
anos

concretizan o

sonhos e

projetos de vida.
-----._
RPRC
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� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

e
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QJuventus
.

Apresentação marcada
eunião entre Iuventus e O Correio

do Povo garante a apresentação da equipe para
o próximo dia 15. Na ocasião também foram

discutidas estratégias em prol do clube. Página 20

Saúde
Posto abre sem médico
Unidade foi inaugurada ontem, no

bairro Amizade, em Iaraguá, mas por

enquanto não tem nenhum clínico geral
para atender a comunidade. Página 17

Táxis
Valores geram polêmica
Usuários reclamam do valor inicial
cobrado pela prestação do serviço em

Iaraguá do Sul. Lei deve ser criada para

regularizar a situação. Página 22

Alimentação equilibrada
------�---------------_._----�---�

MARCELE GOUCHE

loborat61io "" [

enzu r.',I

II.j'SO'J. I
_ toO,

"

.

.._ ....

Escolha do cardápio da merenda escolar busca despertar hábitos saudáveis nas crianças desde cedo. Páginas 4 e 5

PrOgTama Segundo Tempo

Impasse prejudica
estudantes de ara

,

a
B

Enquanto a troca de acusações entre a administração municipàl e o vereador Jean Leutprecht continua,

cerca de cinco mil alunos carentes de Jaraguá do Sul deixam de ser beneficiados pelo programa que não

foi retomado este ano. Recursos no valor de R$ 1.053 milhão poderão ser devolvidos ao governo federal.

Página6

Projeto executivo

de duplicação da

rodovia, prometido
para abril, só deve

ser apresentado
pelo Ministério

dos'Transportes
em junho.

Daiana Constantino

Página 7

i
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Imp s e
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Recursos poderão ser devolvidos
Prefeitura quer
ressarcir verbas

federais destinadas

a atendimento social

de cinco mil crianças

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

Verônica Lemus

Na última quinta, dia 3, o

vereador Jean Leutprecht
(PC do B) apontou na Câmara

de Vereadores a possível devolu

ção de verbas federais - no valor

de R$ 1,053 milhão - destinadas

ao programa Segundo Tempo.
Em resposta ao parlamentar, na

tarde de ontem 9 presidente da

Fundação Municipal de Espor
tes, Valdir Bordin, apresentou
ofício encaminhado no dia 23

de março ao ministro do Espor
te, Aldo Rebelo, em Brasília. No

documento são apresentadas as

razões pelas quais o programa
não foi retomado este ano, que
termina com o pedido de resci

são do contrato e a devolução
do recurso. O Ministério ainda

Segundo Tempo

Oqueéo
programa

: .

..

O Segundo Tempo é um pro

grama de incentivo ao esporte
como fator de desenvolvimento

da cidadania e de melhoria

da qualidade de vida. Ações
do Programa Segundo Tempo
buscam aumentar a autoes

tima, habilidades motoras e

condições de saúde dos parti
cipantes. Também incentivam

a prática de atividades esporti
vas educacionais e a interação
entre participantes como forma
de garantir a inclusão social.
São atividades realizadas fora
do horário escolar, em espaços
específicos, na escola ou em

lugares comunitários. Oferece

a cada participante no mínimo

três modalidades de esporte,
com frequência mínima de três

vezes na semana, de 2 a 4 horas

por dia. Em Iaraguá do Sul, com

a interrupção do programa,
cerca de cinco mil estudantes

deixam de ser beneficiados.

MARCELE GOUCHE
.. " f'

DEPÓSITO Cerca de 20 mil camisetas teriam deixado de ser distribuídas

não respondeu à Prefeitura.

Assinado pela líder do

Executivo, Cecília Konell, o

ofício alega que o programa
anterior, iniciado por Leut

precht, não estaria atendendo

o número divulgado de cin

co mil crianças, resultando

no desperdício de materiais

e alimentos. "Temos aqui
caixas com 20 mil camisetas

que não foram distribuídas

ARQUIVOOCP

PROCESSO "Se eu for notificado, irei responder
o que couber a mim", diz vereador I,.eutprecht

às crianças. E se nós fossemos

distribuir, para não deixar

aqui abandonado, as pessoas
iam dizer que a prefeita está

fazendo propaganda", disse

Bordin, já fazendo menção a

outra das razões descritas no

documento, que é a de que não

poderia dar continuidade por
ser ano eleitoral.

A respeito das camisetas,
Leutprecht disse que elas fo
ram feitas pelo Sesi, parceiro
do programa na época. "Quan
do nós saímos da secretaria,
não deixamos nenhum mate

rial lá", declarou. Além disso,
segundo o vereador, o progra
ma teria atendido até mais de
cinco mil crianças. "Inclusive,
no plano de governo da atual ad

ministração, estava lá o com

promisso de continuar com o

Segundo Tempo".

No plano de

governo da atual

gestão constava o

compromisso de

dar continuidade

ao programa.

Jean Leutprecht,
vereador

Caso da pista de atletísmo
segue ainda sem solução

Segundo a Assessoria de Co

municação da juíza Candida

Brugnoli, ainda é preciso es

perar pela notificação de todas

as partes envolvidas para que o

processo de ação civil pública,
instaurado depois que a prefei
tura denunciou irregularidades
nas obras da pista municipal de

atletismo, possa caminhar.

O vereador Jean Leutpre
cht, então presidente da Fun

dação Municipal de Esportes,
disse que ainda não recebeu

nenhum ofício, "mas sendo

chamado, o que couber a mim

irei responder, até para levar

este caso ao conhecimento da

população", afirmou. Segundo
o parlamentar, ele não estaria

à frente da chefia da fundação
na época porque era candi

dato. Mesmo assim, declarou

continuar acompanhando o

caso junto à prefeitura que,

segundo ele, vem mantendo

contato com o Ministério do

Esporte na tentativa de conse

guir novas doações para a via

bilização da pista.
Em março, o governo mu

nicipal encaminhou represen

tação ao Ministério Público

Estadual, Ministério Público

da União, Tribunal de Contas

do Estado e Tribunal de Contas

da União, que foi despachado
pela juíza. As denúncias, le
vantadas por uma comissão

interna do Paço, faziam acusa

ções de superfaturamento, pa
gamento por material doado,
falta de um projeto base para a

obra, entre outros.

Para que as

investigações
possam continuar é

preciso esperar pela
notificação de todos

os envolvidos.
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Pleitos da região
os prefeitos Nilson Bylaardt (PMDB),

de Guaramirim, e Mário Fernando

Reinke (PSDB), de Massaranduba, partici
param ontem do evento Desenvolvimen

to Catarinense, promovido pela Fecam

(Federação Catarinense de Municípios) e

Associações de Municípios, em São José.
Lá, eles defenderam a execução do

projeto da duplicação da rodovia BR-

280, entre Iaraguá do Sul e São Francisco

do Sul, e melhorias no fornecimento de

energia elétrica para a região do Vale do

Itapocu. O objetivo da mobilização foi o

de pressionar para buscar soluções para
as reivindicações das cidades e recursos

dos governos estadual e federal.

PT nega aproximação
o vereador de Schroeder Moacir Zamboni (PT) procurou a coluna ontem para dizer

que a legenda dos trabalhadores não tem interesse em compor coligação com o Pp,
PMDB e PSD. Na discussão interna do partido, o petista explica que a intenção é de

se aliar com o PC do B e pv. Há também a possibilidade de fechar parceria com o

PSDB e, para isso, foi encaminhado um pedido ao diretório estadual da sigla, já que

os tucanos não compõem a base de apoio da presidente Dilma Rousseff.

MARCELE GOUCHE

A estrela do PDT
o PDT de Jaraguá lançou o nome do ex-deputado Dionei da Silva (PT) como

pré-candidato a prefeito, na noite de ontem, na Câmara de Vereadores.

Reunião com Colombo
o deputado estadual Dieter Ianssen (PP) se reune com o governador Raimundo

Colombo, às 10h, na segunda-feira, dia 7, em Florianópolis. Em pauta, as consequências
da Resolução 72, que unifica a alíquota do ICMS sobre produtos importados - aprovada
pelo Senado Federal no mês passado - para a região doVale do Itapocu.

.Pauta da

plenária
Na plenária do Centro

_

Empresarial de Jaraguá do Sul
desta segunda-feira, dia 7, às

18h, entram em pauta a carga
tributária e seus reflexos na

atividade produtiva no Brasil, e

o lançamento da Mesa Redonda

"Mobilidade urbana - Cidade

inteligente para viver melhor",
do Núcleo de Responsabilidade
Social Empresarial.

IMÓVEIS

www.i·movei.spla�eta.com.6r
n II) I

r

(47)327 10..

I

PP sensato
Na reunião da executiva do PP

de Schroeder, foi confirmada a

intenção de formalizar e manter

a parceria com PMDB e PSD,
tinem que para isso o PP tenha

que abrir mão de lançar um

nome para a majoritária", disse

o prefeito Felipe Voigt (PP).
Para o mandatário, o objetivo é

indicar dois nomes de partidos
que tenham bom trânsito nos

governos estadual e federal,
para ajudar a viabilizar mais

recursos para o município. Tudo

indica que o cabeça de chapa
da coligação, o atual vice Luiz

Aparício Ribas (PMDB), terá ao

seu lado como candidato a vice

o vereadorValmor Pianezzer,
do PSD - partido do governador
Raimundo Colombo.

Encontro

definitivo
o PT de Schroeder tem encontro

marcado para o próximo dia 19,
para bater o martelo sobre alianças
para esta eleição. José Lourenço é

nome lançado pelo partido c�mo
pré-candidato a prefeito.

o veto da

prefeita
o vereador de Jaraguá, Jaime
Negherbon (PMDB), justifica seu

pedido de vistas ao veto do projeto
que torna obrigatória a instalação
de temporizadores nos semáforos

de Jaraguá do Sul- de autoria

de AdemarWinter (PSDB) - que
acabou trancando a pauta da
sessão de quinta-feira. "Acredito

que é um projeto bastante
-

importante para a cidade, por
isso quero que seja votado com

/

a presença do vereador Justino
da Luz (PT) em plenário"..

A

ideia é derrubar o veto da

prefeita Cecília Konell (PSD).

,
-

i

Samu
Agostinho Zimmermann (PDT),
representante da região no

Conselho Estadual de Saúde, disse

que a mudança de gestão do Samu

(Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência) no Estado saiu da pauta
do grupo deste mês novamente.

Encontro

dos verdes
o PV de Iaraguá promove
encontro hoje para simpatizantes
e filiados na Sociedade Botafogo.
o presidente da sigla, Adilson

Macário, trabalha para manter

Amarildo Sarti no Legislativo e

eleger um novo vereador.
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tação
Merenda escolar precisa
oferecer boa qualidade

Montagem dos cardápios tem acompanhamento de profissionais em nutrição
das Secretarias Municipais de Educação e pais também podem opinar

,ARAGUÁ DO SULjGUARAMIRIM
Pedro Leal

/\ s obrigações das escolas no atendi

.l\.mento dos alunos não se restringem a

garantir educação e um ambiente seguro
e saudável. Também envolve uma questão
de importância fisiológica: a boa alimenta-

ção. Mais do que "matar a fome" ou atender

preferências alimentares, o cardápio escolar

tem uma função crítica: estimular uma dieta

saudável e providenciar uma nutrição ade

quada para jovens em fase de crescimento.

Prioridade é comida saudável

Alimentação saudável, equilibrada, que
incentive o desenvolvimento, e com varieda

de para evitar que as refeições se tornem algo
repetitivo e monótono: essas são algumas das

prioridades na preparação dos cardápios es

colares, explica uma das nutricionistas da Se

cretaria da Educação de Guaramirim, Giane

Seeman. A elaboração segue os termos do Pla

no Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
estabelecido pela resolução n038/2009, do

Ministério da Educação (MEC).
Segundo a nutricionista da Secretaria de

Educação de Iaraguá do Sul, Adriana Braun, é

preciso ressaltar que a alimentação escolar não

se resume à "merenda" "Não é apena�., para
reduzir a fome ou atender as preferências ali

mentares dos alunos, professores e pais, mas

sim contribuir para a formação de bons hábitos

alimentares e a promoção de saúde", frisa.

Pelas diretrizes do PNAE, a alimentação
escolar deve atender 30% das necessidades

A comida da escola é muito

bem feita, eu gosto muito
.

das frutas e de quando tem
cereais. Só não gosto muito

quando fazem sagu
de sobremesa.

nutricionais diárias, para os alunos em perío
do parcial, e 70% das necessidades, 'para alu

nos em período integral. Além disso, o cardá

pio deve oferecer, no mínimo, três porções de

frutas e hortaliças por semana. Ao menos 70%

dos alimentos precisam ser oriundos do Fun

do Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). O cardápio também deve ter adequa
ções para crianças com necessidades especiais
na alimentação, como alunos com intolerância

à lactose ou com alergia ao glúten.
Embora a decisão final do cardápio caiba aos

nutricionistas das secretarias de Educação, pais
podem influenciar na definição com pedidos e

sugestões nas Associações de Pais e Professores

(APPs) ou através dos Conselhos Municipais de

Alimentação Escolar, que conta com dois repre
sentantes dos pais. UNas reuniões, os conselhei

ros esclarecem dúvidas e aprovam ou rejeitam
o cardápio preparado semestralmente, além de

fazer a prestação de contas", explica Giane.

www.ocorreiodopovo.com.br

gordurosos e açúcar excessivo.

A legislação também ajuda a

prevenir que a dieta seja preju
dicada por alimentos pouco sau

dáveis. Pelos termos do PNAE, os

recursos do FNDE não podem
ser utilizados para a aquisição de
alimentos- com baixo valor nutri

tivo, como sucos artificiais, re

frigerantes e outras 'bobagens"
Além disso, a lei 12.061/200 l-res

tringe a venda de bebidas e ali
mentos dentro do espaço esco

lar, mantendo fora do ambiente

educacional produtos como bo
lachas e salgadinhos.

Segundo Adriana, são feitos

testes periódicos para determi

nar a aceitação dos alunos pelo
cardápio e os alimentos ofere

cidos. "São testes com metodo

logia científica reconhecida e

recomendada em legislação da

área de alimentação e nutrição,
tomando medidas caso haja re

jeição do oferecido", explica.

EQUILÍBRIO Porções de truta integram o cardápio
da semana. Produtores da região fornecem produtos

Ensinando a comer bem

Uma das prioridades do

PNAE é estimular práticas sau

dáveis de alimentação, e por
causa disso, o horário das re

feições acaba servindo tam

bém como momento educacio

nal. "Trabalhamos junto com a

equipe pedagógica para fazer

das refeições um momento de

incentivo e orientação de uma

alimentação equilibrada, sabo

rosa e atraente", conta a outra

nutricionista da Secretaria de

Educação de Guaramirim, Julia
na Antoniutti.

Segundo Adriana, além do

incentivo nas refeições, tam

bém são realizadas atividades

educativas sobre alimentação,
como palestras e cursos. Além

disso, as escolas são orientadas

a manter no seu Projeto Político

e Pedagógico ações que incen

tivem uma dieta equilibrada e

o preparo adequado de alimen

tos, evitando frituras, alimentos

o QUE PENSAM OS ALUNOS

Eu gosto quando tem

melancia, arroz com feijão,
macarronada e caldo de

peixe como teve hoje.
Só queria que tivesse

menos vezes aipi.m.

Eu gosto muito quando tem

suco de laranja, rosquinhas.
Mas o melhor mesmo é

quando tem cereal com

iogurte. O que eu não gosto
é da macarronada.

