. 2424 - Nereu Ramos
•Terreno residencia I
.Área terreno: 418,51 m2
.R$ 100.000,00

·Ref. 2427 - Amizade
•Terreno residencial
.Área terreno: 450,00m2
·R$ 198.000,00
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.Ref. 2386 - João Pessoa
•Terreno residencial
.Área terreno: 784,50m2
·A partir de R$ 75.000,00
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CrecilSC 2.807-J imóveis 479248-9078 (Vivo)

Pla�tão 47 9672-1052 (Tim)

Área do Terreno de 334,12m2,
Próximo a empresa Tritec

Casa com 105 m2 sendo 03 Dormitórios.
Banheiro, Sala, Cozinha, Área de Serviço, Área

de Festa e 01 Vaga de Garagem

, .

mO da Luz
�.. , LL _-

II
fi I I II 1J'�ffH ijJ I/Iil I' iJ� II, UI F

J�esidêilciâ
_ _-- _. �---��

Terreno com área de 43t,25 m2 .

Próximo a Flash Vldeo Locadora

Terreno com área de 370,21 m2
Próximo a Sociedade Amizade

Casa com 86m2 sendo Dormitório + Suíte/Closet,
Sala de Estar, Cozinha Mobiliada, Sala de Jantar,
Área de Serviço, 2 Banheiros, Lavabo, Área de

Festas (60m2), Churrasqueira, 02 Vagas de Garagens
e Portão Eletrónico.

R$ 215.000,00

Casa com 10õ m2 sendo Suíte + 02
Dormitórios (mobíliados) • Sala de

Estar, Sala de Jantar, Banheiro ,

Áraa de Serviço; Co!tinha (mobiliada)
e 01 Vaga de Garagem

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. .:J!�� - 2 qtos - Centro .'
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orox Onco Clínica Jaraou;;1 I ia�H;;;;;"::�b_J .

. ',I I a partir de I �

I 60.000,00
t "',- 'II , t' � ;r�;", I! ,,,oov,w • �..v. '" !lO'" - _,I

EspaçoQ;iumetmobili�d��á�eà de laze�cóm p�cina,
exelenteacabamento,ambientes amplos, localização privilegiada.
Apartamento com 2 vagas
1suite+2qtos • sacada com churrasqueira
1suite + 2 qtos • 2 sacadas
COBERTURADU��� :,� suítes + 1 mo .� sacadas

• Salas daestar e jantar integradas
• Sacada com chumlsqoelra

·Areade�
• Df suitê .01 qua.'fo

•
·04 paVimentos

• 02 apartamentos por andar
• Pre'iÍ$âíl deTV a cabo

• Portão e poneIro eletrônicos
• Medidor índf.iôua! de água e gás

•�de presença nas áreas comuns
. Hall da eo1lada e espaço gounnel decorados

Espaçogoumetmobiliado, exelente acabamento,
localizàçãoprivilegiada No Centro da cidade.

.
.

Apartamentos �om " 1'!�1�l:llai8lr.l"[ • 'J Ref.:0017,018 Bairro :Czerniewcz1suíte+1qtQ·2sa�adas • 1 suíte + 2 qtos ·2 sacadas , ,;:gp.!!f._-l_�� <" � 2 suítes + tquarto, 3 ambientes ,de �alas
���!��_���:�:�:��td:��:��as ._����_:___JL�=F=��:=--:--- -_��� �.�����:_:���a�d���tas1���va. �=
Deacordocomalein"4591/64,mformarrros.que as tntormações neste matanal.têm caracter exclusivamente promocional, de acordo com o mernorlal descritlvo.
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Ref. 2110 :Apto no Centro - Res.ltalia· - Contendo: suíte
com closet, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, socado com

churrasqueira,tubulação poro água·quente, medidor in'divi,dual
de águo, tubulação poro splil. Prédio com 02 elevadores. Area
pivativa: 121,OOm2 mais 01 ou 02 vagos de garagem. Vaiar: a

consultar. incorporação sob matriculo n.o 2.6.047

www.lvanalmovel.comibr
CO nta to@ivana i move is .ccn. br

UAI

j
1"IIII/ �.Ii/iI_/IIIIII1m/llilll/lilPlllll.h!lJ/!iflll/i!l!l!Oll!hlli!!ilbiiPl'lIl/ll/Iilllfillnmlhi'iliIh!l/lWfllllllfl1!11fI!I.__I/IiI!!iiIi!!Il_/II/iffl_hII!/i!illlil/!lqh71l!/lillmN!!IiII!JII!.mt�_I!IiI_lihlnn!/IfI/I!II1IIIIIII.II1III!!I.lIi!!/IiiIIII!IffJllhfrlliliWllIi!!iIllll/llllIi!!iII/!llffJlli1hihlli!!iliiillflldlt11JIIII'Ii!IIlIIlI/IfI1ii!IiiI_MhfI/I/I!1IIi!!IIfIIIIIIIII'IIIIi!!iI./IIIII!f/iIJ!I!i!I!I!I__IiIIiiIIiiIiIM fll'r!fll"llillf!il/llll

Ref. 2140- opto BairroVieiros- Res. Montreal-contendo: 02
dormitórios, bwc social, sola estar, socado com d]urmsqueira, cozinha, la
vanderia,01 vago garagem. Semi-mobiliado. Area privativo: 54,43m2.

Vaiar: RS 147.000,00.

--= À
Ref. 2139 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Torre Di Soli

Residencial- Aptos contendo 02 dormitórios, bwc social, solo
estar, sacadq com churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga
garagem. Area privativa o partir de 60,07m2. Incorporação

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

Rei. 2074 - opto Bairro Centro - Res. Novo York - contendo: 01 suíte,
02 dormitórios, bw( social, sala estar, socado com churrasqueira, cozinha,

lavanderia,01 vogo garagem. Área privativo: 82,81m2.
Valor: RS i 99.000,00

Ref. 2151 - Apto Bairro Vila Lalau - Res. Neumann - contendo:
01 suíte com sacada, 01 dormitório, bwc, sala estar, �cada com

churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga garagem. Area privativa:
66,OOm2. Vaiar: RS 165.000,00.

Ref. 1159 - Casa alv. Bairro Amizade - contendo: 01 suÍ1e,02
! Ref. 2144 - Apto no B.ai!�o Amizade - Res. Emilia Darem Rei. 2145 _ Bairro Tres Rios do Norte - Res. Tres Rios 11- Aploscontendo: 02 dormitórios, sola estorfjOntar, bwc, cozinha, garagem p/ 02mrros. Ref.l158 - Casa alv. - Bairro Ilho da Figueira - contendo: 01 suÍ1e,02
,

- conten�o: 02 �ormltOrlOS, bw.c, sala estar, sacada cOJ11 dormitórios, bwc, solo estar, socado com churrasqueira, cozinha, lavanderia, ,dormitórios, bw!:sacial, sola aslprfjOntar, cozinho,lavanderia, gqragem
chur�asquelra, cozmha, lavander�a, 01 vaga �aragem. Area 01 vaga garagem. Áren privativo: 6O,OOm2.lncorporaçiio sob matrícula

Edícula: área festasmm churrasqueira, lavanderia. Ara0 aprax.da coso: para 03mrros, órea festas. Ara0 aprax. da coso: 158,OOm2. Ara0
" privatIva: 68,02m2. Incorpora�ao sob matricula 11.595.

64 350 "olor. o porti'r de RS 115 000 00 130,OOm2. Áreo terreno: 360,OOm2. Valor: 289.000,00. terreno: 540,00m2. Va.lar: 370.000,00., Valor: RS 149:000,00.
.

. . , .
.

. , .

1mfIIImffii1"iP1fl"i11il!_'"j_�""_I!fI'1"I!1!I!II!I'1ff/f!1�lIfffl'l.IfI"If'�IfI1"I!I'I�m",ll!fIf'lfI/1Jt1If'I!rMI#� ,_.II!!!,._III!!!J! !llll!J_. �

BAEPENDI- RES. BARTEL - APTO SUITE
+ 02 DORM. AMPLO - AREA PRIV. 91,06 M .

R$&8O,OIJ+TXS.

"'w.

Ref. 1154 - Casa alv.- Bairro Santo Antonio - COnfJlnda: 03 dormitórios, f

bwc, sola estar, cozinha, lavanderia, garagem. Ara0 aprax. da coso:

n,OOm2. Ara0 Terreno: 7.l00,OOm2. Valor: RS 280.000,00.

FACIL. CONSULTE-NOS!!
COO 955

CASA DE ALVENARIA COM suíTECOM
BANHEIRA DE HIDRO MAIS 2 DOR
MITÓRIOS. EDlCULA COM 1 VAGA DE
GARAGEM MAIS 1 DORMITÓRIO. ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO. COO 1040

'.,
-

.. 'iI.

TERREt\'Ü PLANO, ACIMA DO NIVEL
DA RUA, COM 2.097 M . LOCALIZAÇÃO
PRIVILEGIADA. COO. 1044.

cepcional casa com 350m de area'
construída e terreno com 5.930m , garagem
para oito vagas, piscina, quadra de esportes,
quiosque, toda fTlurada, com muita privaci
claç.je· 000335

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. Confortável. Moderno. Funcional.

CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 210
Centro - Jaraguá do sul-se

. 1 J 2 ou 3 dormitórios (com surte) / ala de e tar, Jantar e Zi" a

BWC o ial / Lavanderia / 1 ou 2 vagas de gara em
-

.

Sacada com churra queír / P s ibUldad de climatização,
CREC112668.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

·ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

Rua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às lSh30 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
_ •• ," ••••, .,." -,.�---_.".'.,. -",.,•••_-_._." - - ,__o _ •• _.

�"'_
...,,-,._-""-_ -_.�".-.,-,_••- .,_•••"_",---",",.,_,,,•••_ ,_••", -. "-".,, "_"."""-'---'." • --", """-"."•••,-"",,••,•• -""'._" '.-

BILHA DA· FIGUEIRA II NOVA BRASILlA IVILA LALAU
_'''_''.'..-_.._' --_.�.

I
--,,...,.,,.,-,,.. , -'''''-,.,.,_",.''"......,_ .. ,._ .. "._.. . _._..._. ." .. _,,-, "".",..__ . '."... ,·,·"..

···1Á
.

..
.

. I

, ..."'-"."._-".".-_-,-""'_-,.....,-_.�.�_:_,.. ,-,�,��..�
,

REF 5061 - Casa alv.corn 263m2, 1 Suíte cf
Closet, 02 dorm piscína, área de festas e

garagem para 02 carros. R$ 525.000,00

I
,I
I
I

REF 5003 - Casa alv. NOVA com 127m2 e

terreno de 380m2, 1 Suíte, 02 dorrn. COZo

mobiliada, área de festas e garagem para 02
carros, R$295.000,00 '

....."""'.. 'r""'J"""�'''''''''"''__''''.._<f''....,''''_�'''_'''..... "� ...�'''''j .._,_,''_'''''''''''''''_

ti BARRA DO RIO CERRO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

VIVENDA

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

3372-1122
Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122
Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

I

I
·1

I

I
I

!
!

8 Andares;

Ótíma localização. na Rua 25 de Julho

(ao lado do Posto Mime Matriz;)

• 10 pavimento: garagem, acesso social,
depósito e instalações de ser:viços;

.20 pavimento: garagem, salão de festas
e playground; .

• 2 elevadores

24 apartamentos (4 por andar);

• Entrega para março/2013;

.1 06m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto Tipo 1

106,73 m2 - Privativo

--_.- ._ .......- _._._-,

86m2 Privativo Suíte + 1 dorm.

.Ampla sacada com churrasqueira;

Sala de Estar e Jantar conjugadas)'

.Cozinha;

Lavanderia:

Espera para Split;

Hall de entrada, Área de festas e Playground decorados

EstágiO da Obra Fevj2012

j{?eJidenâat JilUjf}io
- 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; �_'�I�)�-

...

- n,68m2 de área privativa - Banheiro

- Suíte + 1 quarto
- 01 vaga de garagem (opção poro
2 vagas)

- Sala de estor e jantar
. Excelente padrão de acabamento - Sala em Dois Ambientes;

- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

- Cozinha
-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados .

- Área de serviço

- Sacada com churrasqueira - Ótima Localização, Bairro São Luis.
-,

\
rr-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IM V E I S
20 ANOS COM VOCÊ!
www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I se I 47 3275 5000 1 giroUa@girolla.com.br I www.girolla.co�.br

1071: AMIZADE -161rrJ'! d suíte + 2 1115: BARRA DO RIO CERRO 1145: CHICO DE PAULA-108m2
qtos, área de festas d c:hurmsq. e pisei- - 263m2 cf su íte máster + 2 cf suíte + 2 qtos, churrasqueira,
na. Excelente acabamento. R$ 500 mil qtos, área de festas com pis- toda murada. R$ 180 mil

cina. R$ 525 mil

1234: JARAGUÁ ESQUERDO
- Excelente Padrão cf 251m2. 2
Suítes master, cozinha e chur
rasq. mobiliadas. R$ 935 mil

1229: JARAGUÁ ESQUERDO
- 140m2.com 3 quartos, cozín
ho mobiliada e amplo terreno.
R$220mil

1370: CENTENÁRIO - 220m2
cf suíte + 2 qtos, garagem pf
2 carros e terreno cf espaço
para.piscina. R$ 330 mil

3000: MUNIQUE - Ótimo 3028: JARAGUÁ - 2 quartos, 3003: SAINT TROPEZ - Loft, 1
negócio!! Suíte + 3 qtos, 2 cozinha mobiliada. qto, 2 qtos ou 3 qtos. À partir de
garagens. R$ 265 mil R$ 149 mil R$140 mil

3096: D'ITÁLlA - Suíte + 2 3031: SAINT TROPEZ - Mo- 3409: GRANADA- Suíte + 2
qtos, sacada, churrasq. Ap- biliado. Suíte + 1 qto, 2 vagas qtos, cozo Mobiliada, 2 gara-
enas R$ 169.500,00 de garagem. R$ 295 mil gens. R$ 259 mil

2001 - CENTRO - 1.933,66M2 - R$2.500.000,00
2004 - CENTRO - CONDOMíNIO FECHADO. R$ 171.000,00
2011 - CENTRO - 326,71M2 - R$ 230.000,00
2014 - CENTRO - 588,75M2 - R$ 380.000,00
2045 - CHICO DE PAULO - 504M2 - R$ 120.000,00
2069 - AMIZADE - 636,61M2 - R$ 75.000,00
2081 - AMIZADE - 340,35M2 - R$ 73.000,00
2083 - AMIZADE - 1.800M2 - R$ 800.000,00
2101- BARRA DO RIO CERRO - 450M2 - R$ 139.000,00
2108 - BARRA DO RIO CERRO - 2.112M2 - R$ 350.000,00
2111 - BARRA DO RIO CERRO - 3.300,82M2 - R$ 1.300.000,00
2194 - FIGUEIRA - EXCELENTE OPORTUNIDADE! 7.500M2 - BAIXOU PARA R$. 990 MIL

,

2229 - JARAGUÁ ESQUERDO - CONDOMíNIO FECHADO - R$ 175.000,00
2230 - JARAGUÁ ESQUERDO - 300,60M2 - R$ 94.000,00
2242 - NEREU RAMOS - 300,71M2 - R$ 79.500,00
2244 - NOVA BRASíLIA - 2.465,89M2 - R$ 800.000,00
2367 - TIFA MARTINS - 350M2 - R$ 128.000,00
2417 - VILA NOVA - 851,53M2 - R$ 225.000,00
2418 - VILA NOVA - 425,25M2 - R$ 330.000,00
2447 - SCHROEDER - 450,90M2 - R$ 67.000,00

1159: CZERNIEWICZ - Suíte
+ 2 qtos, copa, cozinha.
R$318 mil

1011: CENTRO - COMER
CIAL cf 465m2 divididos em

sala comercial + apartamento
+ qultinete. R$ 1.100.000,00

3041: BELLE VIE - Novo.
122m2 cf suíte cf closet +. 2
demi-suítes, 2 garagens.
R$ 370 mil

3026: MAGNÓLIA - Suíte + 1
qto, cozinha e lavanderia mobili
adas. R$190 mil

3179: BETEL - Ótima oportu
nidadel Betel - 2 qtos, sacada
com churrasq. R$123 mil

3177: BARTEL - Excelente
estado de conservação.
Suíte + 2 qtos. R$ 163 mil

n ':

1395: VIEIRAS - Pode ser uti
lizada comercialmente. 182m2
cf 2 pavimentos. 6 qtos, 2
bwc's. R$ 245 mil

1002: NOVA BRASíLIA - sobrado
com 284m2. 2 suítes master + 1
suíte, área de festas, garagem
para 2 carros. R$ 890 mil

3030: ATLANTA - 2 quartos,
sacada com churrasq.
R$ 168 mil

3153: DOM ROCHEl -

100m2 cf suíte + 2 qtos,
cozo Mobiliada, 2 garagens.
R$265 mil

3373: LlLIUM - Pronto para
morar! 2 qtos. Baixou para
R$ 225 mil

1219: ESTRADA NOVA-110m2 cf2
qtos, área de serviço, churrasque
ira e garagem. R$ 149 mil

3220: SANTA LUZIA - Novo.
Suíte + 2 qtos, sacada com

churrasq. R$ 215 rnil-:

3023: EXCELENTECOBERiU
RA MOBILIADA - suíte master +
2 suítes, piscina privativa cf linda
vista pf cidade. Consulte-nos

3452: BAL. CAMBORIÚ -

ALDERIAM - Mobiliado cf
suíte + 2 qtos, 2 garagens.
R$ 500 mil

3371: VENEZA - 87,07m2 cf
suíte + 2 qtos. R$ 213.550,00

3001 - FLOR DE LlS

- Apartamento central

com suíte + 1 quarto,

sala, cozinha, sacada

com churrasqueira e

Excelente Acabamen

to. Baixou para

R$ 205.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3076: ED. CÂNDIDO POR"FINARI - Excelente 3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto, Suíte + 2

localização. Suíte + 1 qto. Consulte-nos qtos ou 1 qto. Consulte-nos.

3064: BAEPENDI- PÁSSAROS E FLO
RES - Suíte + 2 qtos. R$ 280 mil. R.I.
7-2.597

r
�-----
3075: VALE DA LUA -Última unidade! 2 quar-
tos: sala, cozinha, sacada cf churrasqueira.
R$ 150 mil- R.12-63.476

3110: JGUÁ ESQUERDO - ANA 3334: ESTRADA NOVA - ES
LÚCIA (Torre B) - Suíte + 1 qto, TAÇÕES - 2 qtos, sacada, por ap-
sacada cf churrasq.R.1. 1-62.185 enas R$115 mil R.I. 2.43.785

3011: VILLENEUVE - Alto padrão, suíte
máster + 3 suíte. Venha conhecer o apto.
decorado! R.I. 3-60.927

3392: VILLAR - 2qtos, sacada cf chur

rasq. À partir de R$ 143 mil

3004: CENTRO - IBIZA - Duas opções de plantas, 2 gara
gens e apenas 2 aptos. por andar. À partir de R$ 350 mil R.I.
1-65.839
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3025: CENTRO - MANHATIAN - 3 suítes, 2 gar.
e a vantagem da planta poder ser modificada para
atender às suas necessidades. RI. 4-31.988

3094: Czerniewicz - Última unidade com preço
especial- Suíte + 2 qtos, 2 garagens. R$ 180 mil

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m2 dos ambientes. Valores e

condições especiais. RI. 7-20.073

3090: PALADINO - 2 qtos, sacada cf

churrasq. À partir de R$ 138 mil

3368: VILA LALAU - ANGELO ME
NEL - Suíte + 2 qtos, 1 ou 2 gara
gens. Visite o apto. decorado.

3044: EDUARDO PAMPLONA - Excelente

padrão! Apenas 2 aptos por andar. R.I 11-
56.344

3019: CENTRO - JARAGUÁ TOWER - Duas

opções de planta, forma de pgto facilitada. Aceita
imóvel no negócio. Consulte-nos. RI. 1-61.952

3060: AMIZADE - JULIANA CHRISTINA - 02
ou 03 qtos (sendo 1 suíte), 2 vagas de garagens
(opcionais). Entrada + parcelamento. RI. 62.167
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3007: MILANO - Excelente padrão cf suíte máster + 2 suítes, (/)

3 garagens. Consulte-nos! 9
R.I. 1-65.549

3056: CENTRO - GAMALlEL - suíte + 1 qto ou 2 qtos. Entrada e

parcelas facilitadas. R.I. 1-60.083

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite cl sacada + .

2 dormit.+ sacada cl chur.+demais depend
enclas. ENTRADA R$ 20.000,00 + PARCELA

+ FINANCIAMENTO

PROPOSTAS VALIDAS ATE 12/05{2012

I M O B I L I Á·R I A

Pierl.lann
COMPRA • VENDE

Fone/Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria UmbeUna da Sflva, 120 Vila Lenzi

REF: 5271 - CHICO

DE PAULA - 2 DORM,
1 8WC, 1 VAGA DE

GARAGEM, DEMAIS
DEPENDENCIAS .

. R$ 130.000,00
PRONTO PARA

MORAR

i
!
,

"

,

IMPEROfVEl
. ,

APARTAMENTO A

2 KM DO CENTRO
POR R$'99.990,OO

REF: 372 - VILA LENZI - SUITE + 2
REF: 5281 - TRES RIOS DO SUL - 2 DORM, SALA ESTARfTV/ESCRITORIO,

DORM, 1 VAGA DE GARAGEM, 1 BWC, 2 BWC, COZINHA, SOB MEDIDA, AREA
SALA, COZINHA, LAVANDERIA DE FESTA C/ PISCINA E BWC, 4 VAGAS

ACEITA FINANCIAMENTO. R$140.000,OO GARAGEM. R$ 325.000,00
�-------------------�--------------------- �--------�----�--�

2 DORM, 1 BWC, 1 VAGA DE GARAGEM,
AREA DE SERVIÇO, SALA, COZINHA.

ACEITA FINANCIAMENTO!!

REF:4653-
BAEPENDI-1
SUITE + 2

.

DORM, COZINHA,
1 BWC,SALA
ESTAR/JANTAR,
AREADE

SERViÇO,
SACADACI
CHURRAsa.
Á CONSULTAR.

PORTUN·IDADE

NÓS TEMOS
UMA PARA
VOCÊ!

,

.

REF: 3106 - CZERNIEWIGZ, 1 SUITE + 2 DORM, SALA,
COZINHA, AREA DE SERViÇO, 1 BWG SACADA CO�

CHURRASQUEIRA, VAGA DE GARAGEM. METRAGEM AREA
TOTAL 92,93, VALOR ENTRADA: 20.000,00 + PARCELA +

FINANCIAMENTO.

REF: 5111 - CZERNIEWICZ -1 SUITE + 2
. DORM, 1 BWC, SALA AMPLA, COZINHA, AREA

DE SERVia. R$ 164.000 00

REF:38710-
AMIZADE. 2 DORM.
1 BWC, 1 VAGA DE

GARAGEM, COZINHA,
SALA DE JANTAR/

ESTAR,
LAVANDERIA.
ENTREGA PARA

SETEMBRO DE 2012.
VALOR A PARTIR DE

R$ 124.000,00.

REF: 4951 .. TRES RIOS DO NORTE - 2 DORM, SALA

ESTAR/JANTAR, COZ., BWC, SACADA Cf CHURRASQ.
1 VAGA DE GAR. ENTREGA PARA DEZEMBRO 2012.

ENTRADA FACILITADA, ACEITA FINANCIAMENTO.

VALOR À CONSULTAR.

REF: 5241 - AMIZADE - ·2 DORM, 1 BWCJ 1 VAGA
DE COBERTO, DEMAIS DEPENDENCIAS, SALAO DE
FESTAS, QUADRA DE ESPORTES, PLAYGROUND.

R$110.000,oo

www.imoveisemiaragua.com.bri
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,Esplanada Glatz.
Na Vila Nova,
sua vida nova!
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Banheiro e área de serviço

Apartamentos de 98 e 115m2 de área total

2 dormitórios

Área de convívio integrada (cozinha,
salas de estar e jantar)

Sacada com churrasqueira

� amentoB

,

Espera para ar condicionado e TV a cabo

1 vaqa privativa de garagem com opção para

aquisição de mais uma

A-partamen 0<;

Área verde e de lazer Playground
Salão de festas

2 elevadores por bloco

Incorporação: Vendas exclusivas e informacões:
�

CONSlrRUTORA

(47) 3055-0919
(47) 8447-9319

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua: 702 João Ropelatto, esquina SR 280.