Tem algumas coisas que eu

não como, tipo feijão com

arroz. Gosto mais quando
tem achocolatado, cereal,

polenta, mas as cozinheiras

são excelentes.

osa Andressa Becker, Jhonathan Luiz Campregar,
7 anos, a una do 2° ano 15 anos, aluno do 9° ano da

d Escola Municipal Escola Municipal Waldemar

_ Eric I sfeld Schmitz, em Jaragu� do Sul

1·····················································
.
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CMÇno
Prêmio Abril
A CMC - Central
de Marketing de

Comunicação Jé uma das
finalistas do Prêmio Abril
de Publicidade.A agência
concorre na principal
premiação na região
Sul com a campanha
"Preservar é da nossa.'

nattrreza,�desenvolmda,
,

para aMalwee Malhas
", I

de.laragnã do SuL A I"

premiação ocorre no dia'
24. tleste mês;' em C1,1ritiba.

Saiilti'
I

"!

CQ;m��Qrª hQje nqv� �9� ! 'I
I

de atividades, instalado no

marcante prédio na entrada,
da cidade, em frente ao

Centro Empresarial e prédio i

da Scar. Já é reconhecido
como um estabelecimento
de alto padrão.

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Colaborou Samira Babn

Cassuli é reconhecido

em Santa Catarina

OInStituto Cassuli de Pesquisa e Estudos

Avançados de Negócios Empresariais
promoveu, na manhã de ontem, uma reu

nião para a entrega oficial doAto de Reconhe

cimento de Utilidade Pública Estadual. O

evento aconteceu no Hotel Mercure, no Cen

tro de Jaraguá do Sul, e contou com a presen

ça de autoridades e associados do instituto.

Segundo o membro do conselho de

liberativo, Gilberto Cassuli, a entidade já
tinha reconhecimento de utilidade muni

cipal, e agora obteve o título a nível esta

dual. Para ele, o próximo passo é buscar o

reconhecimento federal, que vai ajudar na

busca de mais credibilidade.

Para a entrega do Ato de Reconhe

cimento de Utilidade Pública Estaduàl,
esteve presente no evento o Deputado
Estadual Carlos Chiodini, que passou o

documento para as mãos da presidente do

ínstítuto.Célía Gascho Cassuli.
A presidente explica que o objetivo do

Instituto Cassuli é buscar os interesses dos

empresários, tanto na parte judiciária, como

na promoção de palestras e cursos. 110 reco-
. nhecimento estadual é muito válido, já que

com isso o grupo terá mais facilidade em

credenciais para cursos e maior reconheci

mento", afirma a presidente da entidade.

Célia ainda explica que o instituto não

tem fins lucrativos, mas o objetivo de con

tribuir para o aprimoramento dos seus

associados e da comunidade em geral,
incentivando a cooperação e a troca de

experiências e informações, tanto para o

pequeno e médio empresário, como para
o futuro empreendedor, colaborando na

solução de questões relacionadas às ativi

dades empresariais e participando ativa

mente com as universidades.

EDUARDO MONTECINO

RECONHECIlVlENTO Presidente Célia Gascho Cassuli fala sobre o instituto

,1

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 747
01 - 02 - 03 - 04 - 06
07 - 10 - 12 - 13 - 15
16 - 17 - 20 - 23 - 24

QUINA
SORTEIO N° 2887
08 - 23 - 43 - 50 - 71

Posse na Weg
Toma posse como Diretor de
Recursos Humanos do grupo Weg,
na segunda-feira, o executivo

Hilton Faria. Os desafios certamente

serão grandes, porém a competência
do profissional é reconhecida.

Barra Velha
Embora recente, a nova orientação da
cidade para as atividades industriais
- iniciadas com a inauguração da
Cebrace - e comerciais que tiveram
seu ponto alto com a instalação da

Havan, está reduzindo o peso do

turismo na economia do município.
O anúncio da instalação de uma

indústria de tubos da alemã

Butting na cidade torna esta opção
ainda mais forte. Trata-se de um

investimento de 30 milhões de euros,

que já terá impacto sobre a economia

regional com o início da construção e

ajudará o município quando do início
da produção em 2015. O alvo da
nova empresa é o fornecimento

para a Petrobrás e outras empresas
na exploração do pré-sal.

Nova atividade
Embora meio despercebida, a

ampliação no setor de oncologia
do Hospital São José mostra que
a iniciativa dos empresários em

resgatar aquele estabelecimento,
que corria os risco de fechar as

portas, está se transformando em

uma nova atividade econômica na

cidade, além de prestar um ótimo

serviço à comunidade. Com a

possibilidade de realizar tratamento

aqui - e até em melhores condições
que em municípios maiores -,

proporcionando a retenção na

cidade de recursos que iriam para
outros centros e atraindo pessoas
de outros municípios. Com a

entrada em funcionamento do
setor de cardiologia do Hospital e

Maternidade Iaraguá, esta atividade
deverá ter mais um significativo
incremento. Além disto, a cidade
atrai novos médicos e deverá ganhar
um curso de medicina. Quem
ganha com isto são os pacientes.
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Charge

Do leitor

Geração XX
Que a sociedade está uma

bagunça em vários aspectos é

inegável, a política está defasa

da, a mídia corrompida, jovens
perdidos e imersos no mundo

das drogas, porém, o mais pre

ocupante dessa geração é a

desvalorização da família.

Atualmente, o tempo é o

pior inimigo da convivência fa

miliar, o trabalho e o estudo to-
.

mam grande parte da vida das

pessoas, mas o distanciamento

não se deve apenas o tempo.
A entidade família hoje já

não é valorizada como em ou

trora' tendo em vista que os

filhos preferem ficar em festas,
bares, nas ruas, a passar tem

po com suas famílias, e os pais
preocupam-se tanto em ser

bem sucedidos, iludidos por
uma sociedade capitalista que
deixam de prestar atenção no

afastamento que surge a partir

da ausência destes dentro de
sua própria casa.

Nesse contexto, todos têm

uma certa parcela de culpa, as

pessoas atualmente são mais

felizes com uma casa confor

tável' ou um carro do ano a ter

uma boa convivência familiar.
Grande parte dos proble

mas enfrentados pela socie

dade hoje são apenas o resul

tado dessa mudança na forma
da constituição da família. É
preciso repensar quais são os

valores que realmente fazem a

diferença em nossas vidas.
Não é surpresa ver filhos

assassinando pais, ou pais as

sassinando seus filhos, pois
hoje ao que me parece o afeto
não é mais o principal objetivo
dentro dos lares.

Rosângela Alves, acadêmica

de Direito da católica se

Compal�tilhe a sua opinião. Escreva-nos!

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

Discordo
Pai dia destes, mas a notícia ainda é comen

tada nas famílias por aL. Vou relembrá-la,
você já a conhece. Um amigo acaba de me fazer

observações sobre o caso, que não é novo e que
é eterno. Contestei com unhas e dentes uma de

cisão do Superior Tribunal de Justiça.
É a história de um sujeito em São Paulo que

fez uma filha fora do casamenta e teria deixa

do de a ela dar assistência afetiva. Esse sujeito,
todavia, sempre pagou as pensões a que tinha

obrigação de pagar. Mas a tal filha cresceu e

hoje, casada e com filhos, pediu e ganhou inde

nização por danos morais por não ter sido cria

da pelo pai com os mesmos favorecimentos dos

outros filhos dele, cursos de idiomas e faculdade

privada, por exemplo.
O pai, condenado, alega que não pode estar

mais próximo da filha na infância dela porque a

mãe da menina era muito agressiva e não o per
mitia. Então vamos lá. Se o pai não faltou com as

obrigações de ordem legal, as tais pensões men

sais, de que outro crime ele pode ser condena

do? Ninguém é obrigado a amar os filhos.

Aliás, se essa decisão da "corte" for levada a

sério e adiante, então, todos os pais que andam

por aí fazendo filhos e não os "amando" têm que
ser condenados ... Ontem mesmo, uma mulher

mendiga, com a barriga lá no nariz, pedia aju
da nas ruas do centro de Florianópolis. Queru
é o pai da criança? Ela não sabe. Ué, então, por

que os magistrados do STJ não estão atrás dele?

isso sim é abandono afetivo, é abandono total,
é paternidade irresponsável. E contra isso não

batem o martelo?
.

Além disso, a "corte" tem também que fazer

cumprir o mandamento da Lei de Deus - Honrar

pai e mãe. Quantos filhos conspurcam afetiva e
. moralmente os pais e não são punidos? A decisão

foi errada, o pai acusado cumpriu com as obriga
ções legais, mas amar não é obrigação legal. Nem

moral. E se o for, tem que ser para todos, em tudo.

Moral

Um sujeito casado não tem o direito de andar

por aí pulando cercas e fazendo filhos bastardos.

Filho bastardo é o filho gerado fora do casamento.

Sim, mas e a mulher que sabe que o sujeito com

quem ela anda é casado? Fica numa boa, tranqüi
la, é pobrezinha, VÍtima? Os dois estão errados, os

dois são patifes. - Ah, mas ele me disse que ia se

separar... Inventa outra, "ingênua" mau-caráter!

Pais
Você já leu a história maior lá em cima? Não

existe lei que obrigue os pais a amar os filhos, ou

a todos os filhos por igual. Nas novelas, que re

tratam a vida, isso aparece muito. O pai, a mãe,
tem dois ou três filhos e rejeita um deles como o

diabo à cruz. Isso é crime? Pode ser crime moral,
mas nem tudo o que é imoral é ilegal. Não digo
que seja certo, mas é o que muito acontece.

Falta dizer .

Desse caso aqui hoje comentado, sobrou-me

o nojo. Nojo de pessoas que buscam no dinhei

ro uma compensação que o dinheiro não pode
dar. Mas eu sei bem, elas não se importam com

o "amor", se importam com o dinheiro. Você dá
dinheiro para esse tipo de gente e está livre para
fazer o que quiser. Mais que nojo, asco.

.

F'ale COJ:l0SCO
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Aos Caçadores -

o_"unicado sobre período
e caça em Santa Catarina

Portaria de março de 1945 do

Departamento Nacional de Pro

dução Animal, Divisão de Caça e

Pesca, definia o período de caça
em Santa Catarina para aquele ano,

. sendo este de Iode maio a 31 de

agosto. Definia ainda, alguns perío
dos especiais para caça:
• Mutuns, jacus, jacupemba, jacu
tinga, inhambus - 15 de junho a 31
de agosto;
• Codornas e perdizes - Iode maio a

31 de agosto;
• Narcejas - 15 de dezembro a 15 de

fevereiro;
• Macucos, marrecas, marrecos

grandes, caneleira e piadeira - Iode

junho a 30 de setembro;
Estava proibida: a caça à noite, nos

terrenos próximos às estâncias hi
drominerais de Tubarão e Palhoça;
nas laterais (1 km) das ferrovias e

rodovias; em Florianópolis, pois era

zona de refúgio de animais; e havia
ainda restrições a alguns animais
em determinados municípios. Em

Jaraguá do Sul estava proibido ati
rar em Macucos e Jacutingás.

DIVULGAÇÃO/NATUREZAZ.BLOGSPOT.COM.BR

Jacutinga • Considerada ave em extinção. Seu habitat
é na região Sul, principabnente em Santa Catarina
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Centro Espúita Araújo Figueiredo
o Brasil, embora considerado
um país católico, pela Consti

tuição Brasileira é um Estado

laico, ou seja, as pessoas podem
professar sua religiosidade ou

fé em outras religiões e crenças.
Assim, muitas são as institui

ções que surgiram e continuam
a surgir em nosso país.
Em 1945, foi criado o Centro

Espírita 'Araújo Figueiredo"

em Corupá, estabelecendo
sua sede à rua Getúlio Vargas.
Fundado em 8 de abril, teve

seus estatutos publicados em

5 de maio daquele ano no

jornal Correio do Povo. Sua fi
nalidade era o estudo teórico,
experimental e prático do Es

piritismo, bem como a prática
da caridade espiritual, moral e

material, por todos os meios

ao seu alcance. Sua doutri
na tinha por base as obras de
Allan Kardec. Seus sócios fim
dadores foram: Porfírio Ma
noel Ramos, José Madureira

Tavares, Frederico Banderlow

Iúnior, Amaro Manoel Ramos,
residentes em Corupá, e Pe
dro Peri Mascarenhas e Acioly
Sant'Ana, residentes em Nereu

Ramos, todos deste município.

A presença de indígenas na região

Autorizado
funcioDalllento

daF'ERJ
Após movimento de liderançaslocais, principalmente pelo
Padre Elemar Scheid, é criada em 31 de agosto de 1973, atra

vés de Lei Municipal nv 439, a Fundação Educacional Regio
nal Jaraguaense (FER]), que tem autorizado seu funciona
mento somente em 5 de maio de 1975 pelo Decreto nO 75690
do Conselho Federal de Educação. O primeiro curso ofere
cido pela instituição foi Estudos Sociais, iniciado em 1976.

Quando os primeiros ha
bitantes chegaram a esta re

gião tiveram que conviver
com os índios. Muitos eram

pacíficos, buscando somente

alimentos como frutas e caça.
Alguns esperavam ofertas
dos moradores. Outros foram
mais belicosos, ocasionan

do ataques e mortes. No Vale
do Itapocu, os índios vinham
somente para caçar e pescar,
não se fixando na região. Índios botocudos em llansa Hwnboldt· 1912

-

s

elD 5 de :anaio
• 1978 - AABB - Associação
Atlética Banco do Brasil inau

gura o seu ginásio de esportes
na rua Adélia Fischer.

• 1990 - É inaugurada a

ponte entre Iaraguá do Sul
e Corupá, na região de
Ribeirão Grande do Norte.
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REGISTRO Manifestações culturais como a dos Clubes

de Caça e Tiro, em dois momentos nas fotos acima, busca

do Rei e Schützenfest, estão no livro de Curtipassi

,ISABEL �ISABEl I ISABEL
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MEMÓRIA Além das imagens, "Jaraguá do Sul

O Senhor do Vale e Suas Etnias", tràz textos em três

idiomas. No trecho acima, relato da imensidão de

terras herdadas pela princesa Isabel

._�

MuniClpio em
• •

Imagem e poesia
"[araguá do Sul o Senhor do Vale e Suas Etnias': de autoria

do fotógrafo Daniel Curtípassí, será lançado hoje na Grafipel
s belezas naturais,
os traços originais
da colonização e

a tradição cultu

ral mantida pelas
tnias que forma

ram o povo de Jaraguá do Sul,
no Vale do Rio Itapocu, são des

taques da obra: "Iaraguá do Sul

O Senhor do Vale e Suas Etnias",
do

.
fotógrafo Daniel Curtipassi,

que será lançada neste sábado,
na Grafipel, às 10h.

Dois anos interagindo com

a comunidade cultural e regis
trando suas atividades, resulta

ram neste livro que tem edição
primorosa, com 184 páginas
ilustradas com 180 fotografias
da atualidade e 50 fotos antigas
(cedidas gentilmente pelo Arqui
vo Histórico de Iaragua do Sul
- Eugênio Victor Schmõeckel).
Editado em português, inglês e

alemão, a obra lança um olhar
sobre a epopeia dos colonizado

res, que a partir de 1876, sob os

ideais do empreendedor Emilio

Carlos Jordan, criaram uma re

gião pródiga em progresso e so

lidariedade, exercida pelas diver

sas etnias que hoje miscigenadas
formam uma comunidade com

alto índice de desenvolvimento

tecnológico e humano. Afro des

cendentes, alemães, italianos,
poloneses e húngaros, desfilam

nas lentes aguçadas do fotógrafo,
com características ancestrais,
compondo uma obra de rara be

leza e luz, revelando a força da
identidade da cidade.

A obra retrata ainda a pas

sagem sutil da colônia agrícola
para um dos centros industriais
mais ativos de Santa Catarina. A

preservação da paisagem verde,
o restauro e a manutenção dos
bens arquitetônicos, os museus e

parques, demonstram o cuidado

e o carinho da comunidade para
com seus antepassados, fonte de
alento e inspiração, para se con

tinuar a construir um centro de

progresso tecnológico, onde o

espírito fraterno prevalece resul
tando numa região com alto grau
de desenvolvimento humano.

Além das manifestações cul

turais, apresentadas pelas As-

sociações Culturais, Grupos de
Folclore e Clubes de Caça e Tiro;
a música, a arquitetura e o es

porte ilustram, através de textos

e fotografias, aliados com a im

pressão esmerada de alto padrão
gráfico. Dr. Carlos Adauto Vieira

faz a abertura do livro com um

instigante texto sobre o Peabiru,
cannlliho milenar que ligava o

Atlântico ao Pacífico, sendo o Rio

Itapocu um de seus ramais.

A publicação contou com o

apoio da Lei de Incentivo à Cul

tura - Lei Rouanet -, que possibi
litou o patrocínio, com apoio do

BRDE, Duas Rodas, Eletrobras/

Eletrosul, Menegotti, Metisa,

autor
Daniel Curtipassi tem 67 anos de idade, e é fotógrafo

profissional há 40 anos. Durante três décadas trabalhou
com estúdio, produzindo fotos publicitárias. Nascido no

Alto Vcle, reside em Blumenau desde 1958 e durante este

período teve a oportunidade de acompanhar o desenvol

vimento das empresas da região doVale do Itajaí e de Iara

guá do Sul, já que prestava serviço de fotografia.
Atualmente, Curtipassi trabalha como autônomo,

acompanhando eventos culturais e festivos, registrando a

paisagem natural, o patrimônio arquitetônico e o legado
dos colonizadores. Estas atividades resultaram na edição
de quatro livros com textos poéticos interpretativos da

história da colonização europeia no Sul do Brasil. As ou

tras obras são "Blumenau Planeta Verde" - em coautoría
com seu filho Rafael Curtipassi, "Pomerode naLuz das És

taçõés' - tamBémem português: mgIêsa alemão, 'Timbé

I.: âPéF,�la'�ID:Vaile" C-1"eJ!l.·IOFtUIDiê�*,
..., ..

9�ta1i®.
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Previsão do Te:mpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

(JanQÚlbI:l$
....

'13° 23°

SãÕ Mig:p.el
do Oeste
....
14° 23°

Chuvisco e sol
Sábado, domingo e

segunda-feira com mais
nebulosidade pela manhã,
com chuviscos isolados
da Grande Florianópolis
ao Litoral Norte, devido a

circulação marítima. Nas
demais regiões, sol entre

poucas nuvens. Temperatura
em elevação. Tempo mais
seco com pouca chuva

segue até dia 18.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

-.......... ,

Nublado Chuvoso

Mafra

• Â
13° 23° <

Jom'Ville
....

'4 16° 27°

3'a�á do Sul

� �o�o

CHEIA 6/5
Previsão de ventos para hoje em Jaraguá

• 9h Vento não favorável Oeste 6km/h Vento favorável
MINGUANTE 12/5

• 12h Vento não favorável Oeste 5km/h
em um horário,

.NOVA• 15h Vento não favorável Leste 3km/h 80% 20/5
de possibilidade

• 18h Vento favorável Sudeste 3�m/h de chuva,
CRESCENTE 28/5

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Hu:mor
Cartomante
o sapo foi se consultar com uma cartomante e assim que ela distribuiu as

cartas sobre a mesa, profetizou:
- Vejo uma moça loira, muito bonita e inteligente, querendo saber tudo
sobre você ...

- Croac! Quando e onde eu vou conhecer essa belezura?
- Semestre que vem, na aula de Biologia!

Sudoku

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
.ca
C>
::I
-

O
cn

Bã,o d.o $1,11
....
14° 26°

Blumenall
T ..
14°27°

� ,$

14°C •

26°C <:..

· "�i �
AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 25°C

�
SEGUNDA

MíN: 13°C
MÁX: 25°C

,�
TERÇA
MíN: 12°C

MÁX: 26°C

Florianópoli
....
20028°

L�a
....
19° 26°

Palavras Cruzadas

Temperatura
agradavel no fim
de semana. Não

serão necessários
muitos casacos.

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h17: 1,5m
• 16h21: 1,7m
• Baixamar
• 8h: Om
• 20h47: 0,1m

!tajal
• Preamar
• 1h42: 1,1m
• 13h40: 1,2m
• Baixamar
• 8h14: 0,1m
• 21 h36: 0,2m

Florianópolis
• Preamar
• 1h43: 1,1m
• 13h58: 1,2m
• Baixamar
• 7h51: 0,2m
• 21 h47: 0,2m

---'

Imbituba
• Preamar
• 1h36: 0,5m
• 13h32: 0,7m
• Baixamar
• 7h54: 0,1m
• 20h58: 0,1 m

TábQ.a
das marés

HORIZONTAIS
1. Polir / Tem o da mina quem conhece os meios

para conseguir boas vantagens
2. Vestuário doméstico para dormir
3. O dissolvente usado pela manicure
4. Generosa / Quinhentas folhas de papel
5. Os extremos do ... Atlântico / Salientar, sublinhar
6. Peixe de grande tamanho dos rios amazônicos
7. Que é objeto de culto e adoração
8. A membrana circular retrátil que limITa a pupila

/ A primeira das quatro operações fundamentais
da aritmética

9. Estar ou ficar em férias, interromper temporaria
mente suas funções / Importante grupo gaúcho
de telecomunicações

10. lançar com violência uma coisa longe de si /
Sigla do estado de Guarapari e Marataízes

11. liame / O TI dos químicos
12. 1005, em algarismos romanos / Doença infec- 10

ciosa aguda, muito contagiosa
13. Associação Atlética Banco do Brasil / Cheira.

VERTICAIS
1. Pequeno lambari do sul do Brasil / Alguém, algu- 13

ma pessoa
2. Forma de associação econômica
3. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada / O pri

meiro passo
4. (Mús.) Abreviatura de ritardando / Trabalhar os

metais com certa engrenagem motora / As ini
ciais da atriz australiana Blanchett, de "O Avia
dor", Oscar de melhor atriz coadjuvante

5. Sair com ímpeto (um líquido) / O raedor que trans-
mite a leptospirose ,

6. Modos habituais de agir / Pouco espesso
7. O servente que prepara a argamassa nas obras /

O conjunto de rock inglês Zeppelin, um dos mais
famosos dos anos 1970

8. Sigla do estado .de Óbidos e Santarém / (Gír.)
Mentiroso, embromador

9. Um artigo de pesca / limpar o nariz de mucosi
dades.

234 () 678
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DIEGO JARSCHEL/DIVULGAÇÃO

contato@beatrizsasse.com.br I 47 8433 0308

Heavy metal
Neste sábado sobe ao palco do Curupira Rock Club, de

Guaramirim, a mais lendária e notória banda de heavy metal de
Santa Catarina, o Orquídea Negra, formada em 1986, os lageanos
retornam pela terceira vez ao clube roqueiro, onde sempre lotam
as estruturas em suas apresentações, e desta vez, não deve ser

diferente. Por onde passam a presença de palco, músicas de
sucesso e melodias de arrepiar a espinha levam o público à

loucura, o que ajudou e muito para elevar o nome da banda
entre as melhores do cenário nacional. Para abertura conhecidas
bandas do público catarinense compõe a programação do evento,
Fuzilador (Itajaí), ATomic Death (Jaraguá do Sul) e Hungry
Vulture (Jaraguá do Sul) começam a se apresentar a partir das
22h. Os ingressos serão vendidos somente no local a R$ 10. Mais

informações pelo curupirarockêgmail.com ou 8426-3211.

Natália
Trentini,

assessora do

Govemode

Guaramirim,
é amais nova

jornalista da

região do Vale

doltapocu,
ela colou grau

ontem em

jornalismo
pelo lelusc,

de JoinviUe.

Seusamigos
''másters''

estão felizes

por mais esta

sua grande
conquista.

Beijos da Ana,
do Cássio e da

Valquíria

ARQUIVO PESSOAL

MARCELE GOUCHE

A proprietária da Marca Roupa Home Andrea, a consultora Rossana
e Elise na inauguração da nova loja da Marca Roupa

Hoje é Um dia muito especial para Thiago e Tamires Scremin.
Eles sobem ao altar e comemoram com familiares, padrinhos,

madrinhas e amigós que também estão ansiosos para o

casamento. Felicidades aos 'noivos!

MARCELE GOUCHE

JuIi, Kaen, Andrea e Leia conferiram a nova coleção e loja da Marca

Roupa Home, que fica na Marechal Deodoro da Fonseca, 1452

. � , . : .. , I : ! ! .. j , , • : • l J . , , J

Delícias
Quem curte um bom strudel
e todas as demais delícias
da gastronomia europeia,
tem uma excelente opção
em Jaraguá do Sul, é o Café
Colonial Strudel Haus.
São mais de 80 variedades
no bufê, servido todos os

domingos das 14h até as 19h.
Fica na Tifa Aurora, no Rio
Cerro 2. Contato através do
telefone 3370-8919, do e-mail
cafecolonialstrudelhaus@

gmail.com ou acessando: www.

cafecolonialstrudelhaus.com.br.

Focinhos
Hoje, das 9h às 12h, na Praça
Ângelo Piazera, ocorre a 1 a

Feira de Adoção Focinhos
Carentes. O grupo estará
doando cães vacinados e

castrados e ainda recebendo

doações de ração para os

animais resgatados. Quem
quiser adotar um amigo ou

puder ajudar, será bem vindo.

SóR$2
• A Paróquia Senhor Bom Jesus
promove hoje, a partir das 18h,
a Noite do Pastel. A realização
é do Emaús. Mais informações
pelo telefone: 337.3-1159.

• Tem Noite do Pastel também
na Comunidade Evangélica
Luterana da Ilha da Pígueíra,
a partir das 18h. Pasteis de
vários sabores também custam

apenas R$ 2 cada. Presitigie!

Agende-se!
• Dia 19 vai rolar deliciosa

feijoada promovida pela Turma
de Ciências Contábeis - 6° Fase -

da Católica de se. Será na Igreja
Luterana da Ilha da Figueira, a

partir das 10h30, ao valor de R$
15.Quem quiser levar para casa é
só trazer um recipiente.

• E tem Tarde do Pastel dia 19, no

CMEI Anélia Enke Karsten, do
bairro Rau, a partir das 15h30.
Haverá também venda de

refrigerantes, água e espetinho,
além da brincadeira da pescaria .

.
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Caragu6 Auto Elite. Bela Catarina
A escolha perfeita o o N fi' E I i A R I A

Família Bartel
Amanhã, mais conhecido como domingo, às 10h, vai acontecer

no salão da Sociedade Esportiva Recreativa Vierense, o encon

tro da família Bartel, um dos sobrenomes importante na história
de Iaraguâ do Sul. Participarão dasfestividades mais de 160 des
cendentes que irão comemorar os 120 anos de imigração da fa
mília para o Brasil, ao melhor estilo germânico. No evento haverá
um culto ecumênico, almoço, um delicioso café colonial e é claro,
uma domingueira bem como manda a tradição alemã.

DIVULGAÇÃO

r: de cantorsertanejo, ojoinvillenseFernando Lima além
de cantor é compositor e está naestrada desde os 16 anos.

Em 2005 realizou seu primeiro sonho, gravando o CD solo "Só

Lembrançast.A partirdaícomeçou a ser reconhecido no mundo

sertanejo. Em 2010gravou o segundo CD "Sempre Vou TeAmar":
Fernando Lima é estiloso, romântico, dono e uma voz marcante,
carismático e um astral contagiante no palco. Confira.

Nome completo: Fernando Lima

Apelido: Lima

Idade: 30 anos

Perfume: Coffee

Estilo: sertanejo
Sua paixão: cantar

A noite para você: cansativa, mas me sinto realizado depois
de mais um trabalho bem sucedido

Para quem você não cantaria? Jamais deixaria de cantar

para alguém!
Pararia de cantar por quem? Só Deus pra tirar o dom que ele
me deu!

Gostaria de cantar para quem? Para o Brasil

Não volto mais: ao passado!
Uma mulher: minha mãe

Mulher para casar: Petichla Suelen Marangohi
Você já traiu? Sim

Foi traído? Creio que não

Quem você não trairia? Traição, palavra muito forte!

Quero ser? Reconheéido nacionalmente

Irei um dia: Fernando de Noronha

Quem é Fernando Lima? Ama a família, cantar, é

companheiro, sonhador e amigo dos amigos

FOTOS DIVULGAÇÃO

DIA DO SIM Fabiula Enke e Mário César Felippi
Filho protagonizam belo casamento hoje, às 20h30,

na 19Teja São Sebastião. A recepção será no Baependi

-47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante do Parque.
Malwee. A melhor comida
alemã do sul do mundo.

NlVER A minha amiga
Raquel Krawulski é a

grande aniversariante de
ho Mil· ,0Je. VIvas.

Vai perder?
Para os amantes do som

mecânico de qualidade, a

dica deste sábado é conferir a

London Pub. A dupla Leozinho
& Paciornik, a mais aplaudida
do segmento no momento, será
um das presenças garantidas na

casa. Vale conferir!

Infração
A turma de cima que entende do
assunto afirma que condutores de
veículosnão devem dirigir falando
ao celular. Efeito, dizem eles, é

igual ao de um bêbado ao volante.
Traduzindo: possibilidade de
acidente é enorme. Mesmo assim,
prática é comum, aqui. Inclusive
entre aqueles que conduzem a

vida de muita gente.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Claudemir

Ruedieger. Ele é outro camarada

que acompanha a coluna todos

os dias para ficar antenado nos

buxixos da região. Valeu mesmo!

Patuá Music
Hoje, a Patuá Music, que aliás,
está todinha repaginada,
recebe a jeunesse dorée

importantes da região, para
mais uma movimentada noite
em torno do lançamento da

cerveja Duff, uma das mais

esperadas de todos os tempos.
A banda Patifaria e o DJ Bibbe
Andreatta vão animar a festa.

47 3370..2214
RUI ProcópIo Gomes, 116 • Centro
(Em frente à verdureira da RaquC!1)

Atendimento das 18h às 6h da manha

moagoncalves@netuno.com.br

Pela raíz
As informações são do jornal
Diário de S. Paulo: "Panicat Babi
Rossi vai gravar CD. 'Seria algo
meio Claudinho e Buchecha,
nada de funk', diz ela, que já
escreveu 'um refrão"'. Tanta

polêmica e no fim raspar
a cabeça fez bem a ela, foi
só deixarde ser loira que já
aprendeu até a escrever e rimar.

Tolice
Já falei e retorno a dizer,
deveria haver um decreto

proibindo excesso de burrice.
Cá pra nós, não são poucas

. as meninas de 18 anos, às
vezes até menos, que tomam

medicamentos para aumentar

peso e bumbum. Nada contra.

A não ser que, depois, vão ficar

gordas e feias. Vale a pena?

TIM-TIM Francisco Soares, Leonardo BaIan e Mareio

Neto brindam a vida no happy hoW" do Madalena

�.