Nereu Ramos· / Jaraguá do Sul se

Apartamentos com 02 quartos, sala/és
tar, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada e 01 vaga de garagem.

Apartamentos a partir de

R$106.400,OO
Mais informações: marcal@engetecimoveis.com.br ou no

tel. 8845-9814
I.

I

REF.: 1205 - Casa mista c/ 3 qtos, sala,
cozinha, bwc e lavanderia e garagem. Terreno

c/ 525,00 m2• Rua Marechal Castelo Branco,
179 - R$ 110.000,00.

}
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REF.: 1206 - Chácara com casa com suíte, 2

qto, sala, 2 bwc, copa/cozinha, despensa,
lavanderia e garagem. Terre�o com 26.150,00
m2. Rua Marechal Castelo Branco, 11517 -

, Bracinho-R$470.000,00

�s� ��.1�IVAS

Conquiste esta excelente oportunidade!
VENHA VIVER BEM EM SCHROEDER

CONSTRUREAL
�a.�L1oII

I

!
�
{

REF.: 1116 - Casa com aprox. 300m2• 1°

piso: suíte c/ 02 sacadas, 02 qrtos / sacada
e bwc. Térreo: 02 qrtos, 02 salas,
escritório, copa/cozinha, lavand., 02 bwc,
despensa e garagem. Terreno c/ 1.890m2•
Rua Carlos Zerbin, Rio Hern,
R$ 400.000,00

( �

REF.: 1176 - Terreno com 2 casas, terreno

medindo 674m2. Rua: Marechal Castelo
Branco. R$: 375.000,00

REF.: 1190 - 'Casa com suíte, 2 qtos, sala,
escritório, bwc, cozinha, lavanderia e

garagem. Terreno com 375,00m2•
R$ 190.000,00

REF.: 1199 - Casa com suite, 02 qtos, sala,
cozinha, lavanderia, garagem, área de festas
e churrasqueira. Terreno c/450m2•
R$ 250.000,00

REF.: 1178 - Suíte, 2 qtos, sala, copa/cozinha,
lavanderia, garagem, área de festas com

piscina. Rua: Willy Wulf, 359, centro. Terreno
c/ 450m2. �$ 250.000,00

REF.: 1200 - Casa c/2 quartos, sala cozinha,
bwc, lavanderia, despensa e garagem.
Terreno com 570,00m2• - R$ 220.000,00

'---------

REF.: 1167 - Sobrado c/ suíte, 4 qtos, 3 salas,
cozinha, 2 bwc, despensa, lavanderia e 3

vagas de garagem. Terreno com 3.770,00m2•
Rua Mal. Castelo Branco, 1594, centro
Schroeder - R$: 1.300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF 166 Apartamentos com 2 dormitórios, '

, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, sacada com :
churrasqueira e garagem.

R$ 122.000,00.
CÓD 372-Apto, Bairro Baependi.1 Suíte,2

atos,1 Banheiro Social, Cozinha mobiliada
,Sacada c/Churrasq. 8, demais dependências.

C/2 Vagas de "Garagem. R$ 275.000,00

I

,

.1
I
I CÓD 393 - Casa de Alvenaria,Bairro
, Amizade,Lto. Das Acássia II. 3 Quartos,2
, Banheiros e, demais dependências. Murada e cl

1 Vaga de Garagem .Valor 160.000,00.

CÓO 398 - Casa/Geminada.Resid.
Demathê,Bairro Nereu Ramos. 3 ütos., 1

Banheiro e, demais depedências cll Vaga de
Gar. Pode ser Financiada. R$165.000,OO.

CÔO 392: RESIDENCIAL FAMILIAR CI 2 PISOS
(BAIRRO RAUl

APTO 111 cf 68,87m2: 2 atos. ,Sala,Cozinha, 1

Banheiro,l Vaga de Garagem .Churrasquelra
e,demais dependência. R$ 145.000,00

I
1
1
1

, I
1

, 1
I

APTO 02 C/72,20m2: 1 Suite,1
Oto.,Sala,Cozinha,Banlleiro Social e, demais

dependências, Churrasqueira,1 Vaga de

Garagem. R$150.000,OO,

REF 181 Terreno com 302,25 m'
sendo 13,00m (frente) por 23,25m.

R$ 65.000,00

3055 ..2995
9233-1200/9636·6162 J 9995·1025

Rua Guilherme C.Wackerhagen, 110 • Sala 04
Vila Nova (Defronte ao Fórum)

www.imoveisideal.net.br

I

REF 126 Apartamento com 2 dormitórios, :
saia e cozinha, lavanderia e garagem.
Rua asfaltada, livre de enchente. Aceita ,

financiamento. R$ 105.000,00

:. REF 109 Terreno localizado em área I

nobre, condomínio Champs Elyssé,
com 425,51m2• R$170.000,OO.

� _ OPORTU_NIPJ\DE�
I REF 195 Terreno de 15,00 x I

I 25,OOm, total de 375,OOm2, Rua I
I asfaltada. Livre de enchente. Aceita !
! financiamento. R$105.000,OO. !
L.-_._.__- __ .. .�.__,_,__."_._,__.. __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,OO

Ret, 153.1 - Avai, Guaramirim - c/ 3 quartos,
sala, cozinha, banheiros, lavanderia e

garagem. Aceita Financiamento Habitacional.
R$ 130.000,00

, QPOBTV�Jº�.PIJ
I I

REF 188 Apto com 103,OOm' de área privativa, I

ccmpesto por 1 suíte mais 2 domlitórios, saia,
coznha, área de serviço, área de iazer com

churrasqueira e garagem. R$165.000,OO.

CÓO 406 - Casa + Edícula.Três Rios do Sul. 1
Suíte,2 ütos.dernaís dependências c/t Vaga de

Garagem.(Edícula cf1Qto./Coz. Móveis
sobmedida/1Banh./1Garagem. Muro/Portão íV

Eletrônico.Valor R$ 280.000,00

CÓD 367 • Casa de Alvenaria,
Schroeder.3 mos.,1 Banheiro e, demais

dependências. C/1 Vaga de Garagem. i
_____ 'lall!l'_R�J.??!IªO-,ºO-, !

CÓO 4_04 • ApartamentQ,Balrro Vila Lalau.l

Suíte,2 atos, 1 Banheiro social, sacada cf
Churrasqueira e, demais dependências.C/2

t, __ '0�a_:;�� §��g�n..l :y�I�r_R!_2� �,�O_O2.�__ J

APTO 03 C/74,53m2: 1 sune.t
Oto.,Sala;Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências, Sacada .Churrasqueira.t Vaga de

Garagem. R$155.000,1I0.

I
I
1
1
1
1
1

APTO 04 C/79,63M2: 1 SUite,1 :
Oto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais :

dependências, 2 SacadaS ,Churrasquelra,1 Vaga 1

1 de Garagem, R$ 165.000,00. :
l . _. o ._ • ._ •

'

I

REF 192 Apartamentos NOVOS com opção d�
,

uma suíte mais um dormitório ou mais dois :
dormitórios e demais dependências. Banheiro I

mobiliado. Com churrasqueira. Aceifa
financiamento. A partir de R$145.000,OO.

mmmll
REF. 164.1 - Alugo Apartamento. Bairro Centro -

Guaramirim. Com 01 suite, 02 quartos,
sala/cozinha, banheiro, Lavanderia,

sacada com churrasqu'eira 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.

REF 136 Terreno com 318,OOm2, I
com 12,23m de frente por 26,OOm. I

Aceita Financiamento. I
/ R$78.000,00 I
L �.. .�.,_._._ ... J

CEP: 89270-970"LEILA
Corretora de Imóveis

CRECI011420

Ref. 101.1 - Centro, Guaramirim '
Sobrado c/ 2 quartos, sala/coz, lavand, ára
de festa; garagem, NEGOCIAVEL, Aceita

financiamento. R$ 235.000,00

. Ref. 95.1 - Nova Esperança, Guarámirim - Casa
em Alvenaria, cl 2 quartos, sala/Coz, bwc,

lavanderia e garagem. Terreno de esquina cl
450m2 e área construída aprox. 70m2•

R$ 120.000,00

Ref. 124.2 - Avaí (Sto Expedito), Guaramirim -

Casa c/3 quartos, sala/coz, lavanderia e dois bwc,
garagem. R$ 180.000,00 Aceita írocar por casa ou

sobrado em Camboriú.

REF. 160.1 - Alugo Apartamento
Bairro Avaí - Guaramirím. Com 2 quartos,

cozinha/sala, banheiro, lavanderia e

garagem. Valo\ R$ 600,00.

REF. 70.3 • Alugo Apartamento. Bairro Avaí -

Guararnirlm. Com 2 quartos, sala/cozinha
banheiro, lavanderia e garagem.

Valor R$ R$ 650,00

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guaramirim - SC

I

1 REF 130 Apartamento NOVO, com 2

I dormitórios, sala e cozinha. banheiro, área I
I, de serviço e garagem. Área'de festas. !
.! Ótimo acabamento e localização. Rua '1
I asfaltada. Aceita Financiamento. i
L,.�__�_-. RJ.!�������.: ._"_�_.J

Fone/Fax:'(47) 3373-1905

REF. 2.11- Alugo Apartamento. Bairro Centro
Guaramirim. Com 1 qualto R$ 500,00

Com 2 quartos R$ 550,00.
Sala/cozinha, banheiro, lavanderia, garagem.

Nesse valor induso água e luz

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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expansao@apolar.co·m.br ou .

41 . 3320-5959 I 41. 9248.402ó

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

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

091 - Amizade, casa de alvenaria com
31 O,OOm2 e terreno com 378,00m2.

R$ 550.000,00

002 - Nereu Ramos, terreno com

408,OOm2• R$95.000,OO

039 -Apartamento
Água Verde com
área total de

52,71 m2•

R$100.000,OO

- anta Antonio, terreno com area de .268,00m .

006 - Três Rios do Sul, terreno com aproximadamente7.000,00rn2 R$400.000,00
0070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71.148.20rn2 R$ 2.850.000.00
019 - Schroeder. terreno de 6.576,68m2 R$280.000,00
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650.00rn2 R$ 960.000,00
024 - Nereu Ramos Terreno com 420.00m2 R$ 58.000.00
026 - Ribeirão Cavalo, terreno com 1.189.50m2 -

•.....•.•. : R$135.000,00
029 - Nereu Ramos. terreno com 4.317,70m2 - R$ 2.000.000,00
032 - Ribeirão Cavalo, terreno com 9.309,60m2 •.•.....••. : R$ 500.000,00
037 .,: Vila Rau. terreno com 2.407.3Om2 R$ 650.000,00
041- Nereu Ramos, terreno com 20.321,80m2 R$1.500.000,00
049 - Nereu Ramos, terreno com 600,00m2 R$85.000.00
050 - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2 R$85.000,00
058 - Nova Brasãa, terreno com 16.843.45m2 R$1.200.000,00
059 - Três Rios do Norte. terreno com 325,00m2 8$ 75.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com406,50m2 .•.•......•...•.•.•.••.....• , R$160.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÊE com 360,00m2 R$145.000,OO
099 - Corupá, terreno com 2.200.00m R$300.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno corri 78.000.00m2 R$2.000.000,OO
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pi indústria) R$ 450.000,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m2 R$500.000,OO
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m2 R$120.000,00
234 - Amizade terreno com-350,00m2.(Residencial Muníque) R$108.000,OO

wr:��:,iJ�1 '_11 ,fi I II� �u��AS. '" . "" . . ,'. .
'. .,\. . ...

'. ,.

004 - Estrada Nova, casa em alvenarta com 74.00m2 e terreno com 450.00m" valor R$i 80.000,00
028 - Ouro Verde - casa de a1venarií,l c/200.00m2 e terreno cl 329,OOm2 aceita sítio R$220.000,00
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,OOm2 R$130.000,OO
062 - Ubatuba, casa mista com 140.00m2 eterr. 307,51m2. (aceita imóvel de menor valor em Jguá do Sul).R$115.000.00
090 - Barra do Sul. casa com 32,00m2 e terreno com 360,00m2 R$32.0oo,OO
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cj 102,OOm2 e terreno c/475,00m2(aceitaapto de menor valor) R$220.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com ;99,00m2 � R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de alv. C/ aprox 280.00m2 mais galpão. Terr. cj 1.574,10m'2 (aceita apto de menorvalor) R$450.000,OO
161 - São Luis - casa de alvenaria com 140,00m2 e terreno com 421.61m2 R$220.000,00
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 120,OClm2 e terreno com 455,00m2 R$177.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenarta com 129,00m2 mais edícula. Thrreno com 660,00m2 R$ 220.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m2 e terreno com 2.500,00m2 ., R$ 180.0000.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Chácara
Schroeder,

Duas Mamas

Área total:
100.277,OOm2

Casá com 130m2

(3 quartos)
Quiosque com 120m2 lew�����'fl�v��'mU!""'�Jt!�'''l�U.liltp!I_!l(W�!!I''W�''','�'m���!''�II''�jI.''''''''''!''::I't'?lCf.',!I.g'�

lote - Três Rios do Norte '. partir de R$ 65�OOO,OO

Apartamentos a partir d'. R$ 110 ..000''100
INVEsn· anos

Terreno de

esquina: 630,OOm2
Casa com 127,45n12

1 Suite, 2

•..Ârea de .�0Q0m7l "'"RS "I.a.c.}"O'O '. AI. de.1� ..

·

R$ 230.;GOt\,OO
• Area de a�OQGn,l ..R$ 145.:_�OO • Caua ,i R$�08QJGO

I

dormitórios

Área de terreno:

690,OOlW'
Área construída:

180,331n2
1 Suite,2

dormitórios, sala,
copa, cozinha,

lavanderia, área de "
festas e garagem. �"","j�W!!P��"'.»II"I����(!!!!'$.�''!!u''-��mpW;!!��D.J,

Apartamento na
ilha da figueira com

91,05n12, 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia,

banheiro e garagem, em

frente ao

Supermercado j, Brazão,
_"'<'II�n ... �'$'''',,'I<I(I''''''''!lft!1.i''Gll!'''�I'''''#�"'�IJ,I!!.iu .. I�'� ..J.I!I$'I��'''''IIj!II'�'H"''''''' ..�,�I�I ,f

•

Veftdas 9934.8069 I 9923..9739/ -locação .9923�1090
� � �

L1044 - Casa - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, lavabo, dependên-
cia de empregada, área de serviço, garagem PI 4 carros. R$1.800,00 área de serviço, sacada C/ churrasqueira,garagem.R$ 620,00 e Cond.
L1046 - Casa - Schroeder - Com 02 quartos, 02 salas, 02 bwc, cozinha, sacada, Aprox.R$ 100,00
garagem. R$ 500,00 . L2154 - Apartamento - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
L1051 - Casa - Jaraguá Esquerdo - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de área de serviço, sacada C/ churrasqueira,garagem.R$ 620,00 e Cond.

serviço, garagem. R$ 660,00 Aprox.R$ 100,00
L20�0 - Cobertura - Com 01 suite master, oi suite, 02 quartos, dependência de L2155 - Apartamento - Vila Lalau - Com QuartO/Saia, cozinha semi
empregada, 03 bwc, área de festas, cozinha, sala, sala de jogos, piscina, 03 vagas mobiliada, bwc, garagem.R$ 400,00 e Cond.Aprox.R$ 90,00
de garagem. R$ 2.1 00,00 e Cond.Aprox.R$ 600,00 L3001 - Sala Comercial - Centro - Com 40m', bwc.R$500,00
L2101 -AparIamento-Centro - Com 01 suite, 02quartos, sala, cozinha, área de L3007 - Sala Comercial- Centro - Com 813m', 09 vagas de garagem.
serviço, sacada com clurasq, jardim, terraço. R$ 900,00 e Cond.Aprox. R$ 100,00 R$ 11.000,00
L2113 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, sacada C/ L3011 - Sala Comercial- Centro - Com 41m', bwc. R$500,00 e Cond.
churrasqueira,garagem. R$ 630,00 Aprox.R$ 60,00
L2116 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, bwc, cozinha, sala, L3016 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc. R$550,00
área de serviço, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$100,00 L3018 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$670,00
L2122 - Apartamento·- Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, L3019 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$850,00
sacada C/ churrasqueira, garagem. R$ 710,00 e Cond. Aprox.R$1 00,00 L3021 _ Sala Comercial - Centro - Com 42m'.R$ 460,00
L2123 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, eozma área de L3027 _ Sala Comercial - Corupá - Com 50m'.R$ 250,00
serviço, bwc, garagem. R$ 600,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00

.
L3036 _ Sala Comercial _ Centro _ Com 40m', bwc.R$550,00

L2126 - AparIamento - Centro - Com 01 suite, 01 quarto, sala, COZInI]a, área de L3037 _ Sala Comercial - Centro - Com 750m' .R$ 8.500 00
sevço, bwc, sacada C/ churrasqt.elra, garagem. R$ 740,00 e Cond.Aprox.R$100,00. '

L2131 Ap rtam nt C ntro Co 02 arto I
.

h b A_o d
L3038 - Sala Comerclal- Centro - Com 110m' .R$ 3.000,00

- a e 0- e - m qu s,saa,cozm a, wc.area e
L3039 Sal C 'aI C ntro C 120' R$185000serviço, sacada C/ churrasqueira, R$ 620,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00

- a ornerct - e - om m. . ,

L2135 - Apartamento - Centro - Com 01 suite C/ closel, 01 quarto, bwc, sala,
L3040 - Sala Comercal- Gentro - Com 42m' .R$ 540,00

.

cozinha, área de serviço, sacada C/ churrasqueira, garagem, elevador. TODO L3041 - Sala Oomercal- Nova Brasllla - Com 170m', 02 bwc, estaco-
MOBILlADO.R$ 1 ,800,00 e Cond.Aprox.R$180,00 �

namento. R$ 2.200,00
L2137 - Apartamen\9 - Água Verde - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de L3042 - Sala Cornercel- Centro - Com 60m', bwc.R$900,00
serviço, sacada com churrasqueira, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00 L3043 - Sala Comerclal- Centro - Com 32m', bwc.R$850,00
L2138 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de L3044 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$850,00
serviço, garagem.R$ 650,00 e Cànd.Aprox.R$100,00 L3045 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$550,00·
L2141 - Apartamenl!i> - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de L3046 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$550,00
serviço, bwc, garagem.R$ 600,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00 L3047 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$550,00
L2142 - Apartamento - Vila Lala� - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de L3048 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$850,00
serviço.R$ 750,00 e Cond. Aprox. R$1 00,00. L3049 - Sala Comercial - Ilha da Rgueira - Com 44m', bwc.R$650,OO e
L2143 - Apartamento - Chico de Paulo - COIJ1 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área Cond.Aprox R$ 35,00
de serviço, sacada C/ churrasqueira, garagein.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00 L3051 - Sala Comercial - Centro - Com 70m', 02 bwc.R$2.500,00
L2144 - Apartamento - Baependi - Com 01 su�e, 02 quartos, sala, cozinha, L3052 - Sala Comercial - Centro - Com 154m', 02bwc. R$ 3.300,00
bwc, área de serviço, garagem.R$ 750,00 e Cond. Aprox.R$1 00,00. L3054 _ Sala Comercial- Centro _ Com 32m', bwc.R$550,00
L2145 - Apartamento - Centro - Modelo Loft, MOBILlADO.R$ 620,00 e Cond. L4006 _ Galpão _ Guaramirim _ Com 500m'.R$ 3.800,00

����� _ Centro _ Modelo Lolt. R$ 450,00 e Cond.Aprox.R$150,00
L4008 - Galp�o - Vila Lalau - Com 3.500m'.Valor sob consulta,

L2148 _ Apartamento _ Centro _ Gom·02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
L4009 - Galpao - Guaramlnm -pcm 1.125m' - Valor Sob consulta

serviço, garagem.R$ 650,00 e Cond. Aprox.R$100,00
L2149 - Apartamento - Centro - Com 01 quarto, sala e cozinha conjugada,
bwc, área de serviço, garagem R$ 390,00 e Cond.Aprox. R$ 90,00
L2150 - Apartamento - Vila La)au - Com 02 quartos, sala, cozinha semi mobi
liada, bwc, área de serviço, garagem.R$ 450,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00.
L2151 - Apartamento - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, sacada C/ churrasqueira;garagemR$ 620,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00
L2152 - Apartamento - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, sacada C/ churrasqueira,garagem.R$ 620,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47)·3371·5544 VE DA
PLANTÃO (47) 8431-1122 - Rejane
DE VENDAS

Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 :. 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.comRua Barão do Rio Branco, 373 www.atlantaimoveis.com
ReI. 2381 Resid. Saint

Germain na Vila Nova c/
1 suíte, 2 dormitórios,
bwc social, sala de estar

e jantar, sacada com

churrasqueira, área de

serviço, 02 vagas de

garagem. Acabamento:
REBAIXAMENTO EM
GESSO NAS SALAS,
PISO LAMINADO
EM MADEIRA NOS

DORMITÓRIOS,
PORCELANATO NAS

SALAS,PREPARAÇÂO
PARA AR SPLlT,
HIDROMETRO
INDIVIDUAL. R$
219.000,00 á R$

...,------.._..--..........---------.

235.000,00

R.I: 42.534 _ Ref. 2318 Resid. Riviera.
na Vila Nova c/ 1

suíte com closet, 2
dormitórios, bwc social,
sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço,
ampla sacada gourmet, 3
vagas de garagem - Forro
em gesso no interior
dos apartamentos,
preparação para

ar-split e hidrômetro

individual.Preparação
para aquecimento a gás.
(SOMENT� 02 APTOS
POR ANDAR).
A Partir de
R$ 270.000,00

ReI. 2480 Resid. Ilha dos
Açores na Vila Lenzi c/
01 suíte + 01 dormítório,
sala de eStar/jantar,
c.ozinha (mobiliada), bwc
social (mobiliado), sacada
com churrasqueira, 01
vaga de garagem. 02
APTOS POR ANDAR.
R$ 160.000,00

Ref.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

Ref.2451 Resid.
..._-- Soberano na Vila Nova.

lipo 01: 01 Suíte +
01 Donnttórto, sala de
estar e jantar; sacada
com churrasqueira,
cozinha, área se

serviço, bwc social,
garagem. Apto lipo
02:01 Suíte + 02
'Donnitórios,sala de
estar e jantar; sacada
com churrasqueira,
cozinha, área se

serviço, bwc social,
garagem. A Partir de
R$ 200.000,00

Ref.24161BIZA .

Residence no Centm
c/ 1 súíte c/ closet
e sacada + 2 demi
suítes, sala de jantar
e estar; sacada com

.

churrasqueira, lavabo,
cozinha, área de serviço,
2 vagas de garagem. - 2
COBERlURAS DUPLEX.
Apenas 2 apartamentos
por andar, aquecimento
de água a gás, ar-splt
aproveitamento de água
da chuva, medidores
indMduais de água e
isolamento acústico.
Apartamentos a partir.
de R$ 360.000,00

R.I:60.863 Ret. 2384 Resid.

Dom Michael,
na Vila Nova c/

Catarina na Barra do
Rio Molha c!1 suíte
com sacada mais
2 donnitórtos, bwc
social, ampla sala de
estar! jantar,cozinha,
lavanderta, sacada
com churrasqueira
fechada(Reiki) e 1 vaga de

garagem.R$ 238.000,00
área de serviço,
sacada com

.

churrasqueira,02
vagas de

\

Ret. 2484 Resid.
Neumann no Vila
Lalau c/ 01 surre
com sacada mais
01 quarto, sala,bwc
social, cozinha,
lavanderia, 01 vaga
de garagem.
R$165.000,00

.

sala, cozinha, Bwc
Social (Mobiliado),

;:;.. lavanderia com área
extema, sacada com
Churrasqueira, 02
vagas de garagem.
R$ 280....000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ANOS DE BONSNEGÓaOS

H013 Amizade
R$: 137 Mil·

H218D Vila Nova. R$:130
Mil, Área Total 91,83m2

H212D Nova Brasilia
R$: 195 Mil, 110m2

CRECI 1583 ..J

H012 Vila Lenzi

R$142 Mil

H218R Vila Lenzi

R$: 149 Mil

H208D Nova Brasilia
R$: 210 Mil, 95m2

H110D Casa com 131m2.