Família é O todo dia. Si1 ) < S pequonas

ili�gdas eotididnas e a unlão naquelas
datas Psp�'(:iaif1" A Lecimar também (i

assim, Pt,r isso, ru:�ssa fase Ião importante,
vamos fazer ti festa e dividir esse

1H\:)1"r (Int() ('OH' todos colaborad res,

�Ullig( � dWl tf:\Q; ,1 fiH lih t L ( rHHdi'.
1

Desejo a você namoro no portão,
domingo sem chuva, segunda sem mau

humor, sábado com seu amo�.

Carlos Drummond de Andrade

Te contei'
• Hoje às 18h30, acontece
na Comunidade Evangélica
Luterana, na Ilha da
Figueira, a tradicional
Noite dos Pastéis.

da Stammtisch Esportiva. A

promoção
é do CPL - Centro de

Profissionais Liberais.

• Neste sábado às 9h, estará
�, �

rolando na Praça Angelo
Piazera,
a 1 a Feira de Adoção
Focinhos Carentes.

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai para
o senhorBertoldo Bartel. Ele é

� leitor assíduo do jornal há mais
de 70 anos. Aquele abraço.

• Hoje a partir das 9h,
vai rolar na Recreativa

Breithaupt, mais uma edição

• Não dê esmolas,
Dê oportunidade.

AMIGAS Lais Skoula, Ligia Witthof, Laize Kasmirski, Solenir

Demarchi e Bruna Fagundes durante rodada de sushi no Kantan
• Com essa, fui!
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Quer publicar sua foto'
E só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. ". "

o padrinho Isael, tia

Cris, OS pais Edson e

Judite, avós e primos
parabenizam Alexandre

Daniel pelo aniversário de

5 anos, comemorado dia 2

Daiana Wiziwski

comemorou aniversário

ontem. O noivo Iziquiel
Noviki, a cw1hada Carla,
os sogros Adilson e Célia
Noviki a parabenizam e

desejam saúde, sucesso

e felicidades

A gatinha Débora
comemorou 11 anos

no dia 27 e recebeu o

carinho e os desejos
de muitas felicidades e

saúde de toda sua família

Marlon Soares Pereira
. "'.

comemora aniversario

hoje. Os pais Mario

e Vivian, a mana

Eduarda, a namorada

Jaqueline, avós, tios e

primos parabenizam e

desejam sucesso

S
fi!

d' "I'., O(�lE, " ai, es

Rei e rainha
A Sociedade Desportiva Recreativa Rio da Luz 2 - Salão

Centenário, de Jaraguá do Sul, promove hoje festa de Rei e Rainha

com baile. A concentração está marcada para as18h30, na sede

social e em seguida será a l::Jusca das majestades, Elemar e Erica

Baumann, sob o comando de Josiane e Aldoir Oldenburg. O baile

será animado pelas bandas Silver Som e Garotaço.com. e terá

início às 22h. Informações: 9968-0852 ou 3055-8908.

Baile na Sociedade Ano Bom

A Sociedade Ano Bom de Corupá realiza hoje Festa de Rei e

Rainha. Início às 15h com saída em busca da rainha Laura

Keiser e do rei Hergildo Marquardt. Logo após, início da festa,
com animação da banda Os Canarinhos, de Blumenau.

A festa continua com baile a partir das 19h.

FraExpdii

Evento relembra
o Dia da Vitória

•

Sessão cívica na Praça dos Expedicionários ocorre hoje

AAssociação Nacional dos
Veteranos da Força Expe

dicionária Brasileira (ANVFEB)
- regional de Jaraguá do Sul, e o

Museu da paz promovem hoje,
às 10h30, na Praça do Expedi-

I�II!.
cionário, 'sessão cívica em ho

menagem ao Dia daVitória, que
ocorreu em 8 de maio de 1945, e

ficou marcada como a data em

que as nações aliadas venceram

o nazismo. Estarão presentes
autoridades, expedicionários e

integrantes do 620 Batalhão de
Infantaria de Joinville.

Quarenta músicos da ban

da da corporação, que conta

com mais de cinco mil arranjos
no repertório, são esperados. O

evento é o segundo de uma sé
rie de quatro homenagens anu

ais, promovidos pela ANVFEB e

pelo Museu da Paz. O primeiro
ocorreu em 18 de fevereiro, no

monumento da Força Expedi
cionária Brasileira (FEB), em Co-

rupá, para relembrar os 67 anos

da tomada de Monte Castello, no

Norte da Itália, em 21 de feverei

ro de 1945. O terceiro evento está

agendado para 14 de julho, no

monumento da FEB, em Gua

ramirim, em comemoração aos

68 anos do desembarque do lo

escalão de soldados em Nápoles,
na Itália. O quarto e último even

to anual envolve a participação
dos pracinhas no desfile cívico

de 7 de setembro.

Formou-se, então "a Força Ex

pedicionária Brasileira, com

25.334 soldados, que entre se

tembro de 1944 e maio de 1945,
lutaram na Itália, ao lado dos

países aliados. Ao término da

guerra, as perdas brasileiras
foram significativas: 30 navios

mercantes e três de guerra, 20

aviões abatidos ou inutilizados,
além de quase duas mil baixas.

História

Xadrez

Outro evento

o dia 8 de maio de 1945

marcou" o fim da 2a Guerra

Mundial e é comemorado, to

dos os anos, como o Dia da
Vitória. O Brasil, inicialmente

neutro, viu os caminhos para
a solução pacífica dos confli

tos esgotarem-se após ter 12 de
seus navios mercantes afunda

dos por submarinos alemães.

Outro evento, também pro

gramado para este sábado, é o

Xadrez na Praça. É a primeira
edição e objetiva ensinar o es

porte. A proposta é uma parceira
da Fundação Cultural de Jaraguá
do sul, da Católica de Santa Cata

rina e da Fundação de Esportes.
O evento ocorre na Avenida Ge

túlioVargas, das 8h às 11h30.
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Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R

Rodrigo, Gracinha e Pedro esperam para ver a entrevista com Miriam. Zilda

se anima para conhecer o pai de Beatriz. Zilda e Francisco se surpreendem
um com o outro e Clara acha graça. Rodrigo fica encantado ao ver Miriam na

televisão. Fernando vê a entrevista em seu carro, na frente da emissora. Uilha

informa a Deolinda que mudará seu nome. Mauro e Gilda fazem as pazes. Zilda

e Francisco discutem durante o intervalo do programa.

i:'
.

Carlos Henrique
Schroeder, escritor

Segundo o escritor argentinoAlan Pauls,
"todo relacionamento já contém em si a

própria separação". É justamente este o tema

que permeia "Três traidores e uns outros" do
Marcelo Backes e 110 gato diz adeus" do Michel

Laub, livros que destrincho nesta crônica para
ensaiar um embate entre amor e ódio. Ao leitor

desavisado, quenão conhece as artimanhas
de Laub, é bem provável que ache as primeiras
páginas de 110 gato diz adeus" bem mornas,

uma espécie de Amós Oz ou Julian Barnes

diluído. E este mesmo leitor pode pensar:
duvido que este livro se sustente, com esses

quatro personagens (Sérgio, Márcia, Roberto
e Andréia), e sem cenários definidos, datas ou

referências. Mas Laub domina muito bem as

quatro vozes narrativas, que se contradizem, se

sobrepoem, se alternam em pequenos trechos.
Bem cadenciado, 110 gato diz adeus" cresce

muito do meio ao fim (a mesma coisa aconte

ce nos livros anteriores de Laub, e com uma

potência assustadora no seu último livro, 110
diário da queda"). Laub também sabe escul

pir suas elipses: o livro é sobre um aluno que
rouba a mulher do seu professor? Talvez. Ou

Cinema
JARAGuÁ DO SUL· SHOPPING BREITHAUPT
• Cine Breithaupt 1
• Os Vingadores - Leg - 13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30
• Cine Breithaupt 2
• Xingu - Nacional - 15h, 17h, 19h, 21 h
• Cine Breithaupt 3
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - Livre - 14h40, 17h "

• Um Método Perigoso - Dub -16 anos - 19h10, 21h10

Crônica

�seaprendecho�do
sobre um professor que empurra sua esposa

para seu aluno predileto? Talvez. Ou sobre
uma mulher que acredita no sofrimento

como redenção? Talvez. Ou sobre como para

algumas pessoas o prazer só é obtido pela
dor e humilhação? Talvez. Ou ainda sobre
como uma ínfima atitude pode destruir ou '

construir uma vida? (tema recorrente ria
obra de Laub). Talvez. Ou como a depres-

contas, no sentido cheeveriano mesmo. Um

tradutor-escritor um tanto misógino, outro

tanto misósofo, lavra suas memórias: glórias
sexuais e tragédias amorosas. É alguém que
rodou o mundo, mas a catraca da experiência
empírica não girou. 110 aqui dentro não muda

nem um pouco só porque o lá fora muda".

Estão lá a filósofa tradutora, a empregadinha
do amigo poeta, a autora consagrada, a noiva

de Toz, a primeira esposa, a noiva de Porto

Alegre...O tradutor consagrado, renomado

internacionalmente, que termina seus dias

numa dessas cidadezinhas do interior, amar

gurado e sonhando com ninfetinhas. "Iudo

passa, na realidade, por isso, quando a gente
conta, tudo volta e vira agora, tudo acaba

sempre sendo agora...".
E embora o narrador alegue que o ambiente

não o influericia, o grande mérito do livro

está nessa brincadeira, a multiplicidade do
narrador perante seu ambiente. E tanto o

livro do Backes quanto o do Laub combi
nam muito bem com este verso (retirado de
"Três traidores e uns outros): "dói tanto ver/

quem menos ama/tem mais poder".

É alguém que rodou o mundo,
mas a catraca da experiência

empírica não girou.

são pode passar despercebida? Talvez. Sim,
o livro é carregado de perguntas, e desvela

um verdadeiro triângulo amoroso, onde
todas as vértices vivem na dicotomia amor/

ódio. E tudo sem uma espécie de "falsifica

ção" e de "adornamento" da questão, como

diria nosso amigo Sebald.
"Três traidores e uns outros" é um acerto de

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 Iaraguá do Sul

CHEIIlS DE CHARME· GLOBO· 19R

Marçal comemora a captura de Inácio. Sarmento comunica a Lygia que ela

terá que se mudar para São Paulo. Chayene decide infiltrar Rosário no quarto de

Fabian para espionar a produção do cantor. Fabian sugere colocar Rosário no

show para substituir Chayene. Sidney demonstra preocupação com o sumiço de

Inácio. Cida procura Rodinei e conta que está sendo chantageada por Brunessa.

Manu dá um presente para Penha.

AVENIDA BRASIL. GLOBO - 21R
Nina observa Jorginho e Débora. Carminha diz a Max que não pode lhe dar

mais dinheiro. Tufão flagra Nina falando com o filho no telefone. Nilo descobre

que Jorginho terminou com Débora para ficar com Nina. Max fala para a família

que fechou um grande negócio e ganhou muito dinheiro. Monalisa pede para
cuidar de Silas. Darkson descobre que seu pai mentiu sobre sua doença.

�CARAS-RECORDECORAÇÕES�OS.SBT
Não são exibidas no sábado.

Aniversariantes
5/5 Darcio A. Weinfurter Marcos R. Grossktas Sophia de Moura Celso A. Fritzen Nataline M. Andrejireski
Adriano Eischtadt Elenice Telles Marcos R. Grossklas Tatiane Honburg Cleusa Takaesu Nilo Mathias

Amilcar M. Nagel Eloisa Sardanha Monica M. Pereira Tatiane Olska Cristiane Costa Norma K. Lemke

Anadir Karsten Fatima dos S. P. Kanigoski Nilza dos santos Terezinha Baboza Piott Eduardo Ziener Orlan Padilha

André Siqueira Gisélia Zanchin Paulo de Almeida Vione J. Pauli Giovane B. Bussarello Pedro Henrique Hoerlle:

Bernadete Aben Gustavo R. Kamchen Paulo R. Schroeder Wally Engel João G. Emmendoerfer Ruth Janh

Carlos A. Neckel Ingelore Linzmeyer Raquel Krawulski Zelma F. Santos Julia S. de Abreu Sandra Ap. dos Anjos
Carlos A. Pedrotti Isolene Aguiar Renata Jahn 6/5 Klaus Peter Laube Sirlene W. Ramos

Carlos Nekul Jonas lago Ruediger Rosalina M. D. Ibanez Adelino Spézia Luis F. Broatz de Lima .Yanessa P. da Silva

Carmen I. Schvêitzer Lauro Jochen Rosane Marquardt Alessandra Zimmermann Marcia R. F. de Carvalho Vânia G da Silva

Catia Kellner Leozir de Araujo Rose Alfi Bruna Vorpagel Marcos Morais Wilmar M. Fragoso
Daniela Pereira Lonca Wulf Rosemari M. Erdmann Célia M. d�J �!meidfJ Monique Wischrel Wilmar Machado

: JI: ll .. I] : 11 .. ]!l.1
J :. t s

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Hoje a amada Jadis Morena completa seus 7 aninhos rodeada de

muito amor. Quem manda o clique é Leonardo Vieira.

,I j

Horóscopo·
Cf' = intolerante dentro de casa.

Procure melhorar o diálogo com as

pessoas de sua estima ou poderá
enfrentar conflitos desnecessários.

Participe da vida dê seus familiares. No

amor, não deixe a desconfiança tomar

conta do awaJ. Cor. vercte-daro.

II

muRO

Aproveite sua dispooição e vitalidade .

para se dedicar a atividades�.

É um dia para se diverlil1 Os�
indicam que um programa descontraído
com ami!J)S pode vir a calhar. No

amor, passeios românticos são ótimas

pedidas. Cor. brnnco.

GÊMEOS
Bom dia para disciplinar sua rotina,
principalmente com relação as seus

hábitos alimentares. Reserve parte do
seu tempo para descansar, mas não se

esqueça de cumprir suas abibuições.
No romance, evite a confusão de

.

sentil11Ellltm. Cor. azul-claro.

CÂNCER .

Por mais complicada que seja a sua

rotina, tire proveito das oportunidades
que enronIrar para obter prazer com o

que faz. Fase positiva para interagir com

quem faz parte do seu círculo social. A

dois, o clima é de paixão e sensualidade.

Cor. marrom.

LEÃo
Os asros enviam boas energia') para
os momentos em família Aproveite
para resolveras divergência'5. Assim,
um clima de paz tomará conta do

seu lar. � cuidado com o excesso

de sinceridade ou magoará pessoas

próximas. Cor. marrom.

.n

VIRGEM

Talvez, seja preciso ceder às vontades

do pessoal de casa para não arrumar

conflitos. � não perca o controle do

que se passa à sua wIta. A dois, espere
momentos quentes e intensos. Mas

. controle seus impulsos se deseja fisgar
alguém. Cor. roxo.

UBRA

Organize seu tempo para que possa
fazer tudo o que havia planejado.
comece resolvendo questões
domésticas. Em casa, pressões não
estão descarIadas(mas não desanime!
Na área afetiva, aja com finneza e dará

segurança ao seu amor. Cor. laranja

ESCORPIÃo
Não se intimide diante de pessoas que
se considernm mais importantes que
você, mostre SLJa') ermas e deixe claro

que cada um tem seu valor. No amor;
invista no diálogo e na confiança mútua
Se procura um par, use seu channe pára
conquistar. Cor. preto.

SAGfTÁRIO
É um dia para organizar seus

pensamentos e reftetir sobre sua

vida e SLJa') dificuldades. Aproveite
1ambém para descansar e recarregar
suas energias. No campo sentimental,
aprenda a ceder e seu relacionamento

sentirá os benefícioo. Cor. branco.

CAPRICÓRNIO
QJnsuIte seus ami!J)S para falar sobre
melhores oportunidades de trabalho.