R$: 270 Mil, Barra Rio Molha

Bela Paisagem. Área 20.000
m2. R$:990.ooo,ooAmizade

H114R Casa 152M2

R$:320Mil, Centro

H0025 Casa 170M2

R$: 350 Mil, Três Rios do Sul

H164 Casa com 51 M2

Estrada Nova R$:135 Mil

H014 Área privativa 107

m2. R$:380 Mil, Baependi

I
I

I

H128D Três Rios do Sul
R$: 165 Mil, 70M2

H0027 Vila Lalau
R$:185 Mil, 90,43 M2

H021 Ed. Vale Da Lua

R$: 150Milr Amizade'

H217D Chico de Paula

92m2. R$: 215 Mil

Residencial São Luis. Área
TótaI70.42m2. R$: 146 Mil

H221 R Vila Lalau
R$:125 Mil.

H132R Casa 206M2

R$:450Mil Barra Rio Cerro

Hoo22 Sobrado Geminado.

R$:270 Mil, Três rios do sul

H129R Area Total. 2.258m2.

R$:250 Mil, Amizade

H165D Geminado 70m2.

R$: 150 Mil, Três Rios do Sul

�

H210D Ed. Tulipa 97m2. H205 Moradas da Serra

R$:320Mil, Centro R$:249 Mil, Nova Brasilia

H135R Casa de Alvenar
ia. R$: 380 Mil, Centro

H 1 07 Apartamento R$: 118
Mil. Area privativa 50,39

Centenário

H0024Area privativa 98,00
M2. 215 Mil, Nova Brasília

i
H 163R Nova Brasília R$:650

Mil, Área Total 650m2

H0026 Ilha da Figueira
R$:211 Mil, 100M2

H212D Centro. R$: 195 Mil,
Área Total11Om2

H0028 Geminado n° 3 d 71 m2,
Amizade. R$:132 Mil - Entrega

em Outubro 2012

H216D ITAPEMA

R$:239 Mil, 70m2

H0015 Ed. Monet.

R$:184 Mil, Baependi

. .

. L9CAÇÃt� ,

" COMERCIAL.
•

� '. 7'

H0023 Terreno 373,97m2. A.

Champs Elysee. R$:159 Mil

H211 R Quitinete 30M2.
\ R$:79Mil, Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IR 62.499

VENDAS

.:. Portão e porteiro eletrônico

Rua Felipe Schmtdtl 157 .. Centrêl

Jaraguá do Sul - sé
www.imobiliariahabitat.cotn.br

Fone: (47) 3371 8009

PLANTÃO: 8836-9624

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref: 0385 - Resid. Siena, Estrada
Nova. Aptos com 2 dormitórios,
Sacada com churrasqueira.

Portão e Porteirõ Eletrônico, Área
de lazer. leitor de gás individual.

R$: 115.000,00

ReI. 0384 Res. Quebec,
Amizade, 2dorm, demais dep,
sacada cf chur, 1 vaga, 72m2
. R$ 155.000,00

Ref. 0355 Res. Alpê Amarelo, Figueira, 2dorm, demais dep.,
sacada cf cliur, 1vaga, 54m2.
A PARTIR R$ 115.000,00

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

RJ 21.831

Ref. 0375 - Terreno Amizade
com 382m2 Frente para a rua

princípal Roberto Ziemann ao

lado do posto Rudnik
R$ 230.000,00

ReI. 0383 Res. Don João II,
São Luiz, 3 dorm, demais
dep, sacada cf churr, 1 vaga
79,31m2• R$145.000,00.

ReI. 0341 - Residencial Torre
Di Soli. Apto com 2 dorm e

demais dependências com
60,07m2. R$-130.000,00

Ref. 090 Res. Juliana,
Centro, suíte+2, demais dep,

cf sacada, 2vagas
90m2• R$ 169.000,00.

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

o Área interna: 77,68 m2

O Suite + 01 Dormitório
O Cozinha Integrada
O Churrasqueira na Sacada

O Preparação para Split
O 01 Vaga na garagem com

opção de vaga extra

OSalão de festas e hall de

entrada decorados
OEntreg� para FEV /14

I.
f
I

ENTRADA .... Parcelas
..

direto com construtora +'

Saldo Ftnanc. Bancário.

, Localização: Rua Luiz Bortoltni, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá dos Sul/Se.
Próximo a Arroz Urbano, Dalila Textil, Malwee Malhas, Carrocerias Argi

,
'

. BARBADA EM PICARRAS!
,

�

www.dekadaimoveis.com.br

Casa, 2 dorm, demais dep. com 103m2, terreno
300m2, excelente locaUzação, bairro Nossa

Senhora da Paz.
o investimento certo, você encontra aqui!

APENAS: R$ 125.000,00 (acfcarro)
Tratar fone: (48) 8431-2223

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·DASEMAN www.chaleimobiliariaMcom,br
Fone 47 3371 ..1,500

PlanUl" 47 9975..1500 19639..,1500 .

.. vendIUliCchetttmobUfsrJa,OOm,br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRECI3171-J

O nosso desafio é fazer você feliz

Joraguó Esquerdo: Terreno plano pronto
poro construir.

Área de 350 m214 x 25m

João Pessoa.

. Terreno com 13.000iOOm2
Próximo ao Mercado Zanefti

Nereu. Ramos:

Terreno industrial com frenteporoBR280.

Áreado terreno: 4.800,OOmz (60x80mJ.

Ribeirão Cavalo:

Casa alvenaria com 02 dormitórios.

Próximo o empresa Schnell .

Vila Nova:'

Residencial Jardim dos Mercfldes
Casa de alvenaria 90,00 m1

Loíeornentc Santarini.

Casa de alvenaria, 150,OOm2
Terreno com 420,00m2
01 suíte, 02 dormitórios,
sala estar/jantar, churrasqueira;
lavanderia, 02 banheiros,

. cozin a e garagem.
Casa com móveis planejados
e piscina.

Estrada Novo.

Cosa de madeiro com 0.2 dormitórios +

depeadencics.

João Pessoa
Casa de alvenaria, 90m2
Próximo à B,elmec

Centro, Jaraguó do Sul.

Casa de alvenaria, 90m2

Casa alvenaria com 160/()()m2
Rua osfolfada, ótima localização.

Ilha do Figueira, Jaraguá do Sul.

Terreno de 751 m2, orec construido 483m'2

Imóvel com rendimento R$3.800;OO mês

Ilha da Figueira, Jaraguó do Sul.

Casa com 154iOOm2 / Terreno com 317,001112
Lateral José Theodoro Ribeiro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3275.1100
Plantão 9921.5515

COMPRA-V�NIDA-LOCAÇÃO
www.spacoimoveis.net

IMÓVEIS
CREC�3326J

Imóveis para venda

Imóveis para locação

Apartamentos com 2 ou 3
dormitórios (1suíte) e Salas
Comerciais. Jaraguá Tower

. Registro Incorp. n. R.1-61.952

mil
Localizado em condomínio
fechado de alto padrão.
Área total de 688 m".

3371·211

d üller

Cód. 3053 Vila Nova • Prox.
ar do Oca - terreno- área +1·
4.147 m2 com galpão de

600,OOm2, com mezanino-

R$2.000.000,OO

Barra - Próx Motel Kalahari - Área
Industrial com 33.522,00 m2, com
205 metros de frene para a rua

Wolfgang Weege
Valor: 2.700.000,00

Cód. 2020 João Pessoa - Edif.
- EAtr. 20 mil +fin.Ap 2 quartos,
sala/ copa, cozinha, lavanderia,
bwc, churrasqueira sacada

ara em R$115 mil-Oferta

BAEPENDI - Apart. 2 dormit. (1 suíte). Aluguel: R$ 900,00
BAEPENDI- Apart. 2 dormit/suíte, 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

Opçoes com 1 ou 2 dormI erros
Rua Antonio Francisco Diemonn
Bairro Vila Nova

SPAÇO IMÓVEIS lTDA - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1188 • Sala 401-12 Ed. Marcatto Center I Jaraguá do Sul I se

VILA LALAU - Galpão cl área 300 m', ideal pi depósito.(Próx. WEG II)

o . 048 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 eons

CM 201 i - Centro - Apartamento 3

quartos, salal copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem - Valor

R$165mil

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, salal

copa. cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$125 mil ...

Cód. 2021·Centro . EM Juliana -

Apartamento 1 suite, 1 quarto, salal
copa, cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira, sacada garagem - oí

R$ 175 mil

..

�;
""

:r.:-;t ftj
. '"

.... ,.,. ;, �� ..

DE PiÇARRAS COM 160 MIL W· FAZENDO FRENTE CO
A BR 101 • PRÓX POSTO LEÃO BRANCO

Cód.1049 - Nova Brasília - 2· Casas Bairro Área/Terreno'
Cód .11 05 - Vila Lenzi - Casa 1048 Centro 532m'
mista. 1 bwc 4 quartos, sala, •

uítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, 1066 Praia BarradoSul
cozinha, despensa, lavanderia ala tv, s estar, churrasq,aq solar,. 1075 Chico de Paulo 430m'

varanda, garagem, churrasqueira, garagem 4 carros. 1107 Nereu 375m'

jardim _ R$ 185 mil
Sob consulta Apartamentos Local

.,_ ...a.. -----� 2002 SFS/Ubatuba 1 quadra domar 70m2fSuíle+2q
. PROJETOS E CONSTRUÇOES 2017 Amizade Cone,

.

3quartos
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros. com grande 2020 joão Pessoa �róx. PostoMime 2 quartos

experiência no mercado de construções.'Deixe todas as preocupações e os Terrenos Area

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3040 Centro(prox.Kohlbach)
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves." 3051 GuaramirimBR280 2.450 m2

FINANCIAMOS PELO SISTEMA
3054 JoãoPessoajr 918,00m'

(SFH).minha C.ASA minha VIDA_!
3055 Barra do Sul +/- 350m2
C.hãcaras
4006 Mass./RibGuslavo 20l000m2
4007 São Bonifácio' 242.000m'

Aluguel- Centro - ap 3 quartos

Construçãp' Valor
150m2 850mil

aprox.90m' 100mi!
120m' 155mil
100 m2madeira 60mil

115míl
130mil
115.mil

4.000m2+/�
3aluguéis

510mi!
450mil
180míl
25mílPróx. Trapiche

-Projetos Estruturais e
185mil

*(Prox.Palhoça) 150mil
R$765,OO

8/9
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(47) 3371 6600
Plantão: 8864-4021

12·anos www.·imobiliariabeta.com.br

Apartamento - Nova Brasília
2 dormitórios (1 suíte)

Registro de Incorporação R3-61353

Apartamento - Centro
2 dormitórios

_ R$138.000,OO
Ref: 1522 . J

Casa Comercial- Ilha da Figueira - 200m.

R$ 2.000,00
Apartamento Centro- 02 domitórios + suite ._ Ed.

Klein R$ 1.100,00

Casa Agua Verde . 02 dormitórios + suíte.

R$ 1.000,00
Apartamento Vila Lalau . Ed, Vitória Régia - 03

dormitórios R$ 750,00

Casa Jaraguá 99 e- 02 dormitórios e demais

dependências R$ 700,00
Apartamento Ilha da Figueira· Ed. Tácia Fernanda

- 02 dormitórios R$ 75Ô,OO

Galpão lndustrlal- Barra do Rio Cerro.

R$9.000,OO

.

Apartamento Ed. 4 Ilhas· Suite + dois dormitórios

R$1.000,OO

Sala Comerciai- Centro - 800m R$ 670,00
.

Sala Comercial- Centro - 30m R$ 700,00

Sala Comercial· Centro - 174m

R$ 2.350,00

Apartamento - Barra do Rio Cerro- 02 dormitórios
+ suite, R$ 780,00 - Ed. Bortoline

Apartamento Vila Latau- 02 dormitórios - Ed.
.

,.

Olivia Catarina. R$ 650,00 + taxas

Apartamento Água verde- 02 dormitórios - Ed.

Olinda R$ 5S0,OÓ +. taxas
Sala Comercial- Centro - 1400m A Consultar

Sala Vila Lenzi- 60m R$ 500,00

Loft . 01 dormitÓrio R$ 400,00 + taxas

Ed. Nathália Schidoket

Apartamento Centro 02 dormitórios + 01 suí�e
Ed. Arezzo. R$ 1.000,00 + taxas

Cobertura- Centro R$ 2.500,00 . 03 dormit + surte

Apartamento Czerniewicz • 02 dormitórios.

R$ 700,00
R$60.000,OO

•
Apartamento Vila Nova- 02 dormitórios + suíte

R$ 1.100,00 - Ed. Saint Moritz
Apartamento Jaraguá esquerdo· 02 dormitórios

R$ 580,00 + 20 reais de condomínio
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FIM DE SEMANA, 28 E 29 DE ABRIL DE 2012 I IMÓVEIS I 33

Terrenos

-:J
,

co
I..(')
I..(')
C\J

Ü
LU
a:
ü

www.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br
Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

A consultoria Habitacional
deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente
credenciada pela Caixa
Economica Federal.

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.
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R-3-MI 25.496

REF 0316 - RIO HERN/SCHROEDER - Casa geminada
nova, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de
serviços. 55,OOm2 de área construída. R$ 110.000,00

(cento e dez mil reais)

• 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 çentro / Guaramirim Lote 345m2 -

R$58.000,00
• Ref 314 Centro/Guaramirim Terreno na

área central próximo da Transmagna
R$150.000,00

Residencial onet, apartamentos de 3 quartos sendo
1 suíte, laminado de madeira, sala de estar; jantar;

cozinha, banheiro, lavanderia, sacada com churrasqueira
R$165.0QO,QO

Foto meramente ilust�ativa

. Ref 320 Amizade / Guaramirim Terreno contendo 02 casas.
Uma casa com 2 quartos, sendo 01 su�e, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e varanda. A segunda casa com 01
quarto, sala e COZ., banheiro e lavanderia R$ 320.000,00

Ref 308 Avaí/ Guaramirim Casa em alvenaria com

03 quartos, sala de estar, cozinha, 02 banheiros,
lavanderia e garagem R$ 150.000,00

Ref 289 - Bananal do Sul/Guaramirim - Casa
nova em alvenaria, com 1 suíte + 2 quartos,

.

sala estar/jantar, cozinha, 1 banheiro social e
lavanderia. Area toda murada com 360,00m2

e de área construída 75,00m2.
R$ 170.000,00

Ref 307 Bracinho/Schroeder Sítio contendo uma
casa com 03 quartos (01 suíte), sala, COZ., dispen
sa e gar:, duas lagoas, árvores frutíferas, plantação
de bananeiras, água de nascente e possui um ran
cho de madeira, terreno com área de 58.521 ,90m2

e construção 120,00m2 R$ 230.000,00

ReI 298 Corticeira!Guaramirim Sobrado em alvenaria com
220m2, contendo 2 moradias com entradas individuais,

sendo uma com 3 quartos e a outra com 4 quartos, terreno
com 1.005,52m2 R$ 265.000,00

ReI 291 - BANANAL DO SUL/GUARAMIRIM - RESIDENCIAL
SANTA INES· CASAS GEMINADA COM 2 QUARTOS,

BANHEIRO, SALA, COZINHA E ÁREA OE SERViÇOS. ÁREA
CONSTRUíDA DE 55,00 m2. Apartir de R$110.000,OO

Ref 306 Jacu- açu/ Guaramirim Terreno
rural área de 17.500m2 em sua maioria

arrozeira. R$ 265.000,00

;i).!

Ref 0312 - RIO HERN/SCHROEDER - Casa nova em alvenaria
com '1 suíte + 2 quartos, sala de estar/jantar. cozinha, 1 banheiro
social e área de serviços. 76,00 nJ2 de área construída e teneno
com 350,00nJ2, localizada em loteamento residencial com praça!

playground e Ruas pavimentadas. R$160.000,00

Ref 0317 - CAIXA O' ÁGUNGUARAMIRIM
- Casa em alvenaria com 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, área de serviços e garagem.

R$ 99.000,00

Ref 323 Ponto Comprida,lGuaramirim Casa em
alvenaria com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e
lavanderia. Area construída de aproximadamente
80,00m2 e terreno de 1.386,50m2• R$ 160.000,00

Ref 287 Avai/Guaramirim Casa mista com 03
quartos, sala de estar e jantar, cozinha, banheiro,

lavanderia e garagem R$150.000,00
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



34 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 28 E 29 DE ABRIL DE 2012

47 327S�4477
91·S3.8033

Apto OV com it + 9 anos,
sala estar/iantar; cozinha, lavanderia, banheiro,

sacada cl churrasqueira e garagem.
Aprox. 80m2 d área privativa.

Prédio com excelente localização
e padrão.

RESIDENCIAL

TORREDE 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

•

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

\Nww.splendo�eimoveis.c.om
Assessoramos seu processo, desde compra/venda até o financiamento/escrit ra,

c e ih'
.

ad s .g ça.
"Preços válidos até a próxima edição deste anúncio ou conforme disponibilidade do imóvel.

Residencial Hebrom - Nov� Brasília
Apto 1 quarto, sala, cozinha, BWC, garagem.

Centro - R$ 480,00 + condomínio.

Apto 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavaderia, churrasqueira, garagem.
-

Baependi - R$ 570,00 + taxas.

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos, 100m2 privo
sacada cf churrasqueira, garagem.
Baependi - R$ 750,00 + taxas.

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos,
sacada com churrasqueira, garagem.

Vila Nova - R$ 800,00 + taxas.Agende uma visita
com nossos corretores. Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos,

ampla sacada cf churrasqueira, garagem,
prédio 'com elevador, salão de festas.
Vila Nova - R$ 1.150,00 + taxas.

Bel 080 - Barra do Rio Cerro - Cas
de Alvenaria c/50m2 - 2qtos, bwc

social, sala estar, cozinha, garagem -

Terreno com 365m2 - R$160.000,0
-Cen o

e 3 dorm c/ suíte - Últimas Unidades
(Incorp. R.1-61.952)

Anuncie aqui!
(47) 2106-1919
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IMÓVEIS JARAGUA
.

CREC/3112·J

R120a Guaramirim - Residencial Jardim
das Palmeiras R$ 110.000,00

Terreno Industrial em

Guaramirim, localizado na

DR 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

R2160 Centenário R$ 150.000,00

. R1309 Vila Rau - Preço a consultar!

R1237 Schroeder R$ 130.000,00

R2158 São Luiz R$ 117.000,00

R130a Schroeder R$ 135.000,00

R2159 Três Rios do Sul R$ 110.000,00

R1305 - Centenário R$ 380.000,00 -

R2157 - Rio Molha R$ 140.000,00

R3046 -

Chácara em

Guaramirim
com 90.000 m2

porteira
fechada.

100% cercada.
�....."."""""1lO'I

"A excelência de bons negócios"
3 7 -

Rua Reinoldo Rau, 585 � Centro - Jaraguá do Sul - www.jardimjaragua.com.

Casa Nova! Rau - 1 Suíte, 2 Dormitórios,
.

garagem p/2 carros,
R$ 370.000,00

Res. Bruna mariana, Rau - 1 quarto, COZo

e bwc mobiliados,
R$107.000,OO pode ser financiado.

Res. Moradas da Serra, Nova Brasília -

1 suíte + 2 quartos.
R$198.500,OO

Edifício Novo Milênio, Centro - 1 Suíte

Closet, 2 Dormitórios
R$ 305.000,00

Residencial Prímula, Vila Nova, 1 Suíte, 1

Dormitório,
R$ 170.000,00

- Casa - Jaraguá 99 - Com três quartos, sala,
cozinha, area de serviço, banheiro e garagem. Casa
toda murada com amplo terreno. Valor R$ 830,00

- Casa Comercial - Rua João Picolli Cenfro
Valor R$3.000,OO

- Sala Comercial- 67mZ +1 garagem Bairro Vila Lalau'
Valor R$800,oo + R$60,OO cond.

- Res. Saint Moritz - Vila Nova: Apartamento com três
dormitórios (sendo uma suíte), sala, cozinha com

mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duas vagas na garagem,
Valor R$1.050,OO + Cond .

• Galpão - Guaramirim - Galpão com 262mZ em

Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Sala comercial- Centro· Sala comercial com dois
banheiros. 60m2. Valor'R$1.000,OO (água incluso).

Res. Maguilu - Centro - Apartamento no centro de
Jaraguá do Sul com dois quartos, sala, cozinha, área de
serviço, banheiro e garagem. Valor RS 650,00 + cond.

- Casa - Casa no centro de Jaraguá do Sul com três
quartos, duas salas, despensa, area de serviço, dois
banheiro, cozinha, garagem. Casa toda murada,
Comercial ou residencial. Valor R$1.000,OO.

- Res. Lilium - Vila lalau - Apartamento com dois quartos,
sala, cozinha com móveis sob medida, sacada com
churrasqueira, banheiro, area de serviço e garagem.

Valor R$ 620,00 + cond. '

Res. Ruth Braun, Centro - 1 suíte, 1 quarto
R$ 240.000,00 '

� .1 i
Res. Torre di Soli, Jaraguá Esquerdo -

Incorporação sob nO 5.340.2 quartos.
A partir de R$ 130.000,00
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Bairro Três Rios

do Sul - lotes com

aprox. 350m2, rua

asfaltada, totalmente

legalizado, pronto pra

construir, financiável

pela Caixa. - Reg.
Imóveis MI mãe

59.123

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS!

MOBILIÁRIA

ESEoN A

CORRESPONDENTE

(47) 3375.0505
9153·1112/9135·4977/9964�4959·

- --ifiIJ

Sobrado 160m2, estrutura para dois

pisos, em fase de acabamento. Piscinas
adulto e infantil. Terreno 1.200m2•

Corupá/SC. R$ 160.000,00.

Terreno 3.930m2, edito el uma casa
;

mista antiga. Otima localização, R.
Roberto Seidel. Seminário,
Corupá/SC.ldeal para prédio!.

Casa 56m2, 2quartos, sala, coz.,
lavand., bw e garagem. Terreno
367, 27m2• R. Lat. do Ano Bom,
Corupá/SC. RS 70.000,00.

Casa 81,60m2, 2 quartos, sala, cozinha:· Apto 52,71m2, 2 quartos, sala, coz., làvând.,
copa, banheiro, lavanderia, área de bw, salão de festas, playground, garagem,
serviço e garagem. Terreno 364m2, quadra de esportes e quiosques. Jguá do

CorupájSC. R$145.000,OO. Sul.SC. R$100.000,OO.

Terreno 308m2,
no Ano Bom.

Corupá/ SC.
R$ 45.00�'(�Ciij

Terreno 330m2,
no Ano Bom •

. Corupá / SC.

" 55,OO�egE'
Terreno de 360m2,

João Tozini,

CorupájSC,
mm

Terreno 4.000m2"
frente BR-280.
Nereu Ramos.

o

Jguá do sul/se.
lIm

Terreno 2.314m2, na Rua
Mansa Humbolt, João Tozini.
CorupáfSC. R$ 66.000,00.

n!m

Terreno 380m2,
no Ano Bom.

.

Corupá / SC.
R$ 40.00�1�e*,

Chácara 11.600m2, 80%
desmatada, à 5Km "do centro.

CorupáfSC. R$ 85.000,00.

Chácara 49.000m2, cf casa e

4.000 pés de eucalipto.
CorupájSC. Aceita carro.

Chácara 250.000m2,
no Rio Natal, fundos com
o rio Cachoeira. Ideal para
reserva legal. Corupá/-SC.

R$ 78.000,00.•
Chácara 11.000m2, lagoa, campo de
futebol e casa mista. Corupá/SC.
R$ 150.000,00. Troca por casa.

Chácara 2S0.000m2, riacho, mata na a

e áreas desmatadas para plantio ou

. pastagens, Estrada Rio Natal.
CorupájSC. R$ 165.000,00.
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5 LEHMANN

3273-6691
9902-4249/912g�1019

www.lehmannimoveis.com.br
João Franzner, 1022 - São Luiz

------

Imóveis -,
-

Procura-se Corretor com creci, ou que esteja cursando

�ef 148 Apartamento Vila Nova
cozinha mobiliada, 1 suite

mobiliada, 1 quarto e demais

dependências, sacada cl
churrasqueira. valor 185.000,00

Ref 141 $Obrado em construçao no bairro ilha da

figueira com aproximadamente 2S0 metros

quadrados terreno com 450 metros quadrados em

fase final de acabamento. R$280.000,OO

Ref 147 Apartamento novo, Centro de
Guaramirim - 2 quartos e demais dependencias

aceita-financiamento bancário. Valor R$99.000,OO

Ref 135 Apartamento Centro de Guararninrn, 6º
andar com elevador, piscina e churrasqueira na

sacada novo. R 180000. Aceita automóvel

Ref 145 - casa em alvenaria no Centro prox. Angeloni
Novo, c{204m2 1 suite c/doset e banheira, 2 quartos
sendo um c{closet 3 vagas de gar. - R$460.000,O

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

Terreno no Amizade com 326
m2VilJe de lyon. Aceita

automovel, aceita proposta.
Valor R$ 110.000,00

Ref 128 Checará bairro Rio Cerro II 500 metros

Ref 149 Casa Jaraguá Esquerdo, Rua Bahia- 3
quartos 2 vagas de garagem toda murada
o/portao eletrônico. Valor 265.000,00

Itef 123 - Terreno bairro Rio
.

Cerro I com dois galpões um
de madeira com 200 metros

quadrados outro de alvenaria
com 100 metros quadrados
tereno com S800 metros

quadrados a 200 metros da
rodovia R$ 145.000,00

Ref 138 Terreno no bairro

jaragua 84 rua bertha weege
com 29 mil metros quadrados

fazendo frente para rua

bertha weege e lateral com o

lotemento miranda.

R$1.6S0.000,OO
Ref 144 Casa em alvenaria, c/150m2 terreno

c/390m2 ponto comercial(são juiz)
Total de 8 peças - R$ 160.000,00

_. www.lehmannimoveis.com.br

c

DELL
PRADI'
M' Ó V E I S

Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se
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Residencial Cry.stal Garden· Loteamento Santorini - Bairro Três I

Rios do Sul. Aptos a partir de R$ 125.000,00. Matrícula n.63.394 I

------------·�-------'---------l JARAGUÁ ESQUERDO
I

I Casa com suíte mais

_,__
I 03 dormitórios, bwc

:�_.-
---"- r social, sala de jantar e

estar, cozinha fechada,
lavanderia.

Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos.

Metragem da
casa: 193,OOm2.

Metragem do terreno:

409,50m2
Valor: R$400.000,OO.

Corretores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

TERRENOS' I

"fl1)TEAMENTO AFONSO !
EUGÊNIO NICOLUZZI • Atrás

da Igrejá São Judas

Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁGUA
VERDE

• LOTEAMENTO DONA MARTA

- R$ 65.000,00 - NEREU

RAMOS

• LpTEAMENTO VICENZO

R$ 85.000,00 � Bairro João

Pessoa

_ NOVA BRASiuA - "RESIDENCIAL MATER DEI"
•Apto 203 - 2aandar - 2 quartos, banheiro social, 'sala/cozinha,

lavanderia, sacadacom churasqueira, 1 vaga de gar. Área de festa.

Matrícula_66.035. R$16D:OOO,OO
Apto 102 -1.andar - 1 Suíte com sacada, 2 quartos, 1 banheiro, sala,

cozinha, I�vanderia, churrasq. com sacada. Área de festa.
Matrícula n. 66.030. R$190:000,00.

Residencial. Bellatrix - Loteamente üacolomi II - Bairro Amizad�
1 suite, 2 Quartos, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia,
sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem. A partir de R$

155.000,00. Matrícula 59.357

• Apto 3 quartos - 3aandar -

R$700,OO + condomínio
• Apto 2 Quartos - 4° andar.

R$ 570,00 + condominio

,.
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Ref..608.1 - Excelentes

Apartamentos na Ilha da Figueira.

..:A partir de R$218.qOO,OO.·
.. ...

� .,', CZERNIEWICZ
.

Apartam nto

, � no Czernl wlcz
� _"'

,>"-

•. ,0,0'
oe

.. com I Suite +
..

2 quartos, bwc:
social, sala d Jantar,

� ala d tv, cozinha

rnobíííada, área de

:', serviço, sacada com
�
churrasqueira e 2

vagas na garagem.

R$250.000,OO.

Centro com I

Suíte + I quarto,

bwc, sala de estar,

sala de jantar,
cozinha, área de

serviço, sacada com

cburrasqueira e I

� vaga na garagem.
w

R$235.000,OO.

Ref.575.3 -

Apartamentos
naVila Nova

com 3

dormitórios .

.. A partir de

R$190.000,OO.

www.barlelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.·com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.barlelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br

r
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A partlr de:

BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

* Entrada + Parcelamento direto com a

construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE, 01 BWC
E UM LAVABO - 102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

• Ampla sacada com GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de arcondicionado (sistema
split), TV, telefone, internet e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e cozinha integradas.
• Hall de entrada com elevador;
• Vaga para 01 veículo com opção de vaga extra;
• Salão de festas oom espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e parquinho;
• 04 Apartamentos por andar.

2 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE -

84,05M2 DE ÁREA INTERNA-.

Fone: (47) 3370-6370 - Barra do Rio Cerro
Plantão- (47) 8433-0377 / (47) 9919-8425,

Rua Angelo Rubini, N°972
----------------__----------

Fone: (47) 3273-1505 - Filieil Centro
Plantão: (47) 9620-1009 / (47) 8447-0376

Rua João MarcaHo, N� 265 .: Sala 05

. ". .

ImOVelS

-
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OI VlllE
(47) 31 5-3145

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

MUDE A DIREÇÃO

\
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OE LIGA LEVE DIAMANTADAS
6l' • PARA-aRISA PANORÂMICO

E ANTI-RUíDO' PORTA-MALAS DE
401 L: E 1.500 l COM BANCO�

REBATIDOS· SUSPENSÃO
El..EVADA E MUITO MAIS! .

CONFIRA TAMBÉM
A VERSÃO Al,lTOMÃTICA
DO CltROEN AIRCROSS.

ÚLtiMO fiM DE SEMANA DA PROMbÇÃO BON VOVAGE.
COMPRE UM CITROEN E VA PARA PARIS. APROVEITE!

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

LlNHAC3 3xR$ 89,00 3 x R$ 153,00 3xR$161,00 3 x R$ 153,00 3xR$153,00

AIRCROSS/C3 PICASSO 3 x R$ 109,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 166,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 174,00

LlNHAC4 3xR$121,00 3 x R$185,00 3 x R$ 166,00 3 x R$ 185,00 3 x R$ 185,00

" I

, r
",

CREATIVE; TECHNOLOGlt
CITROÊn

,·1

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seg��o e opcionais. Citroên C3 Picasso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com

entrada de 30% + 48 parcelas com taxa de 0,99% a.m + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48

parcelas com taxa de 0,99% a.m + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 36.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA tom entrada de 50% + 36 parcelas com taxa de 0,99%

a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa de 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 846,00.

Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. *CO/MP3 player e rodas de liga
leve 15" grátis na compra do modelo: Citroên C3 Ç;LX Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Promoção Bon Voyage Le Monde válida de 08/02/2012 a 30/04/2012 ou enquanto
durarem os estoques. 2 (duas) passagens de Florianópolis/Paris/Florianópolis, voando TAM dentro das datas estabelecidas no regulamento da promoção publicado no interior das concessionárias

Le Monde Citroén. Esta Promoção tem validade para os veículos: C4 HATCH (EXCETO C4 Hatch série especial Solaris), C4 PALLAS, C4 PICASSO, GRANO C4 PICASSO, C5 e C5 TOURER Zero

quilômetro (O km) an02011/modeI02012. Benefício não pode ser convertido em espécie. Faça revlsões' em seu v
,.

.

I
.

I t.

Ofertas válidas até 30/04/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. . elcu O regu armen e.
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207 PASSION 2009 ALARME
AC AQ OH CD PLAYER

FaX 2010 ALARME
DT OH LT TE

"
.....

1
Rua Walter Marquardt,

� 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul · se

[:ttilltlil!, lUJ,:t;:Í!(: :t:iil!,til!,(!" (!til::
1' •. "., ,IIi) ,'t;� �(1." ";�"Jl(l 11','(-�/I" \,,! \.! "':::',Ii.;, . ......,L,;;,,/I,,�" "" '/Cfl.

Contatos: 3372-1070 • 3370-4714 ._ 9125-2008

CERATO 1.6 16V MEC. 2011
R$ 52.900,00 A VISTA

LOGAN AUTHENTIQUE HI

FLEX 1.0 16V 4P 2010

MA 2001 ROCAM
COM OPCS

CLlO SED. EXPRESSION HI-FLEX
1.0 16V 4P 2007

XSARA PICASSO 2003 PRATA
COMPLETO + AIR BAG; ALARME

E CD PLAYER

HONDA CIV�C 2009
COMPLETO AIR BAG E AR

.

DIGITAL

SPACE FOX 2007
COMPLETA LIGA LEVE

PRISMA 2008
TRIO ELÉTRICO

.

MEGANE GRANO TOUR 2008
COMPLETO AIR BAG

AUTOMATICO

MEGANE 1.6 2007
COMPLETO

MONTANA 2004
COM AR

PALIO 2P 2008
ELX 1.4

-

••
•

II .' �
lIffl/lfflrrtFl!I/I__t/fm1!tI11lmIJmllm���mmmffImJF'I!!fflf1l'1lfml"�f1l'IImII'!fIImll"'J11llll1l1ffIrllI!''!1!I1_�/I!I1J''1I!1IIfm�I.n''t_,j.!.i)Ij'il'i,1m""'I�ffl""fflm'llfllJl1l/!f'ltt!m!tffl��Il!mfflI,�If!�rt!J"fmIIf!!/'JL_/If!I'l!tIr.4t1r1!in�m",,1IIm"ifll!)i"I!!]l.I'"JiillffT/mm�_�'ff1IR;fJp',.,Qf,1,II!f,) .. !�,ii§.i.iPJ!f'IIf!I1I�_II'ifIIIII1fI'ItIItfm1II/f�'"""'I!I/fI!1mI/IIfflIf'ffl��r!l#flffl1tt1fmI'��.j!!rII/!fIIII/IfmIII�{fffIIffl!�mlllfllll!l1/1111'rttm�!ImI!!1I1I1I�_IJI�'

SANTANA 2003 4P
COMPLETO + RODAS 17
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VOLKSWAGEN LANÇ� VERSÃO BLUEMOTION
DO FOX PARTINDO DE RS 36.730

,

�

o Fox é o terceiro modelo
da Volkswagen a ganhar
versão BlueMotion no Brasil,
informou a marca nesta

quinta-feira (26). Além de Polo
e Gol G4, agora a fabricante

disponibiliza o. Fox BlueMotion

por valores sugeridos a partir
de R$ 36.730,00. Esta versão
apresenta apelo "ambietalmente

correto" e, segundo a marca, é,
'em média, 10% mais econômica

que o modelo tradicional. A

empresa afirma que nevo veículo
obteve marca de 16,1 km/I em
seu consumo médio.

As aferições foram realizadas em

trechos urbanos e estradas,
,

sempre abastecidos com

gasolina.' Com álcool, Q resultado

é 12,6% melhor.

,

Para obter estes resultados,
a marca realizou diversas

mudanças no modelo, entre
elas, melhorias aerodinâmicas e

recalibração de motor e câmbio.

Para dimimuir a resistência do. ar,
a Volkswagen alterou as grades
frontais superior e inferior.

O motor 1.6 desenvolve 101

cavalos (gasolina) e 104 cavalos'
, (etanol). De acordo com ci Volks,
o Fax BlueMotion faz de O a

,
'

100 km/h em 10,3 segundo e

tem velocidade máxima de 185

km/h - abastecidocom etanol.
As mudanças seguem com a

utilização de pneus de baixa

resistência ao rolamento. Os'

"pneus verdes", que contém
maior quantidade de sílica na

sua composição e recebeu

aumento da pressão. de •
'

enchimento de 29/28 PSI para

36/34 PSI (dianteiro/traseiro).

Isso rendeu redução na resistência •

ao rolamento da ordem de

. 23%. Para manter as condições
,

de conforto e dirigíbilldade,
a suspensão teve seus
amortecedores recalibrados.
Para completar, a versão possui
indicador digital de consumo

instantâneo e indicador de

trocas de marchas, que servem

para auxiliar o motorista a rodar

de modo mais econômico.

Novo câmbio para o CrossFox

A Unha, 2013 da Volkswagen
também passa a contar está
a transrntssão automatizada

, no CrossFox. O modelo chega'
às concessionárias na versão

t-Motion que, segundo a marca,

oferece mais-conforto no.trânsito
urbano. Além de poder ser
utilizada no modo automático,
existe a opção de trocas de

marchas manuais, que podem'
ser feitas pelas alavanca ou

borboletas no volante.

i30 Auto 2.0

, 53.500,00
,SX4 2.0 MT '

Venha ctlnferh'!

2010 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desernbaçador Traseiro, Rodas
de Liga-teve, Freios ABS, Air Bag Duplo, Cd Player, Câmbio Automático,

o KM - Branco - Gasolina -_ Ar-condicionado Digita!, Direção Hídráuti,ca.
Vidres, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desem�açador Tr�selro.
Rodas de Liga-leve. Faróis de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Alr Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada. ,

New Civic l� 1�8 AT

46.800,00
2,008 - Cinta - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,Vidros, Travas e

,

Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Freios
Abs, Aír Bag Duplo, Cd Player, Câmbio Automático, Bancos em Couro, '

Bora Mi 2.0 Tiptronic '

39-800,00
2009 • Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, R?daS de

Liga-leve, Cd Player, Faróis de Neblina, Computador de Bordo, Fretos Aos,
Air bag Duplo, Cambio Triptronic:

Fiesta Hatch 1.0

23-000,00
.2009 - Preto - Flex . Aquecimento, Vidros e'Travás Elétricas, limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de liga�leve, Cd Player. '

Grand Vitara'2,0
4x4MT

Venha conferir!
o KM - Preta - Gasojna - 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.

lafira Elite 2.0 Aut

48.000,00
2008 - Prata- Flex - Ar-condiclonadc Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos "Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas,
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto
Automáfíco, CâmbioAutomático, Freios Abs, 4 Air bag' s.
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• Doa se um Cocker fêmea, com 1 ano
- .

de idade, na cor branca. Tr: 8886-
3266 com Maicon

• Trabalho com serviços de corte e poda
de arvores. Tr: 9158-0019

• Trabalho como diarista na Vila Lenzi e

jegíão. Tr: '9178-1437 com Lucia.

• Precisa - se de casa pra alugar que
tenha habit-se. Tr: 8833-4787 ou

3372-1205 após as 18:00.

• Moça para dividir aluguel, boa
localização, apartamento em ótimo

estado, todo mobiliado Local:

Condomínio Bartel-Baependi, Valor
,

do aluguel: 350,00. Telefone para
contato: 47-9912-4067

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS. Paga- ,

se bem, I nteressadas fazer contato

pelos fones 3372 - 0013 / 3273�567:3

/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 m�nsalista.
Tr: 3273·:0779.

"

• Compra-se Motorhome porte médio de

30.000,00 a 50.000,00 mil reais Tr:

9905�2064/ Dalto
'

• Buscamos empreendedores, grande
oportunidade de negócios. Fone: 47
9992-6045 ou WWW.hlom.netjvenci

, .

• Procuroempregada 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
, ,

�.t\,
.-' ..

• Me ofereço-para trabalhar como
carpinteiro. Tenho experiência. 8435-
5023 / 924�-3309 Diego

,. Procuro estagio na área de pedagogia'
em escolas ou empresas estou na 5

fase da faculdade. Ir: 8412-4928 até,
as 16:30.

-::-

• Trabalho de pintor na parte da,

manha, falar com Jeanderson no (47)
8435-5203 na parte da manha.'7!.

• Atelier de costura Marlene, faço
reformas de roupas. Contato: 3275-
'4315 OU 9194-2435 (MARLENE)

,

• Vende-se maquina nova de corte de

aço a plasma-oxipira. Tr: 9653-0717

• Gravador dvd externo da Samsung
para note' ou pc usa 02 portas usb

.

semi novo R$ 100,00. Tratar 9917-
3771 .

1 '�,
'

�

• Vende-se Torno e Guilhotina,
interessados falar com Cristiano 9918-
6757

• Vendo estrutu ra de 'ferro 12x25 com

colunas de 6 m, interessados falar,
com Cristiano 9918-6757

• Vendo estoque de decoração para
festas infantis, tratar pelo fone:
88139131,

• Vende - se TV Philco 29 polegadas,
R$ 380,00. Tr: 3370-0983

•

• Vende se uma diária no' Hotel

Ribeírão Grande, para o casal,
apartamento Standard, com 3

refeições(álmoço, 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 j$
com a primeira vacina. R$ 800,00 a

: Fêmea e R$ 650,00 macho. Fone 47

9182-2268

• Vende - se colchão de casal. R$
50,00. Tr: 3273-0779

-

• Vende - se comercio de- pescados,
atende mercado, lanchonetes e

restaurantes. Tr: 9988-6649: '

• Vende - se rn.aquina overlok, reta
eletrônica. R$ 2200,00 as duas

3376-6143 c/ Rosangela

,. Ps3 Slim 160 �b Bluray e 3D modelo

novo ORIGINAL SONY c/ .controle,
jogos. R$ 690,00.

X-Box 360 Slim e 3D modelo novo,
,

oontrofe, jogos. R$ ,590,00. Nintendo
3ds destravado c/ jogos, bate
fotos em 3D R$ 510,00. Tr: 918�-

_,

7769/9907-1512/8462-8442/8840-
4992, e-mailjmsn giovannibnu.
vendas@gmail.com Entregamos
tnstalado e configurado

• Vende-se filhote de York Shire macho,
.

' R$350,00 contato 3370-2715 - c/
, 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 rrns,

,;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 '

• Vende - se Jogo de molas cortadas

para Gol Gl, G2, ,G3 ou G4 Ficà na

.altura de 2 dedos do pára-lama. '

Valor: R$ 80,00. Tr: 9943-4172

; '. Vende - se ar condicionado, cônsul
7500 btus, semi novo. R$ '390,00. TI':
3370-0983.

" • Vende - se portão garage
Portograficó, 3 porS, R$' 3370-0983

• APARTAMJNTO c/ suíte + 1 quarto,
sacada c/ churrasqueira, cozinha _

mobiliada. R$ 14'9.000,00 (liberado
para financio E FGTS). Tr: 9104-
8600.Creci 14482.

·APARTAMENTOS c/ 2 quartos
+sacada c/ churrasqueira, área
.de festa, áreas de 53 á 65 rn>. R$
'entrada + parcelamento + financ.Tr:

9159�9733. Creci 14482.,
• Apt.76m2 privativo na Vila Lenzi 3 '

quartos moblliado. R$145.000,00.
Tel 9918-9996 8443-3633

• 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-
973:j. 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 mt> área útil - 2

quartos, sala cozinha , BWC, área,
de serviço, vaga de garagem. Pode
usar o FGTS. R$ 120.000,00 Tr:

9159-9733 crecí 14482

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao
-

posto cidade. R$ 100.000,00 a'

110.0GO,00. Tr: 3273-5233.

• Vendo Apartamento .suíte mais 1

quarto, próximo do mar, aceita carro

como parte do pago Fone 8448-
8644

• VENDE-SE Casa Nova 100m2 no

Firenze terreno 370m2 murado
R$135.'oOO,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 1)12.
-Casa: 125 m>. Financiável. (47) 3371-
4008.CREC115022

• Casa Nova 135 m2 porcelanato,
.água quente, laje inclinada, moderna
próxima da Unerj/Rau. R$275 mil. '

9918-999�
• Casa Nova com 135 m2, terreno 390
m2. Porcelanato, água quente, laje
inclinada, moderna prôx.Unerj/Rau.
R$ 275 mil. 8443-3633

• Vende-se uma casa prox. a Weg I

de alvenaria com 180 mP, 3 salas

1 escritório, 2 bwc, área de serviço,
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.

• Vendo casa Nova na praia Barra
Velha, Suíte mais 2 quartos, e demais-

dependo Fone 8448�8644'
,

• Vende - se casa de alvenaria com 3

quartos, no Jgua Esquerdo prox. ao

estofados Jardim .R$ 175.000,00. Tr:
,8800-8800.

• VENDE-SE UMA CASA em Tubarão, �

com 3 dormitórios, garagem para
4 carros e 2 suítes, no valor de R$
500.000,00 trata fone (48) 3052-
9096 Alex.'

-
'

• Venda - se casa em Schroeder.

R$ 130.000,00 , imóvel aceita
, financiamento. Tr: 9977-9550/
9989-6049

• Sítio Rancho Bom Schroeder, casa
alvenaria 170 m2; lagoas, ranchos
plano 8 mil m2 total 35 mil m2� R$310

,

mil aceita casa ou terreno até R$150
mil. 3054-1696 Ivan

• Chácara 2500.00 m2 toda plana
com pastag�m 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
, ,

. imperdíveljaceito carro no negócio Tr:

9631-2588

• Aluga-se sala comercial no centro de '

Corupá 120 mP c/ estacionamento.'
Tratar no horário comercial. 3375-

1004

• 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) 9244:6:304 -

• Aluga-se salacomerctai em
, Guaramirim com 18 mP, ótima

localização. Tr: 3,373-1900

� Aluga-se - Sala comercial na Marechal
Castelo Branco, 2128: Centro>
Scheroeder. Tr.: 3374-1488·

• Vende -se um petshop completo, cpm
consultório veterinário, banho/tosa e

vendadeanlmals. Tr: 47 8492-7060

"

• 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.

• Alugo quarto pensionista no centro
,

livre de água.Juz e internet. Garagem
disponível após as 22:00. Tr: 8826-
2565.

• Salas comerciais para aluguel na
Rua José Picolli, bairro estrada nova.

(56 e 72 m-), Excelente localtzaçâo.
Salas estarão prontas em +/-20 dias.

Interessados entrar em contato com

Gileno no fone (47) 9174-9175

• Alugo kltinetepeça única, com 30 m

na Rua: Ernesto Lessmann, 615. Vila
lalau :- Jgua do Sul. R$ 300,00 + água �

� luz. Tr: 9976-5630/ 3635-4443.

• TERRENO ALTO PADRÃO - CONDOMíNIO
FLAMBOYANT. 600 m2, excelente'vista.
Aceita apartamento de menor valor.

(47)3371-4008. CRECI15022

.' Vendo terreno 7522 mP Rio Cerro II,
ótimo para construção de galpão. Tr:
9654-2206

• Vende - se terreno em �uaramirim
com 835 mP plano pronto para
construção, no Bairro Guamiranga

. próximo ao campo' do Zipf.R$ ,

40,000.00. Tr: 8436-4124/ 9950-
·5754 cf. Tiago,

.

• Vende - se terreno no Bairro João
Pessoa com 7 mil mP plano, próximo
a escola Machado de Assis +- 30 mP.

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 rnt) Contato
pelo telefone 47 8818-3320

• Terreno de 20 por 70 mts com casa

de 220 mts,sala e cozinha dois

banheiros 3 quartos e escritório,
tudo murado �om portão eletrônico,
jardim, garagem para 3 carros.Preço a

combinar. Tr: 9969-5540.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino,
no Rio Cerroll. Valor a combinar. Tr:
3376-0726

• Terreno na praia de Itajuba, R$
10.boo,00 entrada e saldo parco

-Direto C. propriet. Fone 8448-8644

._Vendo 3 terrenos na praia de ltaluba, '

- R$ 28.000,00 escriturados 300 m2

fone 8448"8644

• Vende - se área de reflorestamento de

12 anos, já possui mad.eira quadrada,
área' plana de 59.000 mP próxima a

Rio do Sul. R$ 3328-3516.

• Vende - se terreno no centro de

Schroeder com 400 mts, prox. a

prefeitura. tr: 8800-8800

• Vende - se terreno em Guaramirim,
bairro Beira Río por R$ 75000,00. Prox
ao centro. Tr: 9977-9550 / 9989-=6049

• 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

"

• Vende - se Celtà vermelh02010 completo
4 portas. Tr: 9962-3747 com José.

• Vende - se Corsa Classic sedan, 2010
com 18 000 km, prata, R$ 10.000,00
mais prestações (particular, não
precrsa transferir) 3273-7644/8812-

, 7170/7813-4785.