Atenção para as novas chances que
Y\_ poderão surgir a partir das dicas que.

F receber. Avalie cada uma antes de tomar

uma decisão. ())m o par, o clima é de
romantismo. Cor. roxo.

AQUÁRIO
Sua ambição estará aguçada,

� mantenha-se finne em seus objetivos.
Com isso, receberá a admiração
das pessoas que estão ao seu redor.

Aproxime-se e participe da vida de seus

familiares e ami!J)S. A dois, demonstre

seus sentimentos. Cor. crema

PEIXES
O dia não será dos melhores, pois
poderá enfrentar conflitos de opiniões
com pessoas de seu convívio. Mantenha

segredo sobre seus projetos para não
causar incômodo eos demais. A dois,
demonstre a intensidade dos seus

sentimentos. Cor. branco.
,
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ENTRADA + 48X

R$399�OO
CAIU. MAS

NENHUMB NCO
FAZ MELHOR QUE
A NISSAN.

... Al'RBAG DUPLO DESÉRlf
• MoTOR 1.0 OP 1.6 as
i. DIREÇÃO ãinU&A* ;'

COMPROMISSO NtSSQ _RCIt
• 3 ANOS DE GAJWmA
• 2 ANOS DE AssrstÊNClA �4 HORAS
• PREÇO FECHADO DE REVISÃO
ENFRENTOU MAIS DE

I TE TE
PARA SER APROVADO POR VOCÊ.

MOTOR TURBODIESEL

BÓNUS' DE ATÉ: �.
_"

.

.

Rs1 O.OOO(�)

TAXA DE 00/0 A.M. EM 24X(4)
• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
• AIRBA& DUPLO
• RÁDIO COM CD PLAYER E MP3
• alARME E IMOBllIZADOR DO MOTOR
• RODAS DE LIGA LEVE
• COMPUTADOR DE BORDO
• BANCO TRASEIRO BIPARTIDO

FABRICADA NO BRASIL
* AR-CONOlCIONAao
•.DIRíÇlo HIORÁUlICA
• Rlll.lA& OE USA LEVE ARO 16"
• tRAVAS EtÊTIUCAS

• AR-CONDICIONADO
• VIDROITRAVA NAS 4 paRTAS E ESPELHOS ElÉTRICOS
• AIRBAG PARA MOTORISTA
• DIREÇÃO ELÉTRICA

• MOTOR U 16Y COM 126CV
TOnos OS ITENS DA VERSÃO 1.6 E MAIS:
• RÁDIO CD PLAYER COM MP3
• RUDAS OUIGA LEVE
• ALARME
• GRADE CROMADA

o MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA, COM 449 LITROS. FABRICADOS NO BRASIL•

.A

CONDiÇÕES
ESPECIAIS
�4RAPCD.

•

PROGRAMA �
direção especial ..ESPAÇO INTERNO SURPREENDENTE + AIRBAG DUPLO DE SERIE + 3 ANOS DE GARAN11A
Consulte- concnçõee especlais

SHIFT_the way you moveRua Presidente Epitáeio Pessoa, 1 081 - Centro - Jaraguá do Sul - se
Fone: 47 3054-2600 - www.nissannix.com.br

1. Condição valida para NISSAN MARCH 1.0 flex, pagamento ii vista. ('Disponível na versão 1.0, oom Pacote
Conforto; de série nas versões 1.0S e 1.6S, SV e SR.) 3. Na compra do modelo zero-quilómetro da Nissan
Frontier (2011/2012) o cliente obterá bónus 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

país CP,rograma de Fidelidade) ou (ii) picapes (4x2 ou 4x4) ou outro com tração 4x4 de qualquer natureza
(Programa de Conquista). Em ambos os casos, o cliente deve ser proprietário do veículo usado há no

mlnimo seis meses (contados da data da emissão do documento). Os programas não são cumulativos. O CPF/CNPJ do
proprietário do veículo usado, objeto da troca, deve ser obrigatoriamente o mesmo do comprador do novo veículo. Este
programa também é valido para vendas diretas. Promoção válida até 31/05/2012. Até 31/05/2012, o cliente que optar
por comprar a Nissan Frontier na versão LE MT (câmbio manual) obterá bônus de R$ 7 mil (R$ 6 mil custeado pela
Nissan e R$ 1 mil custeado pela concessionária), que, acumulado 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. Todas as condições de financiamento
deste anúncio são validas até 31/05/2012 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$
750,00. Garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem para uso particular, 100 mil km para uso comercial, ou o que
vencer primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas concessionárias Nissan, limit<;idas a defeitos de fabricação
ou montagem de peças, Para obter mais informações, consulte o manual de garantia. Imagens meramente ilustrativas.
Acessórios não inolusos. Estes veiculas estão em conformidade com o Proconve - Programa de Controle de Poluição do
Ar por Veiculas Automotores.

2) Nissan Frontier XE 4x2 12/13 R$ 89.990,00 CDC R$ 53.994,00Não R$ 2.087,75 0% 0% 0,450A> 5,60% R$ 793,02 R$ 58,50 R$ 91.573,5018

6) Nissan Livina 1.6 Rex Mr 12/13 R$ 43.990,00 LSG R$ 24.986,00Não R$974,18 1,390A> 16,68% 1,72% 22,77%24 R$ 68,50 R$ 48.366,32

"Custo efetivo total.....Câmbio manual.

., , Fªça revisões em seu veículo regularmente.
., .
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Gestão da Tecnologia da Informação
do Senac é nota máxima no MEC·

PÓS-CiRADUACÃO SEN,AC 2012
�

Gerencíamento de PTojetos
Segurança da lnformação
Controladoria e Gestão Tributária

Governança de Tecnoloqta da Informação

Para mais informações acesse www:.sc�senaC.bT

o curso de

tecnólogo de

Jaraguá do Sul é
o único do sul do

,

pais com esse

reconhecimento

JARAGUÁ DO SUL

Tatiane Machado

Para quem procura uma me

lhor colocação no mercado ou

deseja atuar como gestor, na pro
missora área de Tecnologia da

Informação, o primeiro passo é a

qualificação profissional. Que tal
iniciar essa trajetória em busca
da carreira de sucesso, em uma .

instituição reconhecida em todo
o Brasil? A Faculdade Senac de

Jaraguá do Sul oferece o curso de
tecnólogo (2,5 anos) em Gestão
da Tecnologia da Informação.

A instituição é a única do sul
do País que alcançou a nota 5,
máxima na avaliação do MEC.
De acordo com o coordenador
do curso, professor Jonas de Me
deiros foram avaliados quesitos
como infraestrutura, corpo do
cente, egressos e projeto peda-

. gógico. "Esse reconhecimento
é o resultado de um trabalho de

longo tempo", afirma o professor
acrescentando que o curso de
Gestão da Tecnologia da Infor

mação está formando a segunda
turma este ano.

"
Esse

reconhecimento é
o resultado de um

trabalho de longo
tempo"

o CURSO

Projetos, Infraestrutura e Governança
COInpÕeDl a grade curricular

"Profissionais com visão de ges
tores e preparados para participar
ativamente do planejamento estra

tégico da empresa", é com essa fra
se que o professor e coordenador,
Ionas de Medeiros, define o egresso
do curso de Gestão' da Tecnologia da
Informação da Faculdade Senac. Ele
acrescenta que o profissional tem

formação e conhecimento para atu
ar na gestão de todos os processos
que envolvem a Tecnologia da Infor
mação dentro de uma organização:
aquisição de soluções, planejamen
to, desenvolvimento do produto, mo

nitoramento dos processos e análise
dos resultados para diagnosticar pos
síveis problemas.

De acordo com Jonas Medeiros Co
ordenador do Curso de Tecnologia da
Informação da Faculdade Senac de Ia
raguá do Sul, o profissional de TI não
pode ser mais visto como apenas um

acessório ou suporte dentro de uma

empresa, "a atuação deste profissio
nal tem que estar ligada a tomada de
decisões. Pois a tecnologia da infor
mação é mais uma aliada na redução
de custos de uma empresa", diz.

O curso de Gestão da Tecnologia

da Informação do Senac proporçio
na um conhecimento amplo do ge
renciamento de uma empresa o que
diferencia esse profissional. IIEle co

nhece todos os processos que envol
vem o funcionamento da empresa e

propõem as correções necessárias
para proporcionar maior rendimen
to", afirma o professor.

Três eixos compõem a formação
do gestor de Tecnologia da Informa
ção no Senac. O primeiro é o eixo
de Projetos, em que o aluno conhece
toda a área e elaboração e estrutura

ção dos projetos; o segundo é de In
fraestrutura, que é a concepção de to
dos os projetos físicos de Tecnologia
da Informação dentro da empresa; e o

terceiro eixo refere-se à Governança,
que tange todo o conteúdo de gestão
corporativa, envolvendo marketing
de negócios, comunicação empresa
rial, planos de negócios em TI, etc.

Além disso, o egresso de Gestão da
Tecnologia da Informação pode traba
lhar nos segmentos mercadológicos
de indústria, comércio ou serviços.

Mais informações pelo telefone
(47) 3275-8400 ou pelo e-mail jara
guadosul@sc.senac.br.
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··Deseatastrolizando
..

Você já reparou que há pessoas

que fazem da vida uma catástro

fe? Quantas pessoas você conhece

. que só veem o lado negativo das

coisas, das pessoas, dos fatos?
Quantas pessoas você conhece

que fazem tempestade num copo

d'água? Você conhece pessoas
para quem fazer qualquer coisa é

sempre muito difícil, complicado,
quase impossível?Já reparou que
existem pessoas que veem catás

trofe em tudo?

Conheço pessoas que nunca

receberam amigos em suas casas

porque aqueles que não foram
convidados poderão se sentir ma

goados (e isso causará um grande
problema). Conheço pessoas que
não programam nada ao ar livre

porque com certeza choverá no

dia e tudo ficará muito compli
cado. Conheço pessoas que veem

defeitos em tudo e quando você

lhes pede ajuda estão sempre
ocupadas e se negam a partici
par. Existem aqueles também que
ao programarem uma viagem
só pensam nos problemas que
poderão ocorrer (e nunca nos pra
zeres que poderão ter). Garanto

que você, leitor, também conhece

pessoas assim.

É preciso fazer um grande
esforço para "descatastrofizar" a

I ....!
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vida! É preciso mudar o hábito

de só pensar nos possíveis proble
mas, nas dificuldades, no que não

iremos gostar naquela festa, nas

pessoas chatas que iremos encon

trar, nos "nãos" que irão nos dizer,
nas oportunidades que iremos

perder, enfim, nas catástrofes que
poderão ocorrer.

Em relação ao Brasil, à nossa

empresa, à nossa família, a nós
mesmos é preciso sempre "des

catastrofizar". O Brasil não dará

certo! Nossa empresa irá enfrentar
muitas dificuldades. Nossos filhos
não serão um sucesso. Eu não

consigo acertar, etc., etc., parece
ser o que mais ouvimos e o que é

pior, o que mais falamos. É claro

que não devemos ser ingênuos a

ponto de não' querer ver que as

coisas poderão não dar certo, mas

não devemos viver pensando só

no lado negativo. Quando nossa

mente está mais voltada para as

possibilidades, para o que pode
dar certo e o que poderá ser bom,
temos mais chances de usar nossa

energia na direção de fazer as
.

coisas acontecerem positivamente.
Nossos modelos mentais afetam'
nossa forma de ver a realidade e

de agir. Acredite! É preciso "desca

tastrofizar" a vida.
Pense nisso. Sucesso!

INSCRiÇÕES ABERTAS

As inscrições para o Programa
de Trainee da rede de Agências
Santander 2012 vão até o dia 16 de
maio. O programa tem por objeti
vo formar gerentes especializados
no atendimento de clientes Pessoa

Jurídica nas agências do banco. Os

interessados devem se· inscrever

pelo site www.vivatalentos.com.

br / traineeredesantander.
No total, são 188 vagas distri

buídas nos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, mi

nas Gerais, Amazonas, Pará, Para

ná' Santa Catarina, Rio Grande do

Sul, Ceará, Rio Grande do Norte,
Pernambuco, Bahia, Sergipe, Dis

trito Federal, Goiás, Mato Grosso
do Sul e Mato Grosso.

Os selecionados participa
rão de um programa de for

mação de quatro 'meses com

especialistas do mercado e pro
fissionais seniores da Organi
zação, e serão acompanhados
pela equipe de Recursos Huma

nos em conjunto com tutores.

.
Para participar do processo,

é necessário que o candidato
tenha concluído a graduação há

VILÕES

www.ocorreiodopovo.com.br

Cânceres podem ter

relação COID o .trabalh.o
Estudo identificou 19 tipos de tumores

que são mais comuns em profissões
consideradas de risco

O levantamento Diretrizes

de Vigilância do Câncer Rela
cionado ao Trabalho, divulga
do esta semana, pelo Institu

to Nacional do Câncer (Inca),
identificou 19 tipos de tumores

malignos que podem estar re

lacionados ao trabalho.
Além dos vilões já conheci

dos como amianto, radiação so

lar e agrotóxicos, o estudo inclui
112 substâncias cancerígenas
identificadas no ambiente de

trabalho, como poeiras de cereal
e de madeira. O estudo mostra

também que os casos mais co

muns da doença relacionada ao

trabalho são leucemia, câncer de

pulmão, no nariz, de pele, na be

xiga, na pleura e na laringe.
Cabeleireiros e funcionários

de salões de beleza estão entre as

ocupações com alto risco de de
senvolvimento de câncer, devido
ao contato direto com tinturas,
formol e outras químicas.

De acordo com a coordena
dora do estudo, Ubirani Otero,
o documento serve como alerta

para a população, sobretudo, os

no máximo dois anos nos cursos

de Administração, Economia,
Ciências Contábeis, Comunica

ção Social, Engenharia, Marke

ting ou correlatos. Experiência
anterior com vendas será consi

derada um diferencial.
O processo conta com cinco

etapas: inscrições, teste online
de Lógica e Português, inventá
rio comportamental, dinâmica
de grupo com participação de

gestores e admissão. O início do
treinamento está previsto para
agosto de 2012.

Agências do Santander têm vagas
para trainees em Santa Catarina

trabalhadores e para as autori

dades, que devem reavaliar as

políticas públicas hoje existen
tes. "É importante que o médico

pergunte sobre o tipo de ocu

pação do paciente com câncer

e que as pessoas prestem mais

atenção a que tipo de substân
cias estão expostos no seu dia a

dia e que informem aos seus mé
dicos sobre isso".

De acordo com o estudo, cer

ca de 46% dos casos de câncer

relacionados ao trabalho não
,

são notificados por falta de mais

informação a respeito. Dos 113,8
mil benefícios de auxílío-doen

ça por câncer dados pela Pre

vidência Social, apenas 0,66%
estavam registrados como tendo

relação ocupacional.
Ainda segundo a pesqui

sadora'. a crescente inserção
de mulheres em certos seto

res do mercado de trabalho,
antes 'exclusivos dos homens,
aponta para a necessidade de

novaspolíticas voltadas para a

saúde: da mulher.

"Hoje há muitas mulheres

PERIGO Cabeleireiros

tem alto risco de desen

volver câncer, devido ao

contato direto com for-

moi e outras ·químicas

trabalhando em postos de ga
salina, com maior exposição
ao benzeno; na construção ci

vil, trabalhando com telhas de

amianto, cimento; 'como mecâ

nicas, ou seja, em várias novas

situações de risco".

Após o boom industrial da dé
cada de 70, somente agora casos

de câncer antes incomuns estão

aparecendo e é fundamental

diagnosticar esses casos, notifi
car e prevenir para que novos ca

sos não aconteçam.