• Vende - se Tempra 96 GNV. R$
3000,00. Tr: 3276-0850.

• Fiat Strada 2007 fire flex

R$21.20Q,00: Tel: 3373-4�'31.
.. Vendo sem troca Pálio 200'6 flex lB

hlx, completo com computador de
bordo 4 p , branco, por R$ 20.500,00
(tabela FIPE R$ 23,500) Tr 3371-1634.

.

• 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
2Ó09,com ar condicionado, totalmente
revisado e emplacado. R$ 21.000,00.
Tf: 9936-0243.

• Fiesta 97, cor prata, duas portas em
r ótimo estado, R$ 7.000,00 aceito

moto. Tr: 3276-0478

'. VendoF 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$
16.50Q,00 fino 100%. Tel: 3373-4131

• Eco Sport 2009, completa com 20 mil

kl rodados. R$ 9121-8633

,PEUGE
• Peugeot 307 Feline 2.0 Aut. Ano: 2007

Preto. Completo/Bancos em couro; Ar
.

Digital; ABS; RII ; Valor R$ 31.000,00.
Tr: 8888-5583/8885-2085
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• Vende -se Peugeot 206 1.0 16

válvulas gasolina 2005 vermelho ar

cond , vidro ele/ tr-ava manual insufilm,
mp3, etc. R$ 15.500,00. 3371-1634.

• Vende - se Peugeot 2006 1.6 flex,
4 portas completo, com couro e

som, (particular) R$ 5000,00 mais

prestações. Não precisa transferir. Tr:
7813-4785/3273-7644/8812-7170

• Renault clío hatch authentique 20044
"

-

portas vermelho, alarme, trava, vidros
elétricos, ar quente, des. traseiro.
,Entrada 6 mil+financiamento, aceita

ç' moto cornoentrada. 9132-7771

• Vende - se Scenic 2004 Prata modelo

Privilege completo + couro, abs e air '

bago R$: 21.900,00. Tr: 9103-2020

• Renault Scenic 1.6 Expression Mec,
2004, Chumbá. Completo, RI!. R$
22.000,00. Tr: 888.8�5583 / 8885-
2085

• Clio Sedan Priviiege 1.0 16 v ano

2004, cor prata, completo. Ar '

, _
Condicionado, Alr Bag Duplo, Direção
hidráulica, Vidros elétricos, Volante
com regulagern de altura, Controle som

no volante, IPVA pago. Sem troca. R$,
16.000,00. Tr: 8410-0000 Fabio.

• Vendo Renault Laguna 2000;2001
'I Completo. Valor R$ 14.000,00 forie

47-9975-2864

• Vende - se Gol GIII 2001/02 motor

1.08 V.Gasollna, modelo básíco,
com som MP3, kit de portas,

. protetor de cárter, cor branco,
2 portas. Valor R$ 5.000,00-de
entrada à vista mais 30 parcelas de
R$ '336,00. Tr: 3276-1109/9648-
9399

\

• Vende -rse um Jipe ano 76.valor à
combinar. Tr: 3371-8437 com João.

• 'vendo parati 1.8 ano 95, 3 dono,
muito bem conservada, gasolina,
farol de milha, trava Multloch.R$
11.850,00. Tr: 915;l-2805.

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98

4 portas cor verde perolizado, Ar
cond icionado, travas elétricas,
alarme, chave geral, cd com DVD

totálmente revisado. R$ 13.000,00
somente venda. Tr: 8313-6088.

• Vende se Gol, ano g3, completo, prata,
ótimo estado de conservação. R$
1.6.500,00. Tr: 3370-7994 / 9916�
9619

• Vende-se Fox 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

_. Vende -se Voyage 2010 completo. R$
,

,
.

28.000,00. Tr: 3276-0850

MERCEDES LANÇA SISTEMA DE
VIDROS QUE ESCURECEM

A Mercedes-Benz pode incluir em

seus futuros sedas de luxo uma

tecnologia que tornará ainda
mais confortável o tempo de

'

viagem de seus passageiros."
um sistema elétrico lançado no

atual SLK pode ser acionado

por um botão no ,console central

• Kadett GL ano 97 MPFI 2.0 gasolina
com kit gnv, vistoria 2012 ok, cor
preto, vidros e travas etétrtcas,
alar�e, rodas esportivas de liga,
faróls de milha original, pneus semi

novos, bateria e amortecedores
dianteiros na garantia, ótimo estado

de conservação.Rs 11500,00 ceI.

9652-9616

• Kia Picanto EX 1;1 Aut. 2006, Preto..
Completo, RI!. 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 Pólo Preto sedan 2007,
completo, com rodas de liga leve.

R$ 31.000,00: Tr �159-9733
• Toyota Corolla XEI 1.8 Aut.Ano:

2004, Pret-O" Completo/ Bancos
em couro; ABS; RLL. Valor R$

,

31.000,00. Tr: 888�-5583/8885-
2085

• Compro Carros e Motos financiados

ou de consorcio, mesmo com

prestação atrasada, busca e

apreensão, documentos em atraso,

ou-já apreendido. rr; (47) 9696-
356ú.'

• Sportage 2008, preta, interior couro
caramelo, único dono, impecável.
R$ 44.900,00. Contato (47) 9973-
8743

'. GM Corsa Super 1.0 1998/Cinza 2

portas, Limp. 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 Dano.

Valor R$ 43.000,00. Tr: 8888-
5583/8885-2085

• Vendo Escapade 2008 1.6 completa
abaixo da FIPE. Telefone de contato:

,
'

9992-4000

'. 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 córn Marcos.

" '. Vende - se uma Pick up ano 98
"

completa. R$ 25.000,00. Tr: 9986-
1575.

• Ford Courier, CLX 1.4, 1998 Azul,

RII, Protetor de Caçamba. R$, ,

10.500,00. rr. 8888-5583/8885-
2085,. '

• VW Golf 2.0, 2000, Azul, Completo
/ Bancos em couro; RII 17 R$
18.600,00. Tr: 8888-5583/8885-
2085.

• Scenic ano 99 verde, completo.R$
i8000,00. Tr: 9973-5780

pára fazer com que os vidros �e
escureçam, evitandc o excesso

de luminosidade. no interior da
cabine.

modelos dessa categoria
oferecem, como €> recém- ,

, lançado HyundaiGenesis ou

o Classe S, da montadora
.

alemã. Segundo informações,
do site Motor Trend, a Mercedes
não definiu se a tecnologia
será aplicada em outros

Os vidros eletrocrõmicos podem
servir para substituir as atuais

cortinas elétricas que muitos

'�

modelos além do atualSLK
ou se questões como leis

e custos podem atrapalhar
o lançamento. A tecnologia
pode ser 'vista no vídeo abaixo

divulgado pela empresa de

tecnologia Research Frontiers,
responsável pelo projeto.

.. Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$
10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vendé - se G3 1.0 completo, com ar
,

cond, direção e air bag duplo; 4 portas,
branco. R$ 9000,00 mais prestações.
particular (não precisa transferir) Tr:
,3273-7644/88127170/7813-4785,

• Vendo Moto Apache Dafra vermelha

150 o com corpo de 250. Modelo 2011 '

com um ano de uso nova. 4500 km

rodados. R$ 2000,00 + assumir 15

parcelas. IPVA pago, Tel: 9923-9418 ou

9969805'8 falar com Marcele

IHIRADA
R$ 82 MIL

R$79MIL
R$ 62 Mil

RS 33 Mil
RS2'9 MIE
R$ 21 Mil
R$19·Mll

'

RS) 4 Mil
R$,11'M.ll
'\

o,' ';-<,
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TOYOTA ANUNCIA NOVO M

I S L ILU
A Toyota anunciou nesta

sexta-fetra.P", as linhas
dos utilitários Hilux e SW4

equipados com motorização a

diesel. Os modelos agora vêm·

equipados com o novo motor

0-40 3.0L 16V com Intercooler,
TGV (turbo de geometria
variável), common rail e injeção
direta, que gera potência
máxima de 171 cv a 3.600 rpm

eum torque máximo de 36,7
kgfrn entre 1.400 e,3.200 rpm,
com a transmissão automática.

O novo propulsor da linha Hilux

e SW4 a diesel atende às

exigências do Proconve L6

(Programa de .Controle da

Poluição do Ar por Veículos

Automotores), criado pelo
conselho Nacional.de Meio
Ambiente para veículos leves de

até 3,5 toneladas.

Além disso, o novo motor dos

Toyota conta com um sistema

de controle de emissões
com funcionamento cíclico

fechado que aiusta'a injeção de'
combustível eletronicamente,
favorecendo a redução das

emissões de poluentes, por
meio da queima completa
do combustível antes da sua

liberação no escapamento. O

.
.'

.

sistema ajustà automaticamente

a quantidade e o momento

da injeção do combustível na
cãmara de combustão,

. Cada injetor de combustível
é equipado com um sensor

.

que comunica a pressão" do
combustível injetado para o

computador que gerencia o motor.

Além do novo motor, as
novas Hilux e SW4 a diesel

ofe.rece agora uma nova.

transmissão automática de
.

cinco velocidades, dotada.
de Sistema de Inteligência
Artificial. Este mecanismo

gerencia o funcionamento da

transmissão, selecionando .

a marcha mais adequada de
acordo com o estilo de direção
do condutor, A atuação do

Sistema d,e Inteligência Artificial

leva em consideração a posição
do acelerador, a velocidade do
veículo, a' rotação do motor e a

atuação dos freios e, também
avalia o percurso por onde'

-

o veículo estátrafegando
(subidas, retas ou decidas).

A lista de equipamentos da Hilux

eda SW4 também receberam'

novidades. Agora há 'um sistema

de navegação GPS incorporado .

.

na central multimídia, que conta

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (41,) 3370-7500

com tela de 6,1 polegadas
touchscreen e câmera de

ré e conexão Bluetooth com

microfone localizado no console

do teto .

A novidade da linha Hilux 2012

a diesel é a adição da versão

cabine dupla SR 4X4 com

transmissão automática,
que completa as versões

intermediárias, antes oferecidas.
somente com transmissão

,

manual de cinco velocidâdes.

Na gama de versões, a novidade é
,

,

.

a introdução da versão diesel SR

4X4 automática no catálogo da

Hilux, fazendo com que a picape
esteja a disposição do consumidor

. em 'nove configurações com motor

a diesel.
, _.

Outra novidade na linha Hilux é

que o motor. diesel 2.5L 04D

de 102 cv foi descontinuado,
o que significa que as versões
Standard da Hilux passam á ser

equipadas também com o novo

motor diesel 3.0L 040 turbo
. '_

intercooler de 171 cv.

A Iinha.daSwa também

ganhou uma nova versão, a
SR 4X4 diesel 3.0L 0-40 com

transmissão automática para 5

passageiros:

TOR3.0A

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

www.en.autoveiculos.com.br -

I

I

. I

,

,

,

'.

,
,

"

I
GOL G4 4 PORTAS 2009'
cOMPlETo·I!.IIII!J',"�

.

L . . ._.__ .

/", ,I#!! ".

I
.

. .

FIAT UNO 2 PORl'AS 2009

I C\OPcs·IJ2/1;'1611'�;:
l. .__

-
__ .__,__.---' ._J

SCENIC 1.6 2005 - COMPLETA I
I . Illalf"m,. I,l ..__ .. __ .._._.__ .__ . .. _. ._. _ _'

I

�
TOVOTA COROLA 1,8 XEI 2007

.
. �HIl._fill*,I_1COMPETO AUTOMA11C. iW!!.:��_,

- .._---- ........._----_._ ...--..-_ .. -

PEUGEOT 207 PASSION 1.42010

. COMPU:To.l"1J'IW.I� I
-----..._--.-._._ .._-,_._--_._ _/

,
,

--PROMoçÃo-li
R$114.900,OO l

TOYOTA HIWX SW SRV 2008 I :
,

COMP, 3,0 4X4 AUTOMATIC. : :
"---"--" _ .. _ .._._._----:--_

.._._-_.._--_ .. _._--_.,_.- �.__ ._I :

,

I
I
,

I'

I i
,
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BbNUS DE ATÉ

R$10.000(2)
MOTOR TURBODIESEL
J

PROGRAMA
DE FIDELIDADE
NISSAN

FABRICADA NO BRASIL
• AR-CONDt&IONADO
• DIREÇÃO HIDRÁULICA
• RODAS DE LIGA lEVE ARO 16"
• TRAVAS ELÉTRICAS

TAXA DE 0020 A.M. EM24X") .

• AR-CONIlICIONADO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• AIRBAG DUPLO
• RADIO COM CD PlAVER E MP3
• ALARME E IMOBllIZADOR DO MOTOR
• RODAS DE LIGA LEVE
• COMPUTADOR DE BORDO
• BANCO TRASEIRO BIPARTIDO

• AIRBAG DUPLO DE S�RIE
• MOTOR 1.0 OU 1.6 FlEX
• DIREÇÃO ElÚRICA*

COMPROMISSO NISSAN MAReH
• 3 NOS E GARANTIA
• 2 ANOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS

H DO DE EVISÃO
ENFRENTOU MAIS DE

PARA SER APROVADO POR voes,

FABRICADO NO BRASIL
• AR-CONDlClONAOO
• VIOROfTRAVA NAS 4 PORTAS E ESPELHOS ELÉTRICOS
• AIRBAG PARA MOTORISTA
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• PORTA-MALAS COM 449 lITROS

CONHEÇA A NOVA VERSÃO 1.8 AUTOMÁTICA

Rua Presidente Ep�ácio Pessoa, 1 081 � Centro - Jaraguá do Sul - se

Fone: 47 3054-2600 - wwvv.nissannix.com.br

eONDlçõES
ESPECIAIS
PARAPCD.

PROGRAMA
direção especial

SHIFT_the way you move

. Valor da
'

PIOtUN/; . N' de Juros Juros CET" CET� Despesas
táli

A vista Flnane.. Entrada
I parC9la· Tributos Total a praza

me a ica parca as
mensal

a.m, a.a, a.m. a.a, cl tereetros

2. Na compra do modelo zero-quilômetro da Nissan Frontier (201112012) o
cliente obterá bônus no valor de R$ 3 mil se colocar uma das seguintes opções
de veiculo usado na negociação: (i) Nissan importado, diretamente pela Nissan

do Brasil, ou fabricado no pais (Programa de Fidelidade) ou (ii) picapes (4x2 ou

4x4) ou outro com tração 4x4 de qualquer natureza (Programa de Conquista).
Em ambos os casos. o cliente deve ser proprietário do veiculo usado há no

mlnimo seis meses (contados da data da emissão do documento). Os programas não são

cumulativos. O CPFICNPJ do proprietário do veiculo usado, objeto da troca, deve ser

obrigatoriamente o mesmo do comprador do novo veiculo. Este programa também é válido

para vendas diretas. Promoção válida até 3010412012. Até 3010412012, o cliente que optar
por comprar a Nissan Frontler na versão LE MT (câmbio manual) obterá bónus de R$ 7 mil

(R$ 6 mil custeado pela Nissan e R$ 1 mil custeado pela conceseionéría), que, acumulado
ou com o bônus do Programa de Fidelidade ou com o bônus do Programa de Conquista,
poderá chegar ao valor máximo de R$ 10 mil. 3, Condição válida para NISSAN MARCH
1.0 fie., pagamento à vista. ('Disponfvel na versão 1.0, com Pacote Conforto; de série nas versões

1,OS e 1.6S, SV e SR.) Todas as condições de financiamento deste anúncio são validas até

1) Nissan Frontiêi:XE 4x2 MT"" 12113 Não R$ 90.990,00 CDC R$ 54.594,00 R$ 2.110,45 0% 0,45% 5,58% R$ 801,64 R$ 58,50 R$ 92.582,100%18

5) Nissan Livina 1.6 AexMT" 12/13 Não R$ 44.990,00 coe R$ 26.994,00 R$ 1.593,52 0% 0,94% 11,93% R$ 330,81 R$ 58,500% R$ 46.116,2412

·Custo efetivo total. "Câmbio manual.

3010412012 ou até quando durar O estoque de 2 unidades por veiculo e estão sujeitas a análise e aprovação de cadastro. Frete incluso, Para todos os financiamentos, tarifa de confecção de cadastro de R$ 75000. 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 mo�tagem de peças. Paraobter mais

Informações, consulte o manual de garantia Imagens meramente ilustrativas. Acesscrios não Inclusos. Estes veiculas estão em conformidade com o Proconve - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veiculas Automotores.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HOR O

T O A

O CARRO.

(
I

j\NQ D� It$ 'ºfI tl$ l6JP.
2010 137.000 127.000 SUBARU-ITA
2012 71.000 66.000 JON

2011 69.900 65.400 SUBARU BLU

2009 69.900 64.900 JAR

2005 63.990 59.990 ITA '

2011 59.500 54.500 JON

2008 56.000 (50.000 BRU

f

}
vt:fc::uu}
TRIBECA 3.6 270CV AUTO 4X4 COMPlETO+{OURO+AB5+ABG+TE1D+RODA+AllTO+SENSOR+4X4
40S FELINE 2.0 AUTO COMPlETO+AB5+ABG+SENSOR+TE1O+COURü+EBD+RODA+AUlO

IMPREZA HB 2.0 4X416V AR+J)H+VTE+AL+ABG+ABS+O)+COMP+4X4+FN+RODA+LDT
FORESTER XS 4X4 AR+DH+VTE+AL+AB5+ABG+AQ+CD+COMP+RODA+4X4+LDT
307 CC 2.0 AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG+COMP+AUlO+RODA-t-CD+TE1O+COURO
GOlF 2.0 MI BLACK EDITION AUTO COMPlETO+AB5+ABG+TE1O+COURO+SENSOR+CD+RODA+EBD '

BOXER 2.S FURGAO 330C DH+AQ

!

2003 16.900

2004 16.50Q
2003 16.500

1999 15.800

2001 16.500

2001 13.900

2003 13.900

1999 12.900

15:500
15.400 JON

15.000 ITA
15.000 ITA

14300 R�S
14.000 IND

12.900 JAC-ITA
11.900

11.000

L200 HPE SPORT DIESEL

CROSSFOX 1.6

JETIA 2.5 AUTO

ClTYEX .

AR+DH+VTE+AL+ABG+COURü+AO+RODA+W 2005 54.900 50.000

AR+DH+VTE+ABG+ABS+coMP+SENSOR+CD+AL+RODA+LDT 2012 49.900 4/.900
AR+DH+VTE+AB5+ABG+CD+TE1O+COURO+COMP+AUlO+RODA 2007 49.900 46.900

. AR+DH+VTE+ABG+AQ-t(I)-+RODA+DT+\N 201 () 49.000' 45.000

AR+DH+VTE+AB5+ABG+COURü+AUlO+COMP+SENSOR+RODA 2007 46.500 44.500

COMPLElO+ABG+ABS+CO!)Rü+1E{O+AlJIO+,(l)+RODA+SENSOR 2002 46.900 43.900
AR+DH+VTE+AL+RODA+COURO+CD+AUlO+COMP+LDT+W 2011 47.400 43.400 ITA

AR+DH+VTE+ABS+A�AL+CD+TETO+AQ+(OMP+RODA+LOT 2011 46.900 43.000 JON
AR+DH'+VTE+ABS+ABG+CD+AO+AUlO+RODA+DT+W 2009 44.990 41.990 ITA

AR+DH+VTE+AL f; , '. 2010 43.900 39.900 'BRU'
AR+DH+VTE+AL+AB5+ABG+TETD-t(D+(OMP+AO+RODA+LDT 2009 42.900 38.900 JON

AR+DH+VTE+A[.-H�O+AUTQ+{OMP+RODA+DT+W, 2010 42.000 38..5PO JON
AR+DH+VTE+AB5+ABG+CD+AL+AO+RODA+LDT+W 2009 42.50à 38.500

AR+OH+VTE+AL-t-CD-t-:ABs+ABG+AUlO+COMP+RQDA+DT+W .

2008·41.500 38.000
AR+DH+VTE+AB5+ABG+AO+RODA+LDT+W 2008 38.800 35.800

AR+DH"+Vlt;t-AL+AO+AB5+ASG+COMP+AL+CD+RODA+DT+W 2008. 3,1.500, 34.500
AR+DH+VTE+AO+RODA+LDT+W 2008 34.900 32.900

AR+DH+VTE+AL+ABG+COURO+�RODA+[)T+Wi 2010 32.500 30.000 IT,II;

AR+DH+VTE+AO+LDT+W 2006 29.900 27.900

AO+W 2010 29.000 26.500
DH+VTE+AO+LDT+W 2008 28.900 26.000

, AR+DH+YTE+AQ+lOl;;+,W
I

2008 21.5.00 '25,OóO
DH+VTE+AO+LDT+W 2006 26.800 .24.800 JAC-ITA

AQ+@T
, "

2010 25:00.0 23:000
'

JOM,'i,.
AR+VTE+AL+DT 2007 24.400 22.400 JAR

AR+DHtVTE+�RODA+Wt+W· lI, ',:/,'. "2{l()W··_ 22.966/"1'21\400 )At;rIA'1�;:"
AL+TE+LDT+W 2006 22.500 21.000 IND

AO+LDT
:0 I'

'('-'2009 '22:90:0!/� 20,9()O ..:;�·;if.::'�J,.BRU r:
AR+DH+VTE+AL+LDT 2005 22.500 20.500 JON

AQ-f-IDf 200$ 21.900 19.900 )ON
VE+AO+LDT 2008 18.900 17.400

AR+DHiNlt+AB5+ABG+COURO+;T80+AIffO-ILCOMP+RODA+AL 1.1996 18.500('17.006'
AR+DH+VTE+AL+AO+RODA+DT+W 2000 17.900 16.700

2004 17.000

.�

')
5
I

�

CIVIC LXS AUTO

REXTON �320 AUTO
207 SW XS 1.6AUTO
3fl7 HI3 1.6 PIlESENCE PK

FOCUS SD GLX 2.0 AUTO

510 ADVANTAGE
STllO SPORTING 1.S

2075D PI)SSION XS 1.6·AÚTO
VEGRAGT2.0

C4 PAlLAS 2.0AUTO
COROLLA FIELDER XEI1.S

307 50 2.0 FELlNE
KANGOO SPORTWAY

UFAN 620 1.6 1ÓV

PARATll.S COMFORlLlNE

STRAOA FIRE 1.4 CS

PUNTO l.4SV

. 206 SW,pRESENC� 1.4 ,.

IDEA l.4MPI ELX
, SIÊNAFIRE 1.0
CORSAJOY

PICANTO EX 1.1

FOX 1.0

CH.TA.LJFE 1.0
.

GOL POWER 1.6

FlE5"FA'HB 1.0

206 SENSAT 1.4

BMW 51St AUTO
ASTRASDGLS

FIQRINO 13 FIRE

206 SOlEll 1.6

KA Gl 1.6
PALIO FIRE 4P

VEGRACD2.2

MEGANE RT 1.6

CLlO RT 1.0 16V

UNO 1.0 MilLE FIRE

CLASSE A 160

AR+DH+VTE+AO+ABG+COMP+RODA+LDT+W
AR+DH+VTE+AQ+CD+RODA+LDT+W
AR+AO+RODA+LDT
AR+DH+VTE+AL+AO+COMP+RODA+DT+W
AR+DH+VTE+AL+AO+ABG+RODA+LDT+W
AR+DH+VTE+ABG+CD+AO+AL+LDT+W
AL+AO+TE
AR+DH+VTE+AL+ABGl.-AB5+AO+RODA+LDT+W
DH+VE+RODA+AO+LDT

i

f
i
\

/.
\

i

1
>-

r

M
,

MP.
A BWM será patrocinadora oficial das

Olimpíadas deste ano, em Londres. Mais

do que isso, ela será a fornecedora dos

veículos oficiais que auxiliarão os atletas,
as comissões técnicas, as transmissões
para tevê e a organização geral. Hoje, a
marca revelou quais serão os veículos

que farão parte do evento, e, como já era

de se esperar, a alemã. decidiu priorizar a
sustentabilidade, com uma vasta lista de

veículos elétricos, híbridos e até bicicletas.

A lista começa com 160 unidades-do BMW

Série 1 ActiveE: modelo elétrico capaz
. de desenvolver 172 cavalos de potência
sem emitir nenhum poluente. As unidades
serão utilizadas para o transporte dos

atletas dentro da vila olímpica e também

pelas responsáveis pelas transmissões,
além de dar apoio à importante equipe
responsável pela tocha olímpica.

Já as 40 Unidades do elétrico Mini E serão

utilizadas pela equipe operacional,
assim como as 200 unidades do Mini

Countryman Coaper D, que atenderá como

"taxi" para o transporte entre aeroportos,
hotéis e a vila olímpica.

As 1.550 unidades do BMW 320d Efficient

Dynamics, que desenvolve 163 cv com

o uso de diesel, fará o comando da

viagem da tocha olímpica, além de ser

o veículo oficial para os eventos de

ciclismo.

O BMW 520d contará com 700 unidades,
todas aplicadas em transferências
de equipes. Será a mesma função
aplicada às 20 unidades do Série 5

híbrido. Já as 17 unidades do X3 xDrive

20d atenderá aos especialistas das

provas de veleiro, fazendo o transporte
dos barcos. Já o X5 xDrive 30d terá
10 unidades como ambulâncias e

transporte de cavalos.

Já entre os modelos de duas rodas,
a moto R1200 RT terá 25 unidades

para o auxílio nos eventos de pista,
especialmente a competição de

ciclismo. E como a BMW também
fabrica bibicletas, 400 unidades da

Streetcruiser Bicycles cuidará do apoio
de esportes aquáticos como corridas e

velas, e serão usados pelos treinadores
das equipes.

.....\�J.
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CARRO COM L OS OM:
AR-CONDICIONADO
DIREÇÃO HIDRÁULICA
VIDROS E TRAVA ELáRICOS

flAIS**

*Uno VIvace 4P 10/11, à vista, a partir de R$27.990 ou entrada de R$13.995 (500/0 de entrada) + R$13.995 parceladOS em até lOX sem juros no cartão de crédito. Uno Vlvace 4P 11/12, à vista, a partir de R$29.200 ou
entrada de R$14.600 (50% de entrada) + R$14.600 parcelados em até lOX sem juros no cartão de crédito. - Sem a cobrança de TAC e despesas adicionais: condições válidas apenas para pagamentos da entrada à vista

e parcelas em até lOX sem juros no cartão de c�ltp. f�llI]1ento sujelf;O à aprovação de crédito pela f1nancelra/adm. do cartão de crédito. Foto ilustrativa. Oferta válida até 28/4112 ou enquanto durar nosso estoque. ;
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A partir de: A partir de t �

1=t dt
\,ii
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Trio elétrico e Direção hidráulica

';=-= .AI<

�:-:'dí
GMAC CONTECOMIGO �.-cc�:�

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS·
Celta LS 1.0, 2 portas, Flexpower (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 23.990,00. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), ano/modelo 2012/2012, com preço
promocional à vista a partir de R$ 25.990,00. Corsa Hatch 1.4,4 portas, Econo.flex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 29.990,00. Ofertas válidas para o período
de 26 a 28 de abril de 2012 no Estado de Santa Catarina, para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da
fabrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.
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.Affonso Nicoluzzi

Rua receberámelhorias
A pavimentação e

drenagem pluvial vão
beneficiar os bairros
Chico de Paulo,
Água Verde e Rau

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn

Ontem, às 10h, foi assinada,
na sala de reuniões do ga

binete da prefeitura, a ordem de

serviço para as obras demelho

ria da ruaAffonso Nicoluzzi, no
bairro Rau. O principal objetivo
é tornar a via uma opção para

quem segue no sentido a Coru

pá pela BR 280 e estudantes da

Universidade Católica se.

Segundo a prefeita Cecília

Konell, além da pavimentação
de mais de dois quilômetros,
será feita a drenagem pluvial,
construção de uma ponte so

bre o Ribeirão Chico de Paulo,

MENSALIDADESA MRnR DE

m203'OO

uma ciclovia, e calçamento nos
dois lados da pista. "Esta obra
é uma reivindicação antiga da '

. comunidade e vai melhorar o

fluxo de carros e pedestres da

região", afirma.
Para o diretor de Urbanis

mo, Wolney João Buzzi, a via
vai servir como alternativa

para os motoristas. Ele ressal
ta que as desapropriações já
estão prontas e que as obras
iniciam na próxima semana.

"Primeiro será feita a demar

cação da via, depois a limpeza,
terraplanagem, a implantação

.

da drenagem e por fim a pavi
mentação" explica.

O investimento será de
mais de R$ 4,1 milhões, sendo
R$ 3 milhões do Estado e R$ 1,1
milhão do município de Iara

guá do Sul. Os trabalhos devem

começar num prazo aproxima
do de cinco dias. A empresa
responsável, Infrasul Infraes
trutura e Empreendimento, de
Joinville, terá seis meses para a

conclusão dos trabalhos.

INSCRiÇÕES ABERTAS

0062000
WWW.UNIA.é;SElVI.COM.SR

EDUARDO MONTECINO

PERCURSO Wolney explica passos e processos

da obra que deve ter início na próxima semana

...�J1es_Visujljs .. __ .. _ ..

.clioçiªs J�i_Q_lÓ_gi�ªS
_ Fjl_Q_ªºti1J .. ....

_ Ge!J_gr_�fjª _

História
--- - --�

Informática
--- -- �--'--_._-_.-.. - -

Letras - Português
.- '--'_ - _, '_.- -

Matemática

Pedagogi_a
Sociologia

BACHARELADO

.} ! MATERIAL DI�ÁTICO
J' GRATUITO

'W'J'J'i'!_��f!!"'I'''�!/I!!I!�'IY�IIIJ101I�m,'",

Administração
Ciências Contábeis

Segurança

TECPUC

realiza evento
Segundo o estudo da Organi

zação Internacional do Trabalho

(OII), o Brasil ocupa o 4° lugar em
relação ao número demortes, com
2.503 óbitos. O país perde apenas

para China (14.924), Estados Uni
dos (5.764) e Rússia (3.090). Como
alerta acerca desta questão a OIT

escolheu o dia 28 de abril seria o

Dia Mundial em Comemoração à
Saúde e Segurança no Trabalho.

O IECPUC aproveita a data para
promover a 2a Semana da Saúde e

Segurança no Trabalho, que acon

tece em Iaraguá do Sul, ressaltando
a importância em se tomar cuida

dos com o bem-estar profissional.
A temática dete ano é: ''Ações, re
gulamentações e normativas para
trabalho em altura". Para tal, cursos,
palestras, miniaulas e exercícios

práticos acontecerão entre 28 a 31

de maio, no colégio Marista São

Luís, naAvenidaMarechalDeodoro
da Fonseca, 520, no centro de Iara

guá do Sul. A participação é gratui
ta. Para os interessados em conhe

cer a programação, basta acessar

o site www.tecpuc.com.br ou ligar
para (47) 3371-0313.

SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Comércio Exterior
.__ . - -�- _. _.- _,-. _- -_._- - --'-. - - __ ._'_._-_.__.--

Gestão Ambiental

Gestão Comercial

Gestão Financeira
__' __ h � _._,_. • .._

._

Gestão Pública

_ �_���� �ç _�eç._�_a_I�fºr"!�ção
Gestão do Turismo

Logística
Marketing
Negócios Imobiliários
Processos Gerenciais

Recursos Humanos

Segurança no Trabalho

Confira os cursos ofertados

peto poto do seu interesse.

URIASSILVI
CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI
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PREVENINDO E COMBATENDO A HIPERTENSAOJARAGUÂ

• Quem já possui a doença, deve verificar a pressão arterial frequentemente;
• Não tome medicamentos sem a orientação médica;
• Visite seu médico pelo menos uma vez a cada seis meses.

A hipertensão é uma doença de escalas globais. Os números são grandes: a
doença atinge cerca de 60 milhões de pessoas nos Estados Unidos e cerca

de um bilhão de pessoas no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, quase
um quarto da população brasileira sofre com a doença crônica (23,3%).
Confira algumas dicas para afastar essa doença silenciosa:
• Aposte nas caminhadas, atividades físicas regulares,
principalmente as aeróbias;
• Tome cuidado com os exageros: antes de começar qualquer treino,
procure um especialista e faça uma avaliação geral;
• Reduza o sal: o excesso de sal na dieta leva à retenção de líquidos,

acarretando a hipertensão;
• Maneire na hora de temperar a comida e diminua o consumo

de enlatados e alimentos em conserva;
• Privilegie as frutas e verduras, came magra, laticínios desnatados, grãos e cereais;
• Evite o excesso de peso;
• Beba com moderação: a redução da ingestão de álcool também
auxilia o controle da pressão arterial;
'Parar de fumar é fundamental;
• Conte até dez, controleas emoções e procure incluir
atividades relaxantes na sua rotina;

Fonte: Sociedade Brasileira de Hipertensão
HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ:

Saúde com responsabilidade
.

Semanalmente, o Hospital e Maternidade Jaraguá com o apoio do
Correio do Povo publica matéria sobre temas importantes relacionados

à saúde, levando informação e conhecimento a comunidade.

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 2633 - Jaraguá do Sul - se

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas.
Atendendo disposições legais e estatutárias, apresentamos e submetemos à apreciação as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.

Jaraguá do Sul (SC), 30 de março de 2012
A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRÓ
(Em Milhares de Reais)

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO
Controladora Consolidado Controladora Consolidado

2011 2010 2011 2010 2011' 2010 2011 2010
CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa ................... 36.872 42.176 2.973.002 98.853 Fornecedores .............................................. 205 11 .- 302.732 246.476
Aplicações Financeiras ............................... 26.978 18.708 27.131 2.520.400 Empréstimos e Financiamentos ................. 76 - 1.714.137 1.023.682
Contas a Receber de Clientes ..................... - - 1.339.712 1.073.108 Obrigações Sociais e Tributárias ................ 13.204 10.853 271.686 235.235
Estoques ..................................................... - - 1.378.815 1.020.704 Adiantamentos ............................................ - - 285.843 271.949
Impostos a Recuperar ................................ 8.964 5.880 169.070 117.767 Dividendos a Pagar .................................... 49.980 47.600 55.185 113.354
Lucros a Receber ....................................... 99.258 89.730 99.258 89.730 Outras Obrigações ...................................... 29 - 191.994 150.930
!\tivos Financeiros Disponíveis para Venda 214.651 139.846 214.651 139.846 Participação nos Lucros ............................. - - 26.314 -

Outros Créditos ........................................... 3.422 - 112.557 81.317 Aquisições de Investimentos ...................... - 17.704 - -

Despesas do Exercício Seguinte ................ - - 313 233 Total do Passivo Circulante ....................... '63.494 76.168 2.847.891 2.041.626
Total do Ativo Circulante ........................... 390.145 296.340 6.314.509 5.141.958 NÃO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos ................. 33.764 - 1.802.625 1.417.480
Realizável a Longo Prazo Obrigações Tributárias ................................ - - 59.446 61.165
Aplicações Financeiras ............................... - - 280.635 - Provisões para Contingências .................... 18.238 18.238 168.859 148.809
Títulos de Capitalização .............................

- - 39 86 Impostos Diferidos ...................................... 2.883 5.034 439.265 435.005c'

13.310 32.076 Outras Obrigações ...................................... 64.159 28.789Impostos a Recuperar ................................ - -

- -

Depósitos Judiciais ..................................... 18.248 18.238 45.270 42.896 Receita Diferida .......................................... - - - 184
Créditos Tributários Diferidos ..................... - - 112.901 80.632 Total do Passivo Não Circulante ............... 54.885 23.272 2.534.354 2.091.432
Partes Relacionadas ................................... -

.

PATRIMÔNIO LíQUIDO
Outros Ativos Não Circulantes .................... - 3.000 3.406 7.816 Capital Social .............................................. 1.750.000 1.500.000 1.750.000 1.500.000
Total do Realizável a Longo Prazo ............ 18.248 21.238 455.561 163.506 Reserva de Lucros ...................................... 660.397 459.496 660.397 459.496
Investimentos Outros Resultados Abrangentes ................. 365.676 592.358 365.676 592.358
Coligadas .................................................... 428.752 411.796 428.752 415.240 Patrimônio Líquido atribuído aos
'Controladas ................................................ 2.022.860 1.887.528 1.749 - acionistas da controladora ...................... 2.776.073 2.551.854 2.776.073 2.551.854
Outros Investimentos .................................. - - 2.073 2.325 Participa.ção dos não controladores
Total Investimentos .................................... 2.451.612 2.299.324 432.574 417.565 no PL das Controladas ............................. - - 1.987.816 1.754.234
Imobilizado ....................................................

.

Total do Patrimônio Líquido ...................... 4.306.0884.665 4.606 2.550.298 2.498.649 2.776.073 2.551.854 4.763.889
Intangível ....................... ·

.............................. 29.782 29.786 393.192 217.468
Total do Ativo Não Circulante .................... 2.504.307 2.354.954 3.831.625 3.297.188 TOTAL DO PASSIVO E
TOTAL DO ATIVO ........................................ 2.894.452 2.651.294 10.146.134 8.439.146 PATRIMÔNIO LíQUIDO ..... � ....................... 2.894.452 2.651.29410.146.134 8.439.146

�

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
2011 2010' 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Receita Operacional Líquida ................... 18 40 5.286.687 4.486.406 Lucro Antes dos Tributos e

Custos dos Produtos e Serviços Vendidos - - (3.684.315) (3.055.510) Participações .......................................... 295.506 338.435 772.674 802.802
Lucro Bruto ............................................... 18 40 1.602.372 1.430.896 Imposto de Renda e Contribuição

Social Correntes ..................................... (896) (3.520) (185.891 ) (166.231)
DesQ.esas OQ.eracionais Imposto de Renda e Contribuição
Com Vendas ............................................. - - (531.974) (454.226) Social Diferidos ....................................... �

- - 24.039 (33.147)
Gerais e Administrativas .............. : ............ (4.295) (4.006) (272.406) (273.104) Participação dos Administradores ............ - - (6.323) (4.512)
Outras Receitas/(Despesas) ..................... (121 ) (78) (118.622) (86.216) Lucro Líquido das Operações
Resultado da Equivalência Patrimonial .... 303.104 305.980 (4.422) 27.221 Continuadas .................... .': ...................... 294.610 334.915 604.499 598.912
Total das Despesas Operacionais .......... 298.688 301.896 (927.424) (786.325) Lucro Líquido (Prejuízo) das Operações

Descontinuadas ...................................... - - - -

Lucro Antes das Receitas e Lucro Líquido do Exercício ..................... 294.610 334.915 604.499 598.912
Despesas Financeiras ............................ 298.706 301.936 674.948 644.571 Atribuído a:
Receitas Financeiras ................................ 129.422 141.686 631.644 492.913 Participação da Controladora ..................... - - 294.610 334.915Despesas Financeiras .............................. (132.622) (105.187) (533.918) (334.682) Participação dos Não Controladores .......... - - 309.889 263.997

Lucro Básico por lote de mil ações: ............ 3,13. 3,56
DIRETORIA ,

CONTADOR
Edward Henrique de Sá Decio da Silva Sidnei Rarnthun

Diretor Diretor Superintendente CRC-SC n? 29.245/0-9

Demonstrações contábeis auditadas por Martinelli Auditores CRC-SC 001.132/0-9
I>:
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O que abre e o que fechano feriado
Estabelecimentos
comerciais atendem
normalmente na

segunda-feira e ficam
fechados na terça

REGIÃO
Sarnira Hahn

No feriado do Dia do Traba
lhador' prefeituras da re

giao encerraraIl). o expediente
ontem, e só retornam na quarta
feira, dia 2. O comércio, incluin
do os supermercados de toda a

região, vão atender em horário
normal na segunda, e na terça
feira não haverá atendimento.

Em Jaraguá do Sul, o Shop
ping Center Breithaupt vai abrir
normalmente na segunda, e na

terça - feira ficará fechado.Apra
ça de alimentação e farmácia
do shopping terão atendimento
normal. A Biblioteca Municipal
Rui Barbosa não vai atender na
segunda e terça-feira, retornan
do na quarta. Não haverá coleta
de lixo na terça-feira.

A Acijs e a Apevi informam
que no dia 30 de abril não have
rá reunião plenária, e a agenda
de reuniões será retomada no

próximo dia 7. As agências dos
Correios atendem normalmen
te na segunda, e na terça-feira
estarão fechadas.

Secretaria de Obras, e coleta
de lixo das cidades de Corupá,
Massaranduba, Schroeder e

Guaramirim atendem em regi
me de plantão. Já os postos de
saúde atendem normalmente
na segunda e vão estar fecha
dos na terça-feira.

MARCELE GOUCHE

Afi1NDnWENTO Comércio fica fechado na terça e reabre na quarta-feira .

Confira no quadro abaixo, CODlO fica o atendimento nos estabelecimentos da região:
Jaraguá do sul
• Posto de saúde: Fechados na segunda e

terça-feira, Pama I vai ficar de plantão
na segunda-feira, das 8h às 20h;

• Biblioteca Pública Rui Barbosa:
Segunda e terça-feira fechada;

• Centros de Educação Infantil: Na
segunda-feira regime de plantão, e
na terça feira fechados;

• Samae: Atende em regime de plantão
pelo telefone 2106-9100

• Secretaria de Agricultura: Segunda e

terça - feira atende em regime de

plantão pelo telefone 9922-5246;
• Secretaria de Desenvolvimento Social,
Família e Habitação: Segunda e

terça - feira fechada;
• Delegacia Regional: Segunda
atendimento normal e terça fechada;

• Coleta de lixo: Segunda atendimento
normal, terça-feira não haverá coleta;

• Delegacia de Polícia: Segunda
atendimento normal, terça-feira
vai estar fechada;

• Correios: Segunda atendimento
normal, e terça fechado;

• Comércio: Segunda atendimento

normal, e terça-feira vai estar fechado;
• Shopping Breithaupt, alameda de
serviços: Segunda atendimento normal,
e terça-feira fechado;

• Loja Americanas: Segunda atendimento
normal, e terça-feira fechado;

• Loja Havan: Segunda atendimento
normal, e terça-feira fechado;

• Praça de alimentação e lazer:

Segunda atendimento normal,
terça - feira expediente das lOh às 22h;

• Farmácia: Segunda atendimento normal,
e terça-feira expediente das 10h às 22h

• Hipermercado Breithaupt: Segunda
atendimento normal, e
terça-feira fechado;

• SupermercadoAngeloni: Segunda
atendimento normal, e
terça-feira fechado;

• FortAtacadista: Segunda
atendimento normal, e
terça-feira fechado;

Guaramirim
• Postos de Saúde: Na terça-feira o posto
vai estar fechado. Os casos urgentes
devem ser encaminhados ao pronto

atendimento do Hospital Padre
Mathias Maria Stein.

• Águas de Guaramirim: Segunda
atendimento normal e terça regime
de plantão pelo telefone 0800 6433803

• Secretaria de Obras: Segunda e

terça - feira atendimento em

regime pelo telefone 9201 3011
• Coleta de lixo: Segunda e

terça - feira coleta normal;
• Comércio: Segunda atendimento
normal, na terça-feira fechado;

Schroeder'
.. Postos de Saúde: Segunda atendimento
normal, e terça-feira fechado;

• Águas de Schroeder: Segunda
atendimento normal, e terça-feira
regime de plantão pelo telefone 91869271

• Secretaria de Obras: Segunda
atendimento normal, e terça-feira regime
de plantão pelo telefone 9186-9256

• Coleta de lixo: Segunda e terça-feira
coleta normal;

• Comércio: Segunda atendimento
normal, e terça-feira fica fechado;

Corupá
• Postos de Saúde: Segunda
e terça-feira ficam fechados;

• Águas de Corupá: Segunda e

terça-feira regime de plantão
pelo telefone 0800 6441013;

• Prefeitura: Segunda e terça-feira
vai estar fechada;

.

• Coleta de lixo: Segunda e

terça-feira coleta normal;
• Secretaria de Obras: Segunda e

terça - feira vai estar fechada;
• Comércio: Segunda atendimento
normal, e terça-feira fechado;

Massaranduba
• Postos de Saúde: Segunda atendimento
normal, e terça-feira fechado;

• Águas de Massaranduba: Segunda
atendimento normal, e terça-feira regime
de plantão pelo telefone 8403-9705;

• Secretaria de Obras: Segunda plantão
e terça-feira fechada;

• Coleta de lixo: Segunda coleta normal,
e terça-feira não tem coleta;

• Comércio: Segunda atendimento
normal, e terça-feira fechado;
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Molequinhos entram
,

'

em ação no Estadual
Equipes comandadas por Biro vão a campo
hoje, em [oínvílle, onde enfrentam o Caxias

dual, desta vez da Primeira Di

visão, conquistado em 1996.
A equipe deve ir a campo

com Dudu; Ieison, Braga, Fabi
nho e Michel; Kather, Alan e Dir

lei; Giliard, Marquinhos e Luan.
O único 'desfalque é o meia Ihon,
que não teve a documentação
regularizada em tempo.

"Pretendemos chegar nas

duas finais. Nossos jogadores
possuem qualidade técnica para
serem aproveitados no elenco

profissional", informa Biro.

JARAGUÁ DO SUL Quem primeiro joga é a

categoria juvenil, a partir das
13h30. No ano passado, Iuven
tus e Caxias decidiram. o título
desta categoria. O Gualicho
levou a melhor, vencendo em

casa por 2 a O e perdendo no

João Marcatto por 1 aO.
O time base deve contar com

Eduardo; Ihon, Ricardo, Jeison
e' Léo; Diogo, Robson e Everton;
Luciano, Geovani e Roni.

Os juniores, que detém um

título da Segunda Divisão -

conquistado em 2009, entram
'em campo às 15h30. A equipe
ainda possui outro título esta-

Henrique Porto

A s equipes de base do Grê
I\.mio Esportivo Juventus
estreiam na tarde de hoje no

Campeonato Catarinense. Será
em Joinville, no histórico Está
dio Ernesto Schlemm Sobrinho,
o Ernestão, contra o Caxias.

"Serão bons jogos, mas com
plicados. A rivalidade entre as

equipes, principalmente na

base, promete jogos 'encardi
dos' ", analisa o técnico Alfredo
'Eiro' da Silva, que levará as equi
pes a campo no esquema 4-3-3.

Molequinhos jogam
em casa na tarde de

terça-feira, dia 10,
contra o :xv.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

RIVALIDADE Juvenis foram vice-campeões no ano passado" diante do Caxias

Campeonato Varzeano

Duelo pela liderança no domingo
,

que também não sabe o que é mo, com apenas um ponto.
vencer na competição. No domingo é a vez do líder

No Estádio João Butschardt, Bem Bolado entrar em campo.
o campo do Seleto, o vice-líder O atual campeão venceu seus

Avaí -:- dono do melhor ataque quatro jogos e' terá pela frente o

ao lado do Bem Bolado - rece-: tradicional União/Jagunços, às
be o Cruzeiro, atualmente na 15h30, no Estádio Rofolfo Iahn,
quarta colocação. No campo do no campo do Avaí. O União/

Amizade, o Couve-Flor enca- Jagunços está atualmente na

ra o Atlético. O Couve está em ' terceira colocação, com nove

atrás da primeira vitória contra quinto na classificação, com pontos, podendo alcançar a co
o Expresso Caixa d'Água, sexto, seis pontos. O Atlético é o séti- liderança em caso de vitória.

.
,

No fim de semana a bola
rola apenas no Campeona
to Varzeano de' Guaramirim
e somente pela Taça Ronaldo
Miron da Silva, a primeira di
visão. A antepenúltima rodada
da primeira fase inicia hoje, a

partir das I5h30, com três jo
gos. No campo do Rio Branco,
o lanterna Unidos daVila Corre

Troféu Murillo B. de Azevedo
"

Campeões dos Escolares
A Fundação Municipal de Esportes divulgou os primeiros

campeões dos Jogos Escolares de Jaraguá do Sul (Troféu Murillo
Barreto de Azevedo). A EMEF Antonio Ayroso faturou os títulos
no handebol masculino e feminino. No basquete, os títulos fica
ram com o Instituto Educacional Jangada (feminino) e o Colégio
Evangélico Iaraguá (masculino). No futsal, a EMEF Anna Nagel
faturou o título entre as meninas. No tênis demesa, domínio da
EEB Euclides da Cunha, nos dois naipes. Ontem foram finaliza
das as modalidades de futsal masculino, voleibol e xadrez. Adia
do pela chuva, o atletismo ainda não tem data para acontecer.