Divulgação
i
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REMUNERAÇÃO Só no último ano, os salários de TI no Brasil cresceram em média 10,78%

Jovens foram maioria no

mercado de trabalho ent 2011
Pesquisa revela dados sobre o mercado de

c\

trabalho da juventude em Santa Catarina

FONTE

Secretaria da Assistência Social,
Trabalho e Habitação de se

Uma pesquisa elaborada pelo
setor de Informação e Análise de
Mercado de Trabalho, vinculado
à Secretaria de Estado da Assis
tência Social, Trabalho e Habi

tação (SST), revelou que no ano

passado 90% das vagas geradas
no mercado de trabalho formal
em Santa Catarina foram ocupa
das por jovens de 16 a 24 anos- o

que corresponde a 68 mil novos

empregos. O resultado é parte do
estudo "Juventude e trabalho em

Santa Catarina: um balanço preli
minar sobre o panorama recente"
e foi baseado nos dados da Pes

quisa Nacional por Amostra de
Domicílio (Pnad/IBGE), na Rela

ção Anual de Informações Sociais

(Rais/MTE) e no Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados
(Caged/MTE).

"Existe uma demanda grande
de mão-de-obra para essa faixa
etária. O aquecimento da econo

mia no último período, em alguns

setores, como o de serviços, pro
vavelmente contribuiu", disse o

Diretor de Trabalho, Emprego e

Renda, Edilson Godinho.
O aumento na ocupação for

mal dos jovens resultou no cres

cimento de 15% no número total
.

desse público com carteira de tra

balho assinada em 2011. O cresci
mento na formalização também
foi observado num período ante

rior. O percentual passou de 55,8%
em 2001 para 66,9% em 2009: Ou

seja, a taxa de formalidade p<;lra o

total de jovens subiu 11 %.
O rendimento médio dos jo

vens, por exemplo, teve aumento

real de 27,5%·entre 2001 e 2010 e

passou de R$ 788 para R$1004.
A questão do emprego é outro

assunto de destaque na pesquisa.
Cinquenta por cento da popu
lação desempregada é compos
ta por jovens - neste caso foram
considerados os que têm entre

15 e 24 anos. E o desemprego ju
venil afeta mais mulheres do que
homens. Em 2009 a taxa de de

sempregadas jovens foi de 14,3%
contra 11,5% de homens jovens
desempregados.

CARTEIRA ASSINADA O awnento na ocupação for
mal dos jovens resultou em um crescimento de 15%

.

O que eles querem
O estudo revela que a geração

do milênio deseja poder trabalhar
da forma que mais lhe convém.
Isso significa ter maior autonomia
sobre onde, quando e como traba
lham. Para 65% dos entrevistados
ambientes com rígida hierarquia e

práticas tradicionais e antiquadas
limitam sua capacidade e produ
tividade. Eles esperam que as em

presas os premiem por resultados
.

e não pela/quantidade de horas ou

pela área em que trabalham e gos
tariam que os escritórios fossem

lugares para reuniões em yez de
local fixo de trabalho.

A pesquisa indica que existe
uma lacuna entre o que esses fu
turos líderes esperam do empre
gador e o que almejam para sua

carreira e o que encontram no
.

ambiente de trabalho, mas tam

bém há fortes indicativos de como

aproximar expectativas e recom

pensas para valorizar o talento e

o dinamismo da geração que por
muito tempo formará a maior par
te da mão de obra disponíveL

PESQUISA INDICA

GeraçãoYé
mais aberta a

novas propostas

I A recessão econômica

obrigou a geração Y (tam
bém chamada geração do

milênio) a fazer concessões

na busca por emprego - tais
como salário, localização,
benefícios e setor de ativi
dade. Também tornou esses

profissionais menos leais a

seus empregadores. Estima
-se que em 2020 a geração
representará 50% da força de
trabalho global. As conclu
sões são pesquisa global "Ge

ração do milênio no emprego
- Reformulando o ambiente
de trabalho" da PwC.

A maioria desses profis
sionais, 72%, admite ter feito
concessões para conquistar
uma vaga em tempos de

desempregá em alta. No en

tanto, tornou-os menos leais
a seus empregadores. Dos

que estão empregados, 38%
estão procurando um novo

posto e 43% estão abertos a

propostas.
Outro indicador dessa

mudança é o fato de mais de
um quarto dos entrevistados

prever ter seis ou mais em

pregos ao longo da carreira,
há três anos apenas 10%
tinham essa perspectiva.

A geração do milênio
valoriza e privilegia empre
gadores com reputação de

igualdade e diversidade, mas

a percepção de 55% desses

profissionais é que na prática
as oportunidades não são

iguais ainda que "as empre
sas falem em diversidade".
As mulheres se preocupam
mais com a disparidade.
Entre elas, 36% acreditam

que homens e mulheres são

igualmente tratados nas

promoções, enquanto entre

os homens 46% compartilha
a mesma opinião.

II. geração do
milênio valoriza

e privilegia
empregadores
com reputação
de igualdade e

diversidade.
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Boas ideias que
geram lucro

ALÉM DA CRIATIVIDADE Para montar uma startup, é preciso ter boas ideias, bons investidores e sempre querer

Startups: termo é utilizado para definir
um grupo de pessoas com uma ideia

diferente que pode dá dinheiro

aparentemente, poderia fazer
dinheiro. Além disso, "startup"
sempre foi sinônimo de iniciar
uma empresa e colocá-la em

funcionamento.
Em Ioinvílle, os sócios José

Carlos Sardagna, Vinícius Ro

veda e João Augusto Zaratine
montaram a startup Conta Azul,
e no final do ano passado viven

ciaram uma experiência profis
sional ímpar. Os jovens profis
sionais ficaram um período de

quatro meses no Vale do Silício,
EUA, onde o time passou pelo
programa de aceleração da 500

JA�çºA .. ºº �.º� .

Tatiane Machado

Você e alguns colegas têm
uma boa ideia de negócio, não
têm muita grana para investir,
e desejam de colocá-la em prá
tica como forma de ganhar di
nheiro? Então vocês estão pres
tes a tornarem-se "startups",
Esse termo em inglês, que já
está bem familiarizado entre os

jovens brasileiros, significa um

grupo de pessoas trabalhando
com uma ideia diferente que,

E A GRANA?

Startups, uma das acelerado
ras mais importantes dos EUA.

"Participar desse programa foi
muito bom, pois faltavam mui
tas informações e conhecimen
to sobre esse modelo de em

preendimento que é o startup.
Neste período, conhecermos o

modelo de gestão e as bases de

atuação", comentou José Carlos.
A maioria dos cases das

startups, são negócios ligados
à internet,' como redes sociais,
jogos virtuais e mobilidade. O

experiente, Reinaldo Normand,
da startups 2 mundos, do mer

cado de jogos sociais, destaca
"os prazeres e as dores de criar
uma startups" no Brasil e em

outros países, já que possui
uma empresa nos Estados Uni-

dos. "A burocracia e o modelo

complexo para se abrir um ne

gócio no Brasil, são os grandes
problemas. Para se ter uma

ideia eu demorei 5 meses para
abrir uma conta bancária aqui,
por ter uma empresa no exte

rior", enfatizou Reinaldo.
Uma grande "ilusão" dos

jovens que desejam criar uma

startup, segundo Reinaldo é a

visão imediatista, de que o re

torno financeiro é rápido.
Só em casos muito raros,

como o facebook que essa rea

lidade se inverte, mas na gran
de maioria o tempo de retorno

do investimento é demorado.
"É preciso ter visão a longo pra
zo' ter planejamento e sempre
inovar. Outra dica, é sempre
estar preparado para mudar, -

caso a sua ideia não dê certo",
destaca o empreendedor acres

centando que no Brasil a área
de atuação desse segmento
mercadológico é muito ampla e

o profissional precisa ter cons

ciência que a cornpetitividade
é global, por isso, a palavra de
ordem é inovação.

É preciso ter visão
a longo prazo,

ter planejamento
e sempre inovar.

Outra dica, é sempre
estar preparado
para mudar, caso

a sua ideia não dê
certo"

Reinaldo Nonnand,
da startup 2 mundos

Divulgação

Venda sua ideia e conquiste "investidores anjo"
Investidores anjo são profis

sionais experientes que têm ca

pital disponível para investir em

novos empreendimentos. Em tro

ca desse capital, eles esperam um

percentual da empresa investida
- ou seja, quando se ganha um

angel, ganha-se um sócio.

Angels que têm experiência
e networking na área de atuação
da startup são os melhores, e a

esse capital damos o nome de
smart money - traduzindo, di
nheiro inteligente. Isso acontece

porque ao mesmo tempo em que
ele aporta capital, aporta também
conhecimento e aconselhamento
suficiente para acelerar o cresci
mento da empresa investida.

No Brasil ainda existem mui

tos poucos angels. Mesmo assim,

esse número deve crescer ao lon

go do próximo ano em virtude do
aumento das oportunidades de
investimento em startups. Isso é
ótimo para bons empreendedo
res, que podem se destacar com

facilidade. Em Santa Catarina

existem a FloripaAngel e a Infor
mant em Joinville que realizam
este trabalho, a associação tem o

foco de investimento em empre
sas de tecnologia com ênfase' em

serviços de internet, softwares e

sistemas digitais. ..
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Paleslranle
convidado

Não desejo afirmar aqui que a

objetividade extrema é
benéfica e tudo deve ser

minimalista ao extremo."

Bernl E"tschev

Recentemente li um artigo
de George Bradt, da Forbes, no

qual ele menciona que, em uma

entrevista de emprego, apenas
'

três perguntas realmente impor
tam. É uma afirmação bastante
curiosa. Já fiz entrevistas que
duravam horas com inúmeros

profissionais, enquanto outras

eram extremamente objetivas
e curtas. Isso tudo varia do

entrevistador, do profissional
entrevistado, da oportunidade
disponível, da empresa contra-

- tante - são muitos fatores. No

artigo de George, ele sintetizou

o que acredita possível serfeito
em uma entrevista. As três per

guntas eram: 1) Você consegue
realizar o trabalho?; 2) Você irá

amar seu trabalho? e; 3) Conse

guiremos trabalhar com você?

Isso mefez refletir um pouco so-

TREINAMENTO

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Detalhista OU enrolado?

bre o ritmo natural de execução das
coisas e o passo com que, de tempos
em tempos, surgem ideias diferentes
para detalhar, sintetizarou aprimo
rar um produto, processo ou serviço.
Esse assunto recordou-me de algo
que aconteceu quando ainda traba
lhava em uma multinacional.

Em certo momento, um novo

presidente assumiu a compa
nhia. Um de seus primeiros
pedidos foi de que "a partir de

então, todas as apresentações
deveriam ter somente uma

transparência': Muitos colegas e

alguns superiores ficaram bas

tante perdidos em um primeiro
momento. Resumir o que antes

eram trinta ou quarenta trans

parências (ainda não tínhamos

softwares de apresentação como

hoje) em uma só era quase "hu
manamente impossível':

Serão oferecidas cinco vagas no

período diurno e em tempo integral no

campus de Camboriú

Instituto federal implanta curso

para adestradores de cães-guias

O campus de Camboriú do Ins

tituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia Catarinense vai ofere

cer, a partir do segundo semestre,
os primeiros cursos técnicos de
treinador e de instrutor de cão-guia
na Rede Federal de Educação Pro

fissional, Científica e Tecnológica.
O cão-guia é adestrado para acom

panhar deficientes visuais.

Os cursos, com 1.440 horas

de aula cada um, foram aprova
dos recentemente pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE) e

constarão da próxima edição
do Catálogo Nacional de Cursos

Técnicos, prevista para este ano.

O treinador é responsável por en-

sinar e adestrar o cão. O instrutor
cuida da adaptação e da forma

ção de dupla entre o deficiente
visual e o animal, conforme as

características físicas e compor
tamentais de ambos.

No primeiro ano de funciona
mento do curso, serão oferecidas
cinco vagas no período diurno e

em tempo integral, no campus.
A quantidade de alunos toma

como base o número de cães ne

cessários para o treinamento - o

aproveitamento deve ser de no

mínimo seis cães treinados por
estudante ao longo do curso.

Em razão da carga horária e da

metodologia de trabalho, os estu-

o próprio presidente deu
o exemplo. Em sua primeira
apresentação, pediu que toda a

direção; gerência e coordenação
da empresa estivessem presentes.
Falou por mais de uma hora, e

tudo estava em uma só trans

parência - justamente como ele
havia demandado. As informações
estavam demasiadamente com-

I

pactadas, criou maneiras de repre-
sentargrandes cadeias e processos
com termos, fórmulas e desenhos.
Funcionava. Ele conhecia tudo
como a palma de sua mão.

Nas primeiras apresentações
após a nova regra, notamos coi

sas que até então nunca tínha
mos reparado. Além de apren
dermos a sintetizar e priorizar
o que realmente era necessário

na transparência (não dávamos
mais banhos de números e textos

dantes ficarão hospedados nas

dependências do próprio cen

tro. Durante a fase de formação
de duplas, os deficientes visuais
candidatos a receber um cão-guia
serão recebidos no instituto fede
ral para adaptação e instrução. A

entrega dos cães seguirá padrões
nacionais e internacionais de co

modato - empréstimo gratuito
de algo a ser restituído no tempo
convencionado pelas partes -,

com base nos direitos e deveres
envolvidos na parceria.

.

O centro de treinamento,
com 1.750 metros quadrados,
contará com salas de aula, mi

niauditório, alojamentos para
alunos e pessoas com deficiên
cia visual, canil e clínica veteri -

nária, entre outras instalações.
Mais informações no site

www.ifc-camboriu.edu.br ou pelo
telefone (47) 2104-0800.

intermináveis aos colegas nas

reuniões), estes resumos possibi
litaram duas coisas: 1) que todos
se obrigassem a aprender todos
os termos, números, processos e

objetivos da companhia e 2) que
esse mesmo conteúdo extrema

mente sintetizado servia como

porta para responder a dúvidas

que inevitavelmente surgiam ou

precisavam ser aprofundadas.
Em longo prazo, era como se

todos tivessem incutido todas
.

essas informações na cabeça,
mas, caso precisassem saber algo
mais, já sabiam onde encontrar

as respostas e com quem deve
riam discutir a respeito. O tempo
médio das reuniõesfoi reduzido
drasticamente e todos começaram
a dar importância ao caderno de

anotações e à agenda - ao invés
de simplesmente acenar com a

cabeça concordando e depois pe
dir uma cópia da transparência.

Não desejo afirmar aqui que
a objetividade extrema é bené

fica e tudo deve ser minimalista
ao extremo. Muito pelo contrá

rio, há relatórios, documentos e

apresentações de todos os tipos
que precisam ser específicos para
uma maior segurança do que
está sendo feito ou entregue.

Isso funciona da mesma ma

neira com as entrevistas e aque
la teoria, do início do artigo,
que li a respeito. Cada uma das
três perguntas serve, na verdade,
como uma possibilidade de ana

lisar tantos outros fatores.

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

Divulgação

PREFERÊNCIA Cães da raça Golden Retriever es

tão entre os mais adequados para servir de guia
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A nova política induslrial estabeIecicIa '

pelo Plano Brasil Maior vem recebendo
críticas de0_ internacionais por

entenderem conter protecionismo."
Meio
em resarial

r

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

Competição. A questão da

indústria de translormação
A idéia de perscrutar, sondar"

investigar ofuturo, sempre é uma

idéia quefascina os estudiosos,
especialmente os de economia e

política. Todos temos a capacidade
inata de ponderarprobabilidades,
o que ajuda a orientaras nossas

ações em todos os campos da ativi
dade humana, embora nem sempre
acertarmos os nossosjulgamentos.