FUTURO EMEF Anna Nagel foi a melhor
entre oito escolas no futsal feminino

Football

Breakers
mais forte
O Jaraguá Breakers apre

senta logo mais, às 10h, no
João Marcatto, mais um re

forço para ternporada. Trata
se do wide receiver Ascendi
no Lopes Junior, conhecido
por Junior Schack. O recebe
dor de ataque, tem 27 anos e

começou a carreira em 2005,
nó Joinville Panzers. Foi elei
to o melhor jogador do Cam

peonato Estadual em 2008.

Pomerode

Domingo
tem clássico
Amanhã tem clássico ja

raguaense pelo Campeonato
Regional da Liga Pomero
dense de Desportos. Cruz
de ,Malta e Botafogo jogam
no Eurico Duwe, a partir
das '15h30. Os donos da casa

ocupam a terceira colocação,
com dez pontos. Os bota

foguenses estão em sétimo,
com sete. De momento, am
bos estariam classificados

para a segunda] fase II I , j I

Súb15
Tumoda

segunda fase
O futsal masculino subI5

joga em casa no fim de se

mana. As partidas são váli
das pelo turno de segunda
fase do Campeonato Catari
nense. Na noite de ontem, o

Colégio Evangélico Jaraguá/
FME enfrentou o Estrela Ba
tistense. Hoje joga contra São
Bento do Sul (llh) e Joinville
(17h). As partidas acontecem
na Arena Jaraguá.

Subl1

Jogos na
Arena

Chegou a vez do futsal
subll masculino de Jaraguá
do Sul entrar em quadra. A
equipe CEJ/Urbano/FME es

treou na noite de ontem no

Campeonato Catarinense,
contra o Aurora, naArena Ia
raguá. Hoje, acontecem mais
dois jogos. Às 9h, o adversá
rio será Lontras. Às I5h a'pa
rada é contra Blumenau. Os

jaraguaenses são treinados

por Ricardo Kuhn.
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CORRETOR DE IMÓVEIS II on Si veir
Corretor de Imóveis

apresenta a seus clientes e
•

parceiros sua nova marca.CRECl4936

Uma nova estrutura, a mesma credibilidade.

EMPREENDIMEN·TOS.
CRECI 3494-J
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Plantão de Vendas

Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25
8811-3745

www.bertaimoveis.com

Ref. 4023 - João Pessoa - LOTEAMENTO

RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTADO E TRANQÜiLO.
FINANCIÁVEL. Terreno de 'esquina - R$ 95.000,00

Ret. 2035 - Centro - Apartamento de 01

dormitório, sala, cozinha, lavanderia,
portão eletrônico, Condomínio em torno

de 55,00 - 3º andar. R$ 88.000,00

Ret. 2038 � Apartamento semi-mobiliado,
ótima localização central, 03 quartos

sendo 01 suíte com hidromassagem, 02
salas, lavabo e Bwc Social, lavanderia e 02

sacadas. Área Privativa de 144,53m2•
R$ 290.000,00

Ref. 2015 - Barra Rio Molha- Apartamentos novos Residencial
Baden Baden. Residencial oferece acabamento modemo, em
massa corrida,porcelanato, distante apenas 500 metros da
prefeitura, com 56,00m2 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 sarda tranqüila.Oferece salão de
festas com ampla área extema. 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•

ondições de pagamento: 40% de entrada +

parcelas direto com a construtora.

Ref. 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. 2034 - NOVA BRASfuA - APARTAMENTO
NOVO COM 68M2, 2 QUARTOS,i BWC

SOCIAL, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA. AMPLASACADA COM

CHURRASQUEIRA, 01 VAGA DE GARAGEM.
REBAIXO DE GESSO ÇOM LUZES EMBUTIDAS,

SOL DA MANHA!!! - R$ 160.000,00

Cad 13003 Galpão Bairro Rio
Cerro II com àrea de 1140,00

m2 + 06 bwc.
Valor R$ 6.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Pafêinóvels FIM DE SEMANA, 28 E 29 DE ABRIL DE 2012 I 3www.parcimoveis.com.br

.,

B I· L I A R

EGO
I r-;« c:>

ME
I A

I www.parcimoveis.com.br

3371-0031www.imobiliariamenegotti.cQm.br
e-mail: imoveis@imobiliariamenegoHi.com.br

_RE�

MOBI

MENEGOTTI Rua Barão do Rio.Branco, 545 - Centro

6.314- TERRENO COM 4 CASAS DE ALVE
NARIA E 1 MISTA. TERRENO COM 763,00M'.
R$550.000,00. ÓTIMO INVESTIMENTO PARA

LOCA ÃO

CENTRO JARAGUÁ ESQ.

6.262- TERRENO COM ÁREA
DE 3.08,14M'. R$750.000,000

6.304- TERENO COM 522,20M'.
R$86.000,00

6.309- CASA COM 1 SUíTE,+ 3 DOR., 2 SALAS,
COZ, 3 BWC, ÁREA DE SERViÇO, 2 VAGAS DE
GARAGEM. TERRENO COM409,50M2 (13,65 X

30 00 . R$400.000 00

VILALALAU CENTRO
-

.

6.231- CASA COM 3 DORMITÓRIOS, 2
BWC, SALA, COPA, COZ, LAV E GARAGEM.

R$260.000,00

6.235- CASA + SOBRADO DE ALVENARIA COM
200,00M'. TERRENO COM ÁREA DE 400,00M'

- R$530.000,00-
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NO CENTRO.

6.319- CASA COM 3 DORM., SALA DE TV, COPA/
COZINHA, LAVANDERIA, BWC, GARAGEM.

R$240.000,00

CENTRO BARRA

6.255- SOBRADO COM 01 SUiTE + 03 QUARTOS,
3 SALAS, 3 BWC, ÁREA DE FESTAS/MESA DE
BILHAR, PISCINA, LAV. E GARAGEM PARA 2

AUTOMÓVEIS.R$380.000,00

6.108- APTO COM 148,00M'. COM SUITE, 2
DORM., BWC, SALA, COPA/COZINHA, ÁREA
DE SERViÇO, SACADA, GARAGEM DUPLA.

R$185.000,00

6.264 - CASA + SOBRADO EM ALVENARIA +

GALPÃO. TERRENO COM ÁREA TOTAL DE
1.888,80M'.

EXCELENTE INSTIMENTO

6.270- ED. SCHIOCHET -APARTAMENTO COM 1
SUiTE + 2 DORMITÓRIOS.R$265.000,00

.

ACEITAAPTO EM FLORIANÓPOLIS.

TIFA MARTINS RAU JOÃO PESSOA

CÓD.2520 APTO 203/03- RUAADDOLARATA DALRI

PRADI, N" 126 - 02 QUARTOS, SALA/COZINHA,
LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGEM.

R$ 580,00 + 20,00 COND

AI 2640 - GOv. JORGE LACERDA, N" 373 - 02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA C/ CHUR
RASQUEIRA GARAGEM.

R$ 650,00 -EDIF. FERRETIIII

AI 2172 - RUA MARIA BARDIN LENZI, N" 400 - 01

SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR
RASQUEIRA GARAGEM.
R$ 850,00 -EDIF. GOMES

AI 2465 - RUA OSWALDO GLATZ, N" 40-
02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.

R$ 500,00 EDIF. JARDIM DAS MERCEDES

liiTl+lH II : IIHj,I.U
AI 2972 - R. OSCAR SCHNEIDER, N" 301 -02QTOS,

SL, COZ, BWC, LAV E GAR.
R$ 480,00.

CÓD.2531 APTO 603-RUA GUILHERME BEHLlNG,
EDIF.CLAUDE MONET - 01·suíTE, 02 QUARTOS,
SALA,COZ., LAVANDERIA, BANHEIRO, SACADA C/
CHURRASQ.E GAR. R 850 00 00 + COND.+/-120

AI2117 - RUAARTHUR ENKE, N" 231 - 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.
R$ 460,00 EDIF. PARISI
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

�
VILLACATÂN IA
RESIDENCIAL

BALNEÁRIO PiÇARRAS

• SUíTE + 1 CEMI SUíTE (2 QUARTOS)
• 124 M2 DE ÁREA PRIVATIVA

• ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO

• 2GARAGENS

, ;- COMPLETA ÁREA SOCIAL COM PISCINA ADULTO

E INFANTIL, SALÃO DE FESTAS E MUITO MAIS

www.villacatania.com.br

VENDAS INCORPORACÃO

reaísec
Vendas

47 3275 9500www.secuíus.net www.realsec .com.br

ELO lvlENEL

..

Ref.1 000 -Ilha da Figueira - Ed. Figueira
- Apto cf suíte + 2 quartos, 2 banheiros,
sacada cf churrasqueira, 2 vagas de ga
ragem. R$230.000,00. Aceita financia
mento bancário.

Ref. 1035 - Centro - Edil. Saint Tropez - Cobertu
ra com suíte + 2 quartos, 4 banheiros, com

lo
ambientes amplos e interligados (cozinha, sala
de estar I copa), terraço cl deck com banheira
Spa, ampla área de festas, Box pi depósito na

garagem, 3 vagas garagem, Consulte-nos,
------------------------ .-

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau,

Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartos, -acabamen
to diferenciado, excelente lo

calização, sacada com chur

rasqueira, área de serviço
com sacada, opções com 1
ou 2 vagas de garagem.

Agende uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.

Apartamentos com valores a

partir de R$215.670,66
Aceita financiamento

Ref. 101 O - Centro - Ed. Rodrigo - Apto

[com
suíte + 2 quartos, cozinha mobiliada,

sacada com churrasqueira, 1 garagem.
R$185.000,00. Aceita financiamento
bancár'io.
f""" ...__�__"_"�_.....,'_,_...,.........__...... , .... ,.__

O Edifício possui hall de en

trada e salão de festas mo

biliados e decorados, 2 el

evadores, captação de água

I
da' chuva, 'internet coletiva,
entre outros benefícios.

..,.,--_..�,."'.".�-_.�.�_.._-_..�--�_.__ .__ .__._--_._---

bancário.
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CASAS E TERRENOS

R E S f e E N c l Pt. L
RESIDENCIAL

II -

ESTACÕES ESTAÇOES
-'"

� �.
EDIFíCIO TOM JOBIM

� Apartamentos no �
..... �'--. Tom JobimcC ....... centro de Guaramirim, �
� EdifícIO .Si!
C o edifício possui 3 r.e
� tipos de apartamentos� �
c com 2 e 3 quartos, c

c..
y

a: excelente padrão de 3!:
c
t..:) II 11".11
� acabamento com '" 1[. '

�
c II ·-.1

Ir

a: massa corrida, portasI-
cn e rodapés brancos.a
w
a: Prédio com elevador,

.l1li
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.

""liJ1!!f "� te
"

;

i I
.

.! ,.
,-J

Ref. 10 - Rio da Luz - Casa Geminada NOVA

com 78m2 tendo 2 quartos, banheiro, sala e

cozinha, lavanderia e garagem. R$145.000,00.
Aceita financiamento bancário.

�
Ref. 11 - Vila Lenzi - Sobrado de 270m2 com 1 suíte
máster, 1 suíte com closet + 1 suíte, escritório,
cozinha com móveis, salas de jantar, home theater,
ampla área de festas, piscina e garagem 2 carros.

R$650.000,OO. Aceita financiamento bancário.

Apartamento de 2

quartos e demais

dependências, locali
zado na Estrada Nova,
empreendimento com
3 torres com eleva

dor, salão de festas

mobiliado e decorado,
piscina, sala de ginás
tica equipada, brique

L-:,.f ;,. '., doteca, playground.
I

I I

'1 R$115.000,00 entrada

+ parcelamento +
financiamento bancário

� e FGTS.

Ref. 1085 - Baependi - Edif.
Verticalli - Apto NOVO am

plo 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, esquadrias de alumínio),
I preparação para aquecimento solar

1IH1IJIII( e preparação para split. Loteamento
de bom padrão, em localização
privilegiada. Toda murada e com

portão e cerca de alumínio.

1II!!!!!!í!!! --:
R$305.000,00. Aceita financia-

M mento bancário.

Ref. 025 - João Pessoa - Casa cf suíte + 2
quartos, 2 banheiros, demais dependências,
acabamento diferenciado, moveis plane
jados no closet e banheiros, 2 garagens.
R$275.000,00. Aceita financiamento bancário.

II

Ref. 023 - Guaramirim - Casa com 3 quar
tos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
moveis sob medida no quarto e banheiro,
garagem. R$198.000,00. Aceita financia
mento bancário.

- .

Ref.1025 - Centro - Ed. Saint Tropez -

Lindo apto semi-mobiliado com suíte + 1
quarto, uma garagem, cortinas, localização
privilegiada. R$268.000,00. Aceita financia
mento bancário.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI
CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

,

OUTROS
.

- - - - ... - . - - - -- _. _- - - . --- � - --�-- � -- ---- -
�- --_ - - -

----------,---------------

REF. 4003 - ILHA DA FIGUEIRA - LINDO sí
TIO COM 2 CASAS, UMA DE 300M2 COM 4
SUíTES E OUTRA DO CASEIRO COM 80M2.
ÁREA DE FESTAS, CAMPO DE FUTEBOL,
HORTA, POMAR, MÓVEIS SOB MEDIDA.

R$800.000,00

REF.1007 - BAEPENDI- ED. RESID. ESPLEN

DOR - AMPLO APTO COM SUíTE + 2 QUAR

TOS, DEMAIS DEPENDÊNCIAS, GARAGEM.

R$218.000,OO. ACEITA FINANCIAMENTO
BANCÁRIO.

-

REF. 1013 - CENTRO - ED. AMARANTHUS - AM

PLO APTO COM SUíTE + 2 QUARTOS, TENDO
183,53M2 DE ÁREA PRIVATIVA, COM AMPLA

SACADA COM CHURRASQUEIRA E 2 VAGAS DE

GARAGEM. R$590.000,OO. ACEITA FINANCIA
MENTO 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.
""""---"�..

Vendas e locação no Shopping Breithaupt!
Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h as 20h

Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Ref. 2001 -Ilha da Rgueira - Terreno de 13.98om2.
R$35o.ooo,oo.
- Ret. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua

asfaltada. R$98.ooo,00.
- Ref. 2006 - Centro - Terreno com 480m2• R$24o.ooo,00.
· Ref. 2013 - João Pessoa - Terreno com 545m2. R$93.ooo,00.
Ref. 2014 -Ilha da Rgueira - Terreno de 845m2. R$235.ooo,00.
· Ref.2017 - Schroeter - Terreno com 500m2. R$12o.ooo,oo.
Ret. 2019 - Rau - Loteamento Grulzmacher terreno de esquena
com 404,78m2. R$12o.ooo,oo.
· Ref. 2p2o - Água verde - Terreno com 450m2. R$14o.ooo,00.
Ref. 2021 - Barra Rio Molha - Terreno de 322m2.
R$12o.ooo,oo.
· Ref.2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m2 em rua

pavimentada. R$135.ooo,00. Aceita financiamento bancário.
· Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em rua

. pavimentada. R$135.ooo,oo. Aceita financiamento bancário.

Ret. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.o97,65m2.
R$33o.000,00.
· Ref. 2025 - Rau - Terreno com 352m2. R$105.oo0,oO.
Ref. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m2•
R$11o.ooo,00.
Ref. 4001 - Estrada Alto Garibaldo - Terreno de
134.213m2• R$114.ooo,oo.

.
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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irasso
Imóveis

Ruo Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego o Sexo

•

Cód.: 3199 - Ter-.

rena no bairro

Três Rios do

Sul - Rua Prefeito

José Bauer. Área

de 62.51 O,OOm2.

Valor:

R$2.500.000,OO

ALUGA-SE
Sala comercial no centro

Rua Reinoldo Rau.

Com aproximadamente
215m2.

R$2.000,OO

l

Cod. 3214 - Loteamento Boulevard
com 734.70m2 -R$285.000,OO - P .

em até 36 meses ou via finane. B

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Com 01 suíte + 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço
com 01 vaga de garagem, casa

germinada. R$900,00
Ref. 1003 - CASA PARA FINS
COMERCIAIS - CENTRO - Com
10 quartos, 04 banheiros,
cozinha com armários, toda
murada. R$2.000,00

Cód. 2806 - Amizade - Casa de alvenaria cf Ref. 2000 - APARTAMENTO
160,00m2, 1 suite + 2 qtos, garagem para 2 carros, - BAEPÉNDI - Com suíte +Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem benfeitorias, murada, ótima localização residencial em rua asfaltada 02 quartos, sala com sacada,medindo com 470,00m2, sendo 20,OOm de frente. e sem saída, toda documentação em dia, aceita finan- cozinha, banheiro, área deR$115.000,00 estuda propostas ciamento bancário, estuda propostas. R$ 380.000,00

�===:;;�::;;;;::;���;;;;;;;;;;;;;;;;;;:==� serviço com churrasqueira e 01

!====================================n;; =======::::::::::;::;::::;::;::;;;:;:;::::::;:;:;::::::;;;;;:;;;;;;:::=::::;:::;:::: vaga de garagem. R$ 650,00
REF. 2001 - Apto. - AMIZADE - 01

sute, 02 qtos., ar condicionado,
banheiro, coz, cf mobnía , sala,
sacada com churrasq., área de
serviço. 01 vaga de gar. R$1.000,00
ReI. 2002 - APTO - ILHA DA

FIGUEIR)\ - Com 02 quartos,
sala com sacada, banheiro, coz
inha, área de serviço, 01 vaga
de garagem e churrasqueira nâ
lavanderia. R$ 600,00.
Re!. 2005 - APTO - CENTRO -

Apartamento com 02 quartos, sala
com sacada, banheiro, cozinha,

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno comercial f lavanderia e garagem. R$715,00
residencial com 431 ,00m2, possui casa de alvenaria Ref. 2006 _ Apto. - VILA NOVA
com 90,OOm2, próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

_ 03 qtos., sala cf sacada,
estuda propostas

�================� cOZ., 01 bwc, área de serviço,:;;:;:;;;::;:;;;:;:;:;;::;::==========::::::;=::::; .. 01 vaga de gar., prédio possui
elevador e salão de festas.
R$720,00

•• Ref. 2008 - APTO - CENTRO
- Com 01 suite + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha
com mobília, área de serviço,
banheiro social com 01 vaga de

garagem. R$1.200,00.
Ref. 2010 - Apto. - CENTRO

I - Com 01 suíte + dois qtos.,
bwc social, sala de estar, sala
de iantar, coz., sacada, área de

serviço, 01 vaga de gar. Prédio
cf elevador, piscina e salão de
festa. R$1.500,00
Ref. 2011 - APARTAMENTO
- NOVA BRASILlA - Com 03

PRONTAP
ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO

. ..;;.-�
...�..

Cód. 2354 - Nova Brasília- Terreno de esquina
comercial e residencial com 393,OOm2, possue uma
casa mista com 02 quartos e demais dependências.

R$ 215.000,00 estuda propostas com apto até
R$100.000,00

Cód. 2753 - Vila LaLau - Apartamento no Edif.Liliun
com 65,OOm2 total, sendo 02 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, bwc e 01 vaga. Móveis sob medida no

quarto, bwc e cozinha, excelente estado de con
servação. R$129.000,00 - aceita fino Bancário

T,EMOS ÓTIMAS OPÇÕES OE

SALAS COMERCIAS !!

quartos, sala, coz.com pía,
01 banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$
550,00.
Ref. 2012 - APARTAMENTO
ILHA DA FIGUEIRA - Com 02

quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, ban
heiro, área de serviço com 01

vaga de garagem. R$ 650,00
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$900,00
Ref.2017 - Quitinetes - Centro
- Ed. Marechal Center - 01 qto.,
bwc, sala e COZo conl, R$350,00
ReI. 2018 - Apto. - Centro -

Com 02 qtos., sala, coz., área
de serviço. Não tem garagem.
R$700,00. Não tem condomínio,
apenas taxa de água.
Ref. 2019 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviços,
01 banheiro com 01 vaga de

garagem. R$700,00.
Ref. 2022 - Apartamento
Baependi - Com 02 quartos,
sala com sacada, cozinha com

móveis sob medida, bwc, lavan
deria e garagem.R$ 580,00
Ref. 3008 - SALA - CENTRO
- Com aproximadamente 314
m' com banheiro térreo e coz

inha, mezanino com banheiro.

R$4.500,00.
Ref. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- 80m 750m' de área térrea mais.
mezanino para deposito 125m',
com 03 salas para escritório + 02
banheiros de 01 lavabo, cozinha.
Área extema com 3.600m', aberto
com 02 porta rolo para carga e

.

descarga.Toda murada com trans
'1onmador industrial. R$ 6.500,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3376-0015
Plantão vendas:

9175-9528 - Adriana

9175-9540 - Daniel. -

BárraSul
A imobiliária da Barra

RUA ANGELO RUBINI, 1053 vendas@imobiliariabarrasul.com

REF 567- JARAGUÁ 84 - CASA GEMINADA - COM

80M2, com dois quartos, sala e cozinha (mobiliada)
integradas, banheiro, lavanderia, garagem, área
de festa com churrasqueira. Valor R$ 155.000,00

-------=---�._,��-._-,�.

=;;;=j

I
I
I

I
I
I

I
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REF: 552 TERRENO COM CASA MISTA 536,20M"
Próximo Morro do Maestri. R$ 200.000,00

Cód 507 - APARTAMENTO - Centro, cf 244m2,
4 dormitórios sendo 4 suítes, 3 vagas de gar.

Residencial Jardim de Monet.Valor sob consulta.

Plantão: 9135·8601

3371-0099 www.parcimoveis.com.bp

vilson@parcimoveis.colII.br
dual@dual.imb.br)
www�dual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód 153 - CASA ALVENARIA - Baependi, com
136m2, 4 dormitórios, 4 vagas de garagem.

Terreno com 4BOm2.R$ 650.000,00.

EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494-J

Cód 130 - CASA ALVENARIA - Amizade, com
110m2, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 1 vaga de

garagem.Terreno com 404m2.R$ 300.000,00.

Coo 175 - CASA GEMINADA, Três Rios do Sul,
com área de 72m2, 2 dorrnttórios, 1 vaga de
garagem.Terreno com 224m2• R$135.000,OO.

Cód 184 - CASA ALVENARIA - Água Verde, com
90m2, 3 dormitórios, 2 vagas de garagem.Terreno

com 410m2.R$130.000,00.

Cód 19B - CASA ALVENARIA - Praia de Gravatá,
com 110m2, 4 dormitórios, 3 banheiros.Terreno

com 300m2.R$150.000,00.

......

Aceita Financiamento
Cód 177

CASA GEMINADA,
Três Rios do

Norte, com
área de 69m2, 2

dormitórios, 1 vaga
de garagem.Terreno
com 169m2•

R$135.000,OO.

LOCAÇÃO
Cad. 4Q .", SALA QOM§RQIA�, Centro,
eQm 130mª, PQssyj � btmhelrQ§ @

(.lo mgionªmema.
Pr�mo ªQ ªfIU;º AnQ@I@nl,

F{$ 2,000,00,

Cód 31 = APARTAMENTO � e@ntro,
� g(;')rmitórlg�, g vaga§ de gara9sm
a dBmai� d@pendênci"s.Próximo ao

Antigo Angeloni.
R$1.QOQ,OO .r �ol'lg.

Cód 23 � APARTAMENTO = Vila
Ngyª, � Qf1rmitóri s, 1 v&�a ��

;ªrê�em e qêm is gB�@nQênoiªa.
R$ � O 6Q t §@n :

TERRENOS/CHÁCARAS
TERRENO - Três Rios do Sul,
com área de 352m2• Próximo

a Recreativa da Celesc.

R$85.000,00. ÚLTIMO LOTE!

TERRENO - Schroeder, Próximo a

Marisol. A partir de R$ 70.000,00.
Loteamento Adelina.

TERRENO - Três Rios do Norte, Próx.
ao CTG Trote ao Galope. 'A partir de
R$65.000,00. Loteamento Fossile.

Cód 403 - CHÁCARA - Bracinho ,

com 140m2, 3 dormitórios,1
vaga de garagem.Terreno com

165.000m2.Com aprox. 12.000 pés'
de banana.Valor sob consulta .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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reendimentos Imobiliários Ltda.
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.-- .

126,90 1112 de área total

Suite -I- 1 quarto

Sala de estar' e jantar.