No caso da indústria de

transformação, cabe ao Brasil
encontrarformas para perseverar
e avançar em face das adversida
des e se não agir corre o risco da

desindustrialização. Não temos

dúvidas de quefatores e condições
adversas da macroeconomia,
como: câmbio apreciado, juros e

tributos elevados que oneram os

investimentos e os produtos, falta
de investimentos em infraestru
tura que oneram a logística, e o

denominado "Custo Brasil'; tem

contribuído para que as indús
trias manufatureiras de muitos

segmentos não sejam mais com

petitivas a nível internacional na

exportação, e ainda sofrem a com

petição com os produtos importa
dos. Reconhecendo essas condi

ções efatores adversos e temendo
o risco da desindustrialização, o

governo apresentou o Plano Brasil

Maior, inserindo medidas para
responder a atual conjuntura.

A nova política industrial
estabelecida pelo Plano Brasil
Maior vem recebendo críticas de '

EMALTA

organismos internacionais por
entenderem conter protecionis
mo. Pela sua abrangência e poder
servir de diretriz ao governo,
permitimo-nos abordar aspectos
da entrevista dada pelo Primei
ro-Ministro de Portugal, Pedro
Passos Coelho, à Revista Veja, nas

páginas amarelas de 18/04/2012
na medida em que enfatiza:

·Que o protecionismo pode
dar oportunidades a curto prazo,
mas é pouco eficiente a médio e

longo prazo.
·Que não culpa a comuni

dade européia pela situação ad
versa em que se encontra o país,
mas assume que os desequilíbrios
existentes em Portugal são resul
tados de más decisões tomadas
no próprio país.

·Que pretendem privatizar a

companhia aérea TAP e empresas
do setor energético e de transpor
tes, aeroportos, correios, águas
de Portugal, etc. com um misto
de abertura ao capital privado e

concessões públicas.
·Que o objetivo é tirar o esta

do da economia, acabar com o

estado patrão, dono de empresas.
• Que pretendem atrair capi

tal novo para Portugal recebendo

empresas que podem internacio
nalizar a sua economia e tornar

,

as empresas mais competitivas.
Da entrevista depreende

-se claramente que o enfoque é
colocar o "Estado no seu devido

lugar'; com medidas que: não en

volvam o protecionismo; priva
tizem empresas estatais; cortem

benefícios sociais, de quem não
precisar, enfim reduzam o custo

do estado; e abram a economia,
atraindo capital externo.

Vejamos a premissa de livre
mercado, estabelecendo-se o

protecionismo. Conceitualmente;
o protecionismo abrange bar
reiras ao comércio e as finanças
internacionais, e as restrições
governamentais contra a livre
concorrência no mercado interno.
Entendemos que, o protecionismo
e outras políticas públicas que
buscam a estabilidade por meio
de prevenção de mudanças ne

cessárias ao crescimento, a médio
e a longo prazo, não são o ideal.
Mas concordamos que, a curto

prazo, face aosfatores e condições
competitivas do país, que são a

causa dafalta de competitividade
da indústria, sefaz necessário
estabelecer medidas tributárias,
financeiras, protecionistas, salva

guardas, etc. sob pena de desin

dustrialização. Lembramos que,
pequenos volumes de importação
geralmente produzem o efeito
de reduzir os preços em todo o

mercado interno. Mas, no Brasil

segmentos como calçados, têxtil,
vestuário, móveis, etc. correm o

risco de desaparecer em função de
causas macroeconômicas.

O elevado Custo Brasil as-

sociados ao câmbio apreciado,
geram pressões sobre preços e são
corrosivos para a economia, se

não houver medidas de estímulo
e proteção a indústria a curto

prazo. Aumentar continuada
mente a carga tributária, atu

almente correspondente a cerca

de 36% do PIB, para sustentar o

elevado custeio e a ineficiência
do governo, 'tende a ser contra

producente para o crescimento
econômico de longo prazo. A

livre concorrência é um pressu
posto da economia de mercado, e

é o elemento fundamental para o

democrático desenvolvimento da
estrutura econômica do país.

A privatização de empresas
estatais, que normalmente en

contram obstáculos a nível políti
co, por ideologia, por saudosismo,
etc. ainda é a melhorforma de
estimular a livre concorrência.

Simplesmente manter o controle
estatal sem levar em considera

ção osfatos, a real competitiui
dade do setor, e a melhoria da

prestação de serviços ao consu

midor, não se coaduna mais com

a economia de livre mercado.
Ressalte-se que o artigo 170 de
nossa Constituição Federal,
adotou a livre iniciativa como

forma de criar concorrência entre

as diversas empresas, o que força
as empresas a um constante

aprimoramento de sua tecnolo

gia, inovação, redução dos custos

e a procura de oferecer produtos
mais [auorâueis ao consumidor.
Mas o estado tem procurado fazer
a sua parte no que diz respeito a

eficiência e eficácia?
Através do Plano Brasil Maior

o governo volta a estimular a

ampliação do conteúdo local em

vários segmentos (setores como:

petróleo, naval, eletroeletrônicos,
automotivo, etc.), estabelecen-
do legislação, financiamentos
públicos, concessões, compras
governamentais, etc. Porém, as

medidas até o momento, tem

se mostrado insuficientes para
compensar os custos decorrentes
do câmbio apreciado e do Custo

Brasil, que oneram os investi
mentos e o custo dos produtos
das empresas industriais.

Concluindo, há necessidade de
se definir uma Política Industrial
de Desenvolvimento que con

temple a privatização, a redução
do Custo Brasil, o aumento da

produtividade das empresas e

supra a carência qualitativa e

. quantitativa de mão deobra (edu
cação) e que continue atraindo
investimentos do exterior para
produção e serviços no país. As

estratégias começam e acabam,
mas o objetivo competitivo sempre
é o mesmo - obter a maior taxa de
retorno sobre o investimento. Num
contexto de competiçãoglooal, a

competição efetivamente[uncio
na, desde que em mercados livres
e abertos, onde o governo e a livre
iniciativa tomem medidas visando
o constante aprimoramento. O

: objetivo da legislação deve ser o de
,

proteger e amparar todos os parti
cipantes da economia, criando-se

regras de igualdade para com

petirem no mercado, atendendo
o que diz respeito a proteção dos
direitos individuais e dos direitos
de propriedade, compatíveis com

as aspirações nacionais.

Profissional de TI é a bola da vez
Estimativa é de que haja mais de 100 mil

vagas em todo o País

É difícil acompanhar os avan

ços da tecnologia, e ainda mais

complicado é viver sem ela. Tan
to no trabalho quanto na vida

pessoal ela se torna indispensá
vel para a realização de tarefas.
Por trás de tudo isso, estão os

I
.

profissionais de TI, trabalhando

para a criação de nOVqS ferra
mentas e garantindo que tudo
funcione conforme o esperado.

liA, tecnologia está presente
em todos os setores da economia
moderna. Isso vem colaborando

para o crescimento dos salários
e para a maior penetração das

empresas em diversas regiões
do país", afirma Sergio Sgobbi,
diretor de educação e recursos

humanos da Associação Brasi

leira de Empresas de Tecnologia
da Informação e Comunicação
(Brasscom).

O cenário é fávorável para
quem já atua nesta área ou pre-

tende ingressar no setor de tec

nologia da informação no Brasil.
Em pesquisa da Catho Online,
serviço que reúne ofertas de em

pregos e currículos, revela que,
só no último ano, os salários de
TI no Brasil cresceram em mé
dia 10,18% - 60% acima da infla

ção. Em algumas especialidades,
como programação, a alta chega
a impressionantes 38%.

Com o avanço rápido do
Brasil no setor, a escassez de
bons profissionais é o maior

problema. Estima-se que haja
115.000 vagas não preenchidas
à espera de profissionais quali
ficados, e esse numero tende a

aumentar. Por esta razão, em

presas começam a entender (I

importância de valorizar mais
seus profissionais.
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INSCRiÇÕES;
www.apevi.com.br

(47) 3275-7024
capacitacao@apevi.com.br

APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

FLUXO DE .CAIXA - COMO FAZER E ADMINISTRAR
Data: 7 a 10 de maio � das 19h às 22h

Instrutor: GJaudeson Hornburg

ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS - SEGUNDA TURMA
Data: 7 a 10 de maio - das 18h30min às 22h

Instrutor: Lourival Pasquali

REDAÇÃO EMPRESARIAL E A NOVA ORTOGRAfiA
Data: 8 a tü de maio'::" das '19h às 22h

Instrutora: Terezinha Hondina da Rocha de Oliveira .

.

CONCEITO E APLICAÇÃO DA FILOSOFIA 5'S
Data: 14 a 17 de maio - das 19h às 22h

Instrutora: Adriana Vaz Procópio Leite

NEGOCIAÇÃO INTELIGENTE EM VENDAS
Estratégias e Técnicas de Como Negociar em Vendas

Data: 14 a 17 de maio - das- 19h às 22h
lnstrutor: Emílio Mufloz Moya

CÁLCULOS RESCISÓRIOS
Data: 14 a 17 de maio - das 19h às 22h

Instrutor: Rober José Alves Costa

Obs.: Todos as capacitações serão realizadas no

CEJAS - Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS:
Vivência na área

� li .... � '" � .• ,4 "I..•• �. � >I: t � �.I: .. <t "." � li- .... ,; ... � '" '" � fi .. li f' �." >I' f' f � • .li ii ,,11 _ri ,. , , ... ,,<I <I ii � ti ii " , .. ,,� <I .. f " � ,,I ,4 Jt f":f ,. .. ç, * .. oi r"" , .. r,., ..
. .

SUPERVISOR DE VENDAS:
Vivência com coordenação de equipe de vendas,

ANALISTA DA QUAUDADE:
Vivênda com 150, documentação em geral e auditorias.

ASSISTENTE DE MARKETfNG: .

Superior completo ou cursando Administração, Comércio
Exterior ou área afins. Inglês intermediário ou avançado.
ANALISTA CONTÁBIL/CUSTOS:
Vivência em área contábil/custos, apuração
de custos, cálculo de preços.

OPERADOR DETELE-MARKETING:'
DesejáveJ conhecimento em informática

VENDEDORES(AS)
Imp./e Representadora de Santos-SP,

implantando suas atividades na filial de
SC (Jaraguá do Sul), precisa pi toda SC

pi os ramos de 1,99 I concefcções I
presentes I Util, dom. I bazares I

perfumarias I superrn.Z Sál.fixo + Com.
+ Aj. Custo (aut. ou exclusivos).

Essencial como as Pessoa.

RECRUTA CANDIDATOS
www.I••ttc.org.br

(Unk: Tr�balhe Conolco)

Iniciativa da �/ESC
Função· e Cidade Prazo., Local de InscrIções

01,,,OP. 10" IJA - QUIMICA
Jara ué dO Sul

lI"OP."OIl( IJA - INOLo •
Jara ué do Sul

01

PROPUIOR aJA - FILO.OPIA
Jara ué do Sul

01

IN'!.l!btIQ! � I!ff!OB,M TI��
. Jara ua do Sul

01
At. o dia 16/0!, p.lo 1ft.

PROPSSIOR aJA - MATIM TICA 01,
At. O dia 16/0! p.io lit.Jara ué dO Sul '

fi Vagas' parãambol os sexol. As demaiTnforma;ees do próoesso seletivo podem siraeessadasno
item "Trabalhe Conoseoll no sita www.sesisc.arg.br

CONSULTOR DE VIAGENS:
Vivência no segmento de lazer e conhecimento

, com Sistema SABRE ou AMANADEOS,

ANALISTA.CONTÁBIL/FISCAL
Vivência com lançamentos contábeis, integrações entre
sistema Fiscal/Contábil e RH e conciliação bancária.

AUX DE PROJETOS
Vivência com Solid Works e AutoCAD.

.

MECANICO DE MANUTENÇAO
DesejáveJ conhe�imento na área.

_, /I ., " li , ..... I t .. <I " , .f t � .. f f • , ., ., f' f' , t f " .. A' " , /I li .. ., F ç .. � , (' .. ,; f' " .. .,. ., ii <I II fi ., " t , , ,f , � , I , , , ., , , , , ... I ... f' , I ,. 'I" f' .. /I " f' ., .. II /I
'

• PROGRAMADOR GENEXUS
Vwênda na área,

-

,

,. 4' , • f' " .. f' /I , f' .. II /I , .. ., , /I .. " /I , " /I " � " /I <I <I <I.' " li " " " -I • <I .... ,., ., " " , " .. ., , � 4' 4. .. " ,. , ,. ,. .. #' , .. , , , .. f' , ., " f , .. , , li " " li ., /I f , , ti <I , .. , ,

.• NUTRICIONISTA
Formação Comp'eta,

iI�.�<t�#iI<lliI";�"tlfI.,.# •• IIII"�"'.·fI .. �_ ... Ç,,,��<l'I(""rll�"'f'-t,.t"l1"fI"'IiI ... 44",.lJ""J��I"iJI'tJtfl4'''f'''I.fI''
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Realizando Sonhos
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2 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE MAIO DE 2012

Área Terreno 329m2
Com � Dormitôrios, Sala de Estar,

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

Imóvel com Piso Ceramico.

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

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

Jardim, Garagem p/ 2 Carros e Alarme

Valor sob consulta

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

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

Valor R$ 349.000,00

. ,.

Sobrado com 5 Dormitórios + 1 Suite,
2 Salas de Estar e 2 Salas de Jantar,
Cozinha, 2 8WC, Sacada, Varanda,
Churrasqueira, Portão Eletrônico,

Garagem, jardim e Quintal

Valor R$ 415.000,00
''''�!i!;''!"l!m'''"''I!!i 1fl';·!iI/Q; !fI1!Jl,:ri!fJ#If!/fiJlil#l!lilf!!lfr i'I!!/IIIi_' 'iIJ,7I@fI,,'IfíJ1HIlf;'ijtl.ff':-""litfifJ!!iiiiPyl'W1,PI

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

.

e 2 Vagas de Garagem

Piso Superior: Suite Master c/ Closet e Hidro +

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

Despensa, Depend. de Empregada com swc,
Árei} de Festas com Churrasqueira, Piscina

f' Valor R$ 600.000,00
.