Cozinha

Area de serviço

Sacada com churrasqueira

Janelas Maxírn-Ar

Garagem
Medidor de água individual

Preparação para spllt

Box para depósito

Piso laminado de madeira
nos quartos e sala

Acabamento com massa
corrida e teto rebaixado
em gesso

4 apartamentos por andar

Area social mobiliada e decorada

Elevadores

Salão de festas

Garagens

Portão e porteiro eletrônico

Playground

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Central de gás

Lixeira com separação para coleta seletiva

Coleta de água da chuva com aproveitamento
dos vasos sanitários

No Centro, a 200 metros.
do calçadão - Próximo à Ford

Rua Presidente Juscelino

GARANTA JA O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

i,��1!fif.lW!fttlfilfl'1,'rrt/l!1nl!'fII�"1�IH�UI/IIH"Z�fII�/iiiI�l!J1ffi�H��41.11Li1_l��M����Jíl�®rli!t),!{Jj;�1V!ff'lqgfilft.iffjfffhY4f!,lill!!ifl'f81!fj;tipgrnlQi1Ilfm!U�@!l1JlJU,�'fil�#i!I!ml.l,J�/mHNt'I1f!�If!i.�ff,�INPlIílq/,jJ§�árIBp.JIrq!(iIlPJ(4'1&fl�:�ff/,B��lffl!ltt4;�jPJJ��,����nU:ifJifJi�1!IfI�1rt�ilf'A�w�n'�11111�7fi8�JiQ!lI11H!1fn�/i.y!!l�itJ�4f'o/[#!�!w,,�I�lpr:f;!fl/hffJít��/�1�;�I/fW��rl�!l,/�I��'ijIJ�lei7"11IWJ/J7��nT1fl�11!'I�NffH;1,!í;:�Yd��:t�iIU�JU.�'f{ff#lli��!m!M:1 ;i��:�I�!,�dmfll���{mUil�rf�nh�fi/�iJfiIq'f�Jmlí!i[í!1��IJlIWffi��1;m,i��lfd�I�1miJl,ü?���i/�f.1Iiqif#,*$�l�Ui{;lJiIi!fflt,11�1#11�P.i,ij!h�r�I�#.;t'lf3�f!!Jflijfft#/'v1�;!mU#/.k1[ff;'*1itiftJitl�'fÇ�ft�I,f,l!üJg�1'l7it���'fff�I�H/!I�7rffhHf�'7t�,\7JIHKiff!l�t,!",

lOCAÇAO'h
f "'i'

I Salas Vila Lenzi, a partir de
53m2 a partir de R$1200,OO

f'

1f1'IflfHH II#Pw.r4$"��,iIi�' IIIU"t,JJ#i1rlt /o{WWplllu11i1' /IM!., r�r" 1!i1,,�I�tr'í'4RJNI�rl{i.� I I

II�r:!#lfri�J�#111 'IJI') 11,'/ :UI#'p:':4flt Ifllif�'II�'1 'W� ,o"

'____'; lOCAÇAO"RESIDENCIAl "�
- Ed. Bartel, Baependi R$680,00
- Ed. Nova York, Centro R$1050,00
- 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$780,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasília R$ 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 4 quartos, nova Brasília R$1200,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrts, 1 suite na Ilha da. RgueiraR$1500,00
- Casa germinada. 2 qrts, Czemiewicz R$ 41 0,00
- CéISll.3 qrts, Czemiewicz R$1CXXl,oo
- Casa 3 qrts + suite , Czemiewicz R$1500,00
- Casa 4 qrIDs, Vila Nova cf piscina R$ 1.700,00
- Casa 2 quartos, Nova BrasíliaR$600,oo
- Casa Madeira, 2 Quartos, Rau R$ 555,00
- Casa alvo 3 qrtos, Res./Com., 288m2, Nova Brasnia

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$800,00
- Casa 2 qrts, Estrada Nova R$580,00 -,

- Casa 3 qrts, Czemiewicz R$1200,00

- Ed. Manacá, Nova Brasília R$450,00
- Ed. Erica, Centro R$550,00
- Ed. Primula, Vila Nova R$550,00
- Ed. Petunia, Nova Brasília. A partir de R$550,00
- Apto Ilha da Figueira R$ 480,00

�

- Ed. Paris, Baependi R$630,00
- Res. Amaryllis, Vila Nova R$700,00
- Ed. Maria Alice, cozo Mobíliada, Ilha da Rgueira R$780,00
- Apto, Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira R$400,00
- Ed. Caliadra, Vila Nova R$620,00
- Ed. Erica, Centro R$620,00
- Ed. Ferreiti, Centro R$600,00
- Ed. Dom Emílio, Nova Brasília 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 Brasnia R$680,00
- 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$600,00
- Ed. Joao Batista, Ilha da Rgueira R$550,00
- Ed. Lililum, Vila Lalau R$520,00
- Ed. Munique, Centro R$930,00
- Ed. Nostra, Água Verde R$680,00

.

- Ed. Ilha Bela, Centenario R$680,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horérío diferenciado:
Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h (IS 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

- 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

=:: '1i(Ô'êit'lfõl�!õiM�Ê!R"êijll"�:"'�I,
- -- - -

Sala Tower Center 62m2 R820,00
Salas no Czemiewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasília a aprtir de 53 m2. R$1200,00
Sala Chico de Paula, Rua Erwino Menegotti R$ 682,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.100,00

.

Salas Nova Brasília 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. Menego�, Centro, 40m2 R$ 500,00
Ed. Markete Place, Centro, 40m2 R$ 550,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 700,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 600,00
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2• A partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, cf 973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 100m2 R$1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$1435,00

- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,00
- Galpão cf 691 m2 Novo - Czemiewicz - R$ 5.700,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Termo cf 364 m2 Água Verde R$ 1.000,00

Empreendimentos Imobiliários ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Finalistas saem no domingo
Figueirense e Chapecoense terão o fator

campo a seu favor, contra Joinville e Avaí

JARAG�� ..��.���..... . .. . .

Agência Avante!

Neste domingo, serão defini
dos os finalistas do Campe

onato Catarinense. Figueirense
e Chapecoense - atual campeã
- tem como vantagem o fato de

decidir a vaga jogando em casa.

No Orlando Scarpelli, o

Furacão recebe o Joinville, às

18h30. No jogo de ida, empa
te por 1 a 1 na Arena Joinville.
Um novo empate classifica o Fi

gueirense. Ao Ioínvílle, somen
te a vitória interessa.

No time do Estreito, Júlio
César foi liberado pelo departa
menta médico, mas ainda é dú
vida. O volante Túlio, expulso,
desfalca a equipe. Pelos lados
do Joinville, o objetivo é errar

menos. "Temos condições de

vencer o Figueirense, mas não

podemos errar o que viemos

errando, senão eles marcam",
comentou o volante Glaydson.

Em Chapecó, às 16h, Cha
pecoense e Avaí jogam em con

dições semelhantes. No jogo
de ida, as equipes também

empataram por 1 a 1. Agora,
um novo empate classifica o

Verdão. Para o Leão da Ilha, só
a vitória interessa.

A Chapecoense usará o jogo
aéreo para tentar vencer. it_A boa
estatura tem sido uma vanta

gem tanto no setor defensivo

quanto no ataque", explica o

zagueiro Fabiano. No Avaí, o za
gueiro Renato Santos retorna.

O volante Mika entra na vaga
do lesionado Bruno. O prata
da-casa Maurício substitui o

atacante Nunes, suspenso.

,
•

Em tempos de crise ...

...CRIE!

ALCEU ATHERINO/AVAÍ

PREPARAÇÃO Elenco avaiano cuidou da parte
tísica antes da viagem de ônibus para Chapecó

Gual"amirim
Uma pena o horário
da partida entre Bem

..
-Bolado e União/Jagunços
coincidir com jogos
importantes pelo país.
É uma coisa impossível
de se prever antes da

competição. Porém, o
torcedor que for ao
Seleto verá uma boa

partida. Das duas
equipes, já assisti ao Bem
Bolado jogar. Time bom
no toque de bola.
Não é a toa que lidera.

CREF
Voltando ao assunto

da última coluna,
conversei com a Cleide
Mosca, da FME. Ela
me informou que
nem todos osWOs

dos Jogos Escolares
foram provocados pela
ausência da carteirinha
do CREF. Segundo
Cleide, na maioria
dos casos, as escolas
inscreveram mais de
uma equipe, mas na
hora da competição
não apresentaram
atletas suficientes.

o basquete fez algumas parcerias interessantes, com a Mega
Crédito e aAlI Cebel, que envolvem incentivos financeiros

progressivos. Algo como o futsal de base fez alguns anos atrás, com
a Luterprev. O futebol americano irá bancar seus reforços através de
parcerias com empresas, como a Casa das Piscinas. O Iuventus tem

uma proposta similar, onde empresas podem "apadrinhar" atletas,
nos cinco meses que ele permanecerá em Jaraguá do Sul. A idéia é

válida, pois ajuda a desonerar o caixa do clube. Esse é o caminho!

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Quando fiz a faculdade deAdministração, no fim da década de 90,
o país não passava por um momento de prosperidade como o

atuãl. A época era de crise e uma frase comumente falada pelos pro
fessores era: "Em tempos de crise, crie". No momento, o esporte em

geral passa por um momento de crise. As empresas estão abertas às

prepostas de patrocínio, mas têm receio em investir grandes valores
por longos períodos. Então, é preciso ser inovador - e até mesmo ou

sado - na hora de elaborar propostas de patrocínio.

Clássico
Apesar dos três pontos de diferença na classificação, não
vejo um favorito no clássico entre Cruz de Malta e Botafogo,
pela Copa Pomerode. Nem mesmo o fator campo pode ser

apontado como um diferencial. A diferença ,:,ai ser a vontade
das equipes em campo, já que os dois grupos estão em

.

formação e os erros ainda prevalecem sobre os acertos.

utas

UFC150'
O UFC 150 já tem data e

local para acontecer. Será
no dia 11 de agosto, em
Denver (EUA). As prin
cipais lutas ainda não
foram definidas, mas já
se sabe que o catarinense

Thiago Tavares - recu

perado de lesão - vai

enfrentar o norte-ame
ricano Dennis Hallman.

Denver foi a primeira
cidade a receber eventos
do Ultimate Fighting
Championship.

F-In y
São Paulo

O circo da Fórmula Indy
já está em São Paulo. No

domingo, a partir das
12h30, os monopostos
irão cruzar aMarginal
Tietê a quase 300 quilô
metros por hora, na São

Paulo Indy 300. A prova,
no circuito de rua do

Anhembi, terá quatro pi
lotos brasileiros: Rubens

Barrichello, Helio Castro

neves, Tony Kanaan e

Bia Figueiredo.

/
""""

•
/

• Càmpeonàto Paulistã _ ... __ o ._::__�
Sábado, 28 de abril

• 16h Mogi Mirim x Oeste

• 18h30 Bragantino x Mirassol

Domingo, 29 de abril

16h São Paulo x Santos

• 18h30 Guarani x Ponte Preta

• Campeonato Carioca ..

Sábado, 28 de abril

• 15h30 Fluminense x Volta Redonda

Domingo; 29 de abril

• 16h Botafogo x Vasco

• Campeonato Gaúcho , ,'o

Domingo, 29 de abril

Sábado, 28 de abril

• 15h30 Toledo x Iraty

Domingo, 29 de abril

• 15h50 Roma x Coritiba

• 16h Rio Branco x Londrina

• 16h Operário x Corinthians-PR
• 16h Cianorte x Arapongas
• 18h30 Atlético-PR x Paranavaí

.

• Çampeona�o Catarine.n�e . "

Domingo, 29 de abril

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

Sábado, 28 de abril
• 15h30 Unidos da Vila x Expresso Caixa
d' ÁguaWD)

.

• 15h30 Avaí x Cruzeiro (1 aD)
.

• 15h30 Couve-Flor xAtlético WD).
.15h30 Bem Bolado x União/JagunçosWD)

Domingo, 29 de abril

• 15h30 Botafogo (POM) x Caramuru
• 15h30 Atlético x Tupi
• 15h30 Água Verde x Vera Cruz

• 15h30 Müller x Floresta

• 15h30 Cruz de Malta x Botafogo (JGS)

• Liga Futsal
"

..._.�,:.
Sábado, 28 de abril
• 13h Botafogo x Umuarama
• 17h Carlos Barbosa x Joinville

• 18h Petrópolis x Marechal Rondon
• 18h Florianópolis x Corinthians
• 18h30 São Paulo x Orlândia
• 19h Atlântico x São José

• 19h Concórdia x Suzano
• 20h Maringá x Minas
• 20h15 Tubarão x São Caetano

• 20h30 Assoeva x CSM/Pré':Fabricar
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Walz sempre"quis serbombeiro
Iniciou seu trabalho
aos 17 anos, como

aspirante. Aos 29,
já é comandante

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Quando criança, o pequeno
Jean Carlos Walz sentia o

coração pular cada vez que ou
via as sirenes de ambulâncias
no município de Schroeder. A
vontade que ele sentia de sair
correndo atrás de uma delas era
tanta que, em 2001, então com

17 anos, aceitou ser aspirante
na corporação de Iaraguá do
Sul. Ali, ele iniciava a realização
do sonho de menino: "Ser um
bombeiro!". Em 30 de março de
20-12, então com 29 anos, Jean
alcançou o cargo máximo na

corporação. Foi promovido a

Comandante da guarnição de

Iaraguá do Sul.

Enquanto aspirante, a rotina.
de Jean não foi fácil, ele se divi
dia entre o trabalho formal e o

voluntariado. Durante a sema

na, trabalhava normalmente e

nos finais de semana, nas folgas
e feriados, vestia a farda cinza
e vermelha para atuar como

bombeiro. O esforço valeu a

pena. Depois de três anos ele

conseguiu ser efetivado. Agora
sua profissão era, de fato, a de
bombeiro voluntário. Em 2008
foi promovido a subcomandan-

.

te do Corpo de Bombeiros de

Iaraguã do Sul, cargo que ocu-

pou durante quatro anos.

Com mais de uma década
de carreira, Jean ainda lem
bra a primeira ocorrência que
atendeu, segundo ele, "um tes
te de fogo". Erri 2001, a viatura
foi deslocada para atender uma

. senhora que não se sentia bem.
Durante o translado até o hos
pital, ela sofreu uma parada
cardiorrespiratória e não resis
tiu. Ele conhecia uma das prin
cipais frustrações da profissão:
não conseguir salvar uma vida.
Mesmo assim, continuou acre

ditando que ser bombeiro é um
dom. "Eu nasci com isso dentro
demim, porque nunca tive a in
fluência de ninguém", comenta,
explicando que acha "engraça
do" ser socorrista enquanto sua

mãe, por exemplo, não pode
nem ouvir falar em acidentes
e tragédias. Ele lembra que os

momentos difíceis são recom

pensados com uma das me

lhores sensações que um bom
beiro voluntário pode sentir:

"Quando recebemos a visita de

alguém que vem agradecer por
termos salvo suaVida".

Eu nasci com isso
dentro de mim,

porque nunca tive
a influência
de ninguém.

Jean Carlos Walz,
cOlnandante

MARCELE GOUCHE

CARREIRA. Watz ainda lembra do primeiro atendimento do qual participou

Projetos para a corporação
Formado em Tecnologia de Processos Geren

ciais, Jean tem um lema: "aperfeiçoamento con

tínuo". Para atingi-lo, diz ser necessário o inves
timento em treinamentos constantes, viaturas e

equipamentos, sempre pensando em aprimorar o
.atendimento à comunidade. Seu objetivo émanter
a corporação de Jaraguá do Sul como uma dasme
lhores emais bem equipadas de Santa Catarina.

Jornal da Band - Das 06:00 h as 07:00 h
Apresentação Tim Francisco

A Hora do Ronco - Das 07:00 as 09:00 h
Humor e irreverencia na sua manhã

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AApae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais ), com sede
na cidade de Jaraguá do Sul, sita à. Rua Valmor Zonta n° 590,
bairro Centenário através de sua Presidenta, Sra. Mônica Schmidt
Menegotti Schünke, CONVOCA através do presente Edital, todos os

associados contribuintes e especiais da Apae, para participarem
da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da
Apae, às 08 horas, do dia 29 de Maio de 2012, com a seguinte:Manhã Show - Das 09:00 h as 12:00 h

Apresentação - Iran Guerra

'� Programa da Tarde - Das 14:00 h as 17:00 h
"� Apresentação- Jaque Rebouças

Show de Bandas- aos Sábados - Das 14:00 as 17 :00 h

Apresentação • Flavio Ludero

Fone:3375-0500
\NWW.bandfrn99.com.br

ORDEM DO DIA

1 a
- Homologação das alterações do Estatuto desta APAE, para sua

adequação ao Estatuto padrão proposto pela Federação Nacional
das Apaes, atendendo ao disposto no artigo 65 do novo Estatuto
das Apaes.
2a - AAssembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com
a presença da maioria dos associados, e, em segunda convocação,

') com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei. quórum
especial, nos termos do art. 24, § 2° do novo Estatuto das Apaes.

Jaraguá do Sul, 28 de Abril de 2012.

Presidente

r
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MARCELE GOUCHE

l�nJli(j�A,ME:f�rwl"U�:,) Foto acima registra o momento em que Dirceu Silva dos Santos, 32 anos, recebe a sentença do juiz

i I r

Pedreiro condenado
a 18 anos de prisão

Advogado entrará com recurso para tentar

conseguir a pena mínima, que é de 12 anos

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Opedreiro Dirceu Silva dos

Santos, 32 anos, foi con
denado a 18 anos de prisão
por homicídio qualificado. Em
4 de fevereiro de 2011, ele ma

tou, com mais de 60 facadas, o
menor Alex Sandro da Silva, 17
anos. Segundo o júri, Dirceu foi
condenado com "culpabilida
de elevada devido à frieza do

crime", uma vei que telefonou

para a Polícia Militar antes de
cometer o assassinato e impos
sibilitou a defesa da vítima.

De acordo com o advoga
do de defesa da promotoria
pública, Diego Augusto Bayer,
agora cabe entrar com recurso

para levar a condenação à pena
mínima de 12 anos e solicitar
a transferência de Dirceu do

presídio de Canoinhas,' cidade
natal da vítima, para o de Iara

guá do Sul. Ele está preso desde
2011 e, segundo o advogado, a
transferência se faz necessária

para preservar sua integridade
física. Lá ele foi agredido pelos
familiares de Alex, que também
estão presos. De acordo com

Diego, um Boletim de Ocorrên
cia já foi instaurado.

Com calças jeans gastas e

chinelos de borracha azuis,
Dirceu esboçou reações opos
tas durante o julgamento. No
recesso, enquanto conversava

com os amigos e familiares, a

descontração do bate-papo �o

levou a alguns sorrisos. Mas,
com o retorno do júri, a descon
tração deu lugar à apreensão.
As mãos, até então inquietas fi
caram unidas em frente ao seu

rosto até o juiz bater o martelo.

Entenda
o caso

Em 2011, Dirceu desferiu
mais de 60 facadas em Alex
Sandro da Silva, então com 17

anos, no bairro Jaraguá 84, em

Jaraguá do Sul. Alex tinha aca

bado de sair do Centro de De

tenção Provisória de Ioinvílle
(CIP) quando ambos se encon

traram emuma "reunião" entre

amigos, em um matagal, para
beber e consumir drogas. Dir
ceu já possuía passagem por
tráfico de drogas e estava em

liberdade provisória quando
cometeu o crime .:

Dirceu telefonou

para a Polícia
Militar antes

de cometer o

assassinato e

impossibilitou a

defesa da vítima.

Tráfico

Apreensão
de droga

Na noite de quinta-feira, dia
26, por volta das 20h, a Polícia
Militar apreendeu 107 frascos
de lança-perfume na BR-280.
Os dois acusados, de 25 e 28

anos, localizados em um veí

culo GM Celta, com placas de

Guaramirim, seguiam em di

reção a Corupá quando foram
detidos em flagrante. Após
confessar o crime, disseram

que traziam a droga da Argen
tina, enrolada em papel toalha
e escondida no interior da late
ral do veículo, para revendê-la
nas festas da região. Os envol
vidos estão detidos no Presídio
de Iaraguã do Sul e responde
rão por tráfico de drogas, com
pena prevista de cinco a 15

anos, mais agravante por tráfi
co interestadual e internacio
nal. O caso foi encaminhado à
Polícia Federal de Joinville. O
homem de 25 anos já possuía
mandato de prisão aberto, ex
pedido pelo Juiz daVara da Fa

mília, Infância e Juventude da
Comarca de Jaraguá 1,' por não
pagar pensão alimentícia. Já o

homem de 28 anos não possuía
antecedentes criminais.

Caminhões

Circulação
COIn horário

Durante o final de se

mana e o feriado do Dia
do Trabalhador, a Polícia
Rodoviária alerta para a

proibição de circulação de
caminhões no sábado, dia
28, das 6h ao meio dia e no

feriado, Iode maio, das 16h
às 22h. A restrição é válida

apenas para rodovias de

pista simples, como a BR-

280. Em vias duplicadas,
como a BR-101, a circula

ção está permitida. Em caso

de desrespeito à norma, o

veículo ficará retido até o

término do horário de res

trição e o condutor poderá
pagarmulta de até R$ 120.

Durante o início do sá
bado e o final da segunda
feira, a Polícia Rodoviária
Federal estará com um gru
po tático circulando entre

os municípios de Guara
mirim ,e São Francisco do
Sul e de Barra Velha a Pi

rabeiraba, em Joinville. Os

policiais estarão equipados
com radares eletrônicos e

bafômetros. Não haverá
aumento no efetivo.
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COM ACOMPANHANTE PARA VER UM
JOGO DASELEÇAo NA EUROPA.
Mais informa�ões em uma Conces.ion6ria VolkswClgen ou em vw.com.br/promocao

Sábado até às 17 horas

RE -o HIDRÁULICA
PACOTE fRENO

Por
cspen(U
R$

COROLLA XLI / 2009
COMPLETO R$50.898,

CIVIC 1.8 LXS I 2007 VOYAGE 1.0/ 2011
COMPLETO R$42.319, - VE/TEI ALI DT

. R$28.500,
VOYAGE 1.0 I 2009

27VEI AQI DT R$ • 1 81 , R$21.286,

FOX 1.0 I 2010
COMPLETO R$29.890,

FOX 1.0 I 2009
TEI ALI AQI LDT R$27.911,

GOL 1.0 G5 / 2010
.

ACI AQ/ LOT R$21.165,
FIESTA HATCH 1.0
2010 $25VEI TEI DT R .422,

FIESTA 1.0 I 2004

�f TEI ALI AQI R$21 .158,
WWW.vw.com.br. Promoção válida até 28/04/2012 para veícuíos com pintura sólida e custo de frete Incluso. Novo Gol 1.0,4 portas. ano/modelo 2011/2012, básico, cód. 5U11 C4 : à vista a partir de R$ 27.990,00.Novo Gol 1.0,4 portas, ano/modelo 2011/2012. completo, cód. 5Ul1E4: à vista a partir de R$ 33.990,00. Novo Fox 1.0. ano/modelo 2011/2012: à vista a partir de R$ 30.490,00. Novo Fox 1.6, 4 portas,ano/modelo 2011/2012, cód. 5Z31E4 + PK5 + WAA: à vista a partir de R$ 39.390,00. Voyage 1.0, 4 portas. ano/modelo 2011/2012, cõd, 5U21C4: à vista a partir de R$ 30.890,00. IOF, cadastro e despesas degravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no càlculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa ConcessionáriaVolkswagen Autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contratação. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para aLinha Volkswagen 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombl, limitada a 80.000 km). é: necessário,para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC: 0800 7701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935. Promoção "TorcedoresVolkswageo" - válida até 03/06/2012 para concorrer a 25 viagens com acompanhante. Confira mais detalhes da proqrarnação, regulamento e do sorteio no sitewww.vw.com.br/promocao. Esta promoção estáde acordo com a legislaçao vigente (Lei n° 5.768/1971, regulamentada pelo Decreto nO 70.951/1972 e Portaria MF 41/2008) e obteve o Certificado de Autorização SEAElMF nO 06/0058/2012 expedido pelaSecretaria de Acompanhamento EconOmlco do Ministério da Fazenda.

c r u Aut Elit
A escolha perf ito

TECNOLOGIA ALEMÃ
tit 40 n d c cU lU a o. www ut Ufo c m.br BANCO VOLKSWAGEN 473 746 00
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