'!I::J�J'?r'/lf'!IlMiJ!7_'UCi(7Ji'I:�n!}IiIIfi!!W' "I/liUJ, l�,fNifjllll1!ljiJ/!rifJilf!rnl!'# '!)ljIr,� II !m1f!/i!i!'�1""'fff!I,,)i1mt4!itmE

Sobrado com 3 Dorm. + 1 Suite com Closet,
Sala Estar/Jantar, Cozinha, Copa, 2 Bwc, Área
Serviço, Sacada, Varanda, Churrasq. Piscina,

Portão Eletrônico e lnterfone, Alarme, Jardim,
Garagem P/2 Carros. Imóvel c/Sala Comercial

Valor R$ 850.000,00
m/mm -Ufliljff!lff!m,!JIi lfIll' '�)!,"'�'fiiIfiliIf;fflf!!fiHlI111i;, 'WI./iIID ,I"". !//I/ '1"1 !"!/"i!!;!!�!l!lii!l!i!i!t!"flff'!i,;,:i

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

Valor R$ 220.000,00

TERRENOS

/

Área Terreno 2.000m�

Galpão(Cozinha, Bwc, Escritório,
Depósito),Murado,Rua Calçada
Valor R$ 780.000,00

Área Terreno 43Sm� Área Terreno 726m2

Valor R$ 270.000,00 Valor R$ 125.000,00Valor Sob Consulta
'"fI

.808-02 - Santa Luzia- 360m2 " "., A$ 60.000,00 728-02 - Jaraguá Esquerdo· 405m2 R$13S.000,00
814·G2 - Três Rios do Norte - 739m2 ".R$ 67.000,00 839-02 - Amizade - 530.90m:? R$135.000,OO
866-02 - Tres Rios do Norte - 312m2 R$ 68.000,00 861-02 - Amizade - 360m2 " " R$145.00Ó,OO
862-02 - Rio·da luz - 498,90m2 R$ 15.090,00 885-02 - Amizade - 364m2 R$150.000,00
860-02 - Amizade - 505m2 " R$ 79.3S0,00 B03-02 Vila lenzi - 374m2 A$ 165.000,00
826·02 - João Pessoa- -325m2 R$ 85.000,00 844-02 Amizade - 1.200m2 : R$ 215.000,00
864-02 - João Pessoa - 324m3 R$ 85.000,00 884·02 Centro - 219.000m2 , R$ 215.000,00
l373 - Barra do Rio Cerro - 460m2 R$ 99.000,00 '818-02 - Nova Brasília: 450m2 8$.200.000,00
865-02 - Amizade - 350m2 R$ 105.000,00 842-02 - Rau - 687.51m2 R$ 240.000,00
L417 - João Pessoa - 1.126,80m2 R$110.000,00 669-02 - Vila Nova - 464m2 R$ 250.000,00
886-02- Água Verde - Área 371,85m2 R$ 110.000,00 700-02 - Ozernewcz • 551.16m2 R$ 260.000,00
658-02 - Barra do Rio Cerro - 476m2 ,fl$ 119.000,00 833-02·· Rau - 695m2 : R$ 270.000,00
89B-02 - João Pessoa - 726m2 R$ 125.000,00 835-02· Água Verde - 855m2 R$ 300.000.,06
863-02 - Amizade - 375m2 R$ 125.000,00 l409 - Vila Lenzí - 636,80m2 R$ 320.000,00
819-02 - Barra do Rio Cerro - 375m2 R$ 120.000,00 720-02 - Vieiras - 700m2 R$ 350.000,00

820-02 Vieiras - 812m2 R$ 350.000,00
894-02 - Vila talau � 630m� R$ 350.000,00
785 - Czerniewicz - 1.000m2 R$ 350.000,00
l421- Corupá - Área 1300m2 R$ 390.000,00
870-02 - Nova Brasília - 720m2 R$ 400.000,00

\
721-02 - Vieiras - 1,OOOm2 R$ 420.000,00
l479 - Ilha da Figueira - 869m2 R$ 430.000,00
l42 - Centro - 1.300m2 - Comerclal R$ 430.000,00
797-02 - Vieiras - 7B4m� R$ 640.000,00
828-02 - Jau-Açu II Guaramírim - 90.000mz A$ 670.000,00
L529 -Centro -Corupã- 2.000m2 R$ 780.000,00
874-02 - Barra do Río Cerro - 2.054m2 R$ 800.000,00
875-02 - Amizade· 35.000m2 RS 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
876-02 -Ilha da Figueira -15.946m2 R$1.200.000,00

830·02 . Barra do Rio Cerro· 5,620m2 R$ 1.400.000,00
857-0.2 - .João Pessoa - 6.256ml " R$ 3.000.0.0.0,00
817-02 - Salseiros/ltajaí -1l.700ln2 " R$ 3.300.000,00
L529 - Centro/Garupa - 2.000m2 - Terreno+Galpáo' R$ 780.000,00
l436 - Nova BrasiHa - 3.960.16m2 - Aceita Permuta R$1.800.000,00
660·02 - Vila Nova - 4.157m2 - Terreno+Galpão R$ 2.000.000,00
837·02 - Barra do flio Cerro· 15.000m2 R$ 2.500.000,00
854·02 - Jaraguá Esquerdo - 788m2... " " R$ 110.000,00
l4fiS - Guaramirim -(BR 280) 79.000m2 ." R$ 4.280.000,00
l410 - Nova Brasília· 2.970m2 - ComerciaL R$ 2.000.000,00
L441 -Ilha da Figueira - 60.391m2 R$ 3.500.000,00
892-02 - Guamiranga-Guaramirim· 20.700m2 R$ 3.000.000,00
891-02 - Guamlraoga-Guaramirim - 40.000m2 R$ 4.00n.Ooo,00
895-02 - Jaraguá Esquerdo - 525m2 Consulte·nos

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

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

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

Residencial Eugênio Trapp
Área Privativa 78m2

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

Piscina Coletiva,
Salão de Festas.

Edifício Vícenze
Área Privativa: 54m2

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

e 1 Vaga de Garagem. Piso Ceramico e

Re.baJxamento em Gesso,

Apartamento Residencial Sunf!ower
Área Pri\lativa: 83m2

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

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

2 dorms. (1 s.), cozinha, 1 wc soctal, sacada com

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

Inclusive c/Eletrodomésticos

1 Dorm., Sala e Copa Conjugada, Cozinha

Ampla., Lavanderla.L Vaga de Garagem, Salão
de Festas, Todo Reformado c/ Acab. em Gesso,

Detalhes em Grafiato, Deck na Varanda

c/Pedras ao Fundo, Prõx. Academia Barbi

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, Vigilancía 24h

Área Privativa 82J90m2
Pronto Para Morar - 2 Suítes, Cozinha

Mobiliada, BWC Mobiliados, lavanderia,
Lavabo, Sacada com Churrasqueira e 2

Vagas de Garagem

Apartamento Ed. Pallalo Ducale. (402)
Área Privativa 87,67m'

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

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

Apartamento
Área Privativa 81m'

2 Dormitórios + 1 Suite, Sala de Estar I Jantar.
Cozinha, Bwc, Area de Serviço, Sacada, Elevador,

Salão de Festas e Garagem

Apartamento Ed. leupre.cht
Área Privativa 95m2

2 Dormitórios, 2 Garagens,
Piso Cerâmico.

Residencial San Raphael
Área Privativa 75m2

Apartamento Com 3 Dormitórios, Sala de Estar e

Jantar, 8anheiro e Cozinha Mobiliados, Área de

Serviço e Sacada.
Estuda Proposta

Valor R$ 180.000,00

I
.

Residencial Maktube

; Área Privativa 63,3Sm'
'"

Com 2 Dormltórlos, Sala de Estar e Jantar, Cozinha,
,

8WC Mobiliado, Área de Serviço, Sacada e
, Churrasquerra, Piso Ceramico

e 1 vaga de garagem

Valor R$ 160.000,00

Residencial São luis
Área Privativa 63,31m1

Apartamento 1'40110 com 3 Quartos, Sala Com 2

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

e 1 Vaga de Garagem
Valor R$ 145.000,00

Edifício Bena Vista
Área Privativa 85m2

Com 2 Dormitórios + 1 Suíte, Sala de Estar,
Cozinha, 8wc, lavanderia, Churrasqueira e 1 Vaga

de Garagem. Imóvel Com Portão Eletronlco
e Interfone. Pronto para Morar

Valor R$ 195.000,00

Apto com 77ml, 2 Quartos, Banheiro, Sala,
Cozinha Com Moveis, Área De Serviço, Sacada,

Rua Asfaltada, Proximo Posto Mime Matriz,
Aceita troca por Casa.
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul -

Assim se faz a felicidade de toda a família!

lI.
I

APARTAMENTO 101 APARTAMENTO 202

Suite + 02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios

Sacada com churrasqueira sacada com churrasqueira
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02 vagas de garagem

Edifício contém elevador e salão de festas

02 vagas de garagem

Ediffcio contém elevador e salão de festas .Ã�eita FGTS
'�: é' Financiamento Bancário,

. 'Area total: 224,82m2

Área privativa: 159,66m2

A partir de R$ 339.000100

Area total: 151,61m"

Area privativa: 99,85m2.

A partir de R$ 269.000100 ENDREREÇO:
Paulo Benkendorf - Czerniewicz

�
.

Jaraguá do Sul - sePronto para morarl Pronto paro morar!

EMPREENDtMENTOS VENDAS
V'I
o
V'I
o

""O
o
+-'

O>
""O

V'I
O>
I.-

o
cu
>
*

FRAME
•

I (47)
www.ltalv

4 2
.c m.br

INCORPORAÇÕES
'MOBU.IÁRtA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE MAIO DE 2012 I IMÓYEIS I 5

II '

crvon
#

IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

IMÓVEIS DE

LANÇAMENTOS
VlVA COM

REOUNTE
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PAMPLONA
1\/1orar ern um condomínio fedl8cJo com o equilibno perfeito entr-e a sofisticação e a praticidade, or óxirno a 8stabe1t3c:rT',er:to:3 de sac:Jde:

às molfiores eSCOIé-IS e aos ortnoioa.s centros de cornpras da cidacJ(:-J oorn tranquilic1ac1e e Sl"lglHança, já é realIdade.
O ElvlPf=lEENDII\AEN-rO: 3 elevadores, soodo 2 sociais e -, dE:) servco, 2 ton-es, 4 coberturas ouoíex 2 apartamentos por ton-e, SISren1�'i c�e asp;raçi3.c>
centr-al, Ém:J<.=is CO!T1UliS equipadas (:=') decoradas, guarita de seouranca deoosuo individuai Dor apartamento, 2 \/892..3- ;je ç}3.rage:-'-1, anan:3'1,2r;�cs corn

��'1 7, 1 / m:2 de área total. Localização' F�ua \/VIII)/ !\Ilélnhke no centre de Ja�aQL!á

II)
o
II)
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o
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o
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[LADO
PERFEITO

pamRAQOª

R E S o E �j C
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - S�

IMÓVEIS
PRONTOS

-Ref. 5131 - Czerniewicz
-02 dormitórios

�
-Acabamento todo em

gesso
-Teto rebaixado com

luzes embutidas e

detalhes em granito na

churrasqueira e cozinha
-Área privativa: 70,00m2

-R$ 170.000,00

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

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

Ed. Garden Flowers

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

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

�M_---� .._---

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

Res. Cizeski

·Ref. 5103 - Três Rios do Sul
·�ptos com 02 dormitórios
·Area rrivativa: 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

·Ref. 5120 - Barra do 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

I I I,

• 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

·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 - Centro
·Surte master + 03 dormitórios
.Área privativa: 2oo,00m2

.

.R$ 720.000,00

Res.Agape

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

·Res. 5102 - Vila Nova
=Suite + 01 dormitório
.Área privativa: 71 ,58m2
·R$170.ooo,00

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

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

·Ref. 5150 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 99,30m2
.R$ 235.000,00 '

,..,,,,,,_�"""_""'__���.��',,,,,,,_,,,,,,,,,_,,,,,_,,,,,,,,,,,,_'_'_'�__M"""""""Q'�_'__

�
Res. Jardim das Mercedes

.�ef. 4885 - Vila Nova

.Apartamento no 3° anda,
·02 dormitórios i

,

·501 da manhã I
.Area privativa: 51 ,42m2 I

·Área total: 71 ,05m2 I
I

R$ 110.000,00 I
I

��::J.:,",."""",""�",",,,,,,,,,w,,,,,.",,..,,,,",,,,",,,,,,,",,,,,.,,,,",,,,,",,,,","" .• ,,,,,,,,,.,,,�",,,,,,",,.,,_","...J

.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
·Surte d c1oset+ dormitório
.Área privativa: 24B,79m2
.R$ 580.CXXl,00
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.Ref. 5139 - Vila Nova

.01 dormitório
·Área privativa: 46,07m2
·R$ 135.000,00

til
O
til
O

-o
O
+-'

(])
-o
til
(])
l.-

O
ro
>
+:

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 9972 0019

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE MAIO DE 2012 I IMÓVEIS I 7

II II

alvan
,

IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

.Ref. 7343 - Água Verde

.Suíte + 02 dormitórios

.Área imóvel: 220,00m2

.R$ 43.000,00

.Ref. 7235 - Chico de Paulo

.03 dormitórios

.Área imóvel: 137,50m2

.R$ 218.000,00

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

·Ref. 7342 - Barra do Rio Cerro
.02 dormitórios
.Área imóvel: 75,64m2
·R$ 210.000,00

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

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

.Ref. 7240 - Amizade
.Lot. Versalhes II

.Suíte com closet e hidro + 02 dormitórios
·Área de festas com churrasqueira e bwc i

=Garaqem para 02 carros

.Área imóvel: 249,64m2
.Área terreno: 3.795,00m2

.R$ 580.000,00

·Ref. 7334 - Nova Brasília
.04 dormitórios
.Área imóvel: 271 ,22m2
.R$ 400.000,00

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

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

·Ref. 7341 - Água Verde
.01 suíte + 01 dormitório
·Área imóvel: 178,46m2
·R$ 190.000,00 cada geminado!

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

·Ref. 7332 - Ilha da Figueira
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 124,09m2
.R$ 370.000,00

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

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

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

"

.Ref. 7253 - Vila Nova
·Suíte máster + 03 dormitórios
.Area imóvel: 360,00m2
.R$ 600.000,00

·Ref. 7192 - Nereu Ramos
·03 dormitórios
·Área imóvel: S8,42m2
.R$150.000,00
.Lot. Demathê

·Ref. 7283 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte máster cf closet + 03
dormitórios
.Área imóvel: 294,24m2
·8 "",,0...-_

·Ref. 7171 - Três Rios do Norte
·02 dormitórios
.Área imóvel: 66,8Sm2
.R$148.C:m,OO
·Lot. Paineiras

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

.Ref. 7337 - Barra Velha

.05 dormitórios

.Área imóvel: 162,00m2

.R$ 280.000,00

·Ref. 7325 - Nova Brasília
·05 dormitórios
-Área imóvel:. 180,00m2
·R$ 450.000,00

.Ref. 7299 - Vila Lenzi

.03 dormitórios

.Área imóvel: 116,35m2

.R$ 286.200,00

.Ref. 7314 - Vila Lenzi
·06 dormitórios
.Área imóvel: 32S,00m2
·R$ 430.000,00

ANDRESSA DALMARCO

A R C o F F' I C E

.Ref. 7340 - Barra do Rio Cerro

.03 dormitórios

.Área imóvel: 106,66m2

.A partir de R$ 315.000,00

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

ATENDIMENTO Segunda 'a, Sexta'- 8h'às 12h e13h30 às· 18h 15, - Aos Sábados _ PLANTÃO DE VENDAS

..
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
.Área 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

.Área 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
·1erreno de esquina residencial
.Area terreno: 420 ,37m2
·R$ 80.000,00

Lot. Munique

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

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

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

l \ Il
I

·Ref. 2437 - Barra do Rio Cerro
•Terreno residencia I
.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 c/ 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

·Ref. 2432 - Vila Rau
•Terreno residencia I
.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$ l.7QO.OOO,OO
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 c/ 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 residencia is
.Área terreno: 956,87m2
·R$193.ooo,00

.Ref. 2422 - Amizade
=Terreno residencial
.Área terreno: 375,OOm2
.R$ 139.000,00

.Ref. 2451 -' São Luís
•Terreno de esquina
.Área terreno: 855,00m2
·R$ 350.000,00
Lot. Camposampiero II

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

Lot. Paineiras

·Ref. 2150 - Três Rios do Norte
•Terrenos residenciais
.Área terreno: 357,52m2
·A p-artir de R$ 68.000,00

·Ref. 2424 - Nereu Ramos
·Terreno residencial
.Área terreno: 418,51 m2
·R$100.000,00

·Ref. 2427 - Amizade
·Terreno residencial
.Área terreno: 450,00m2
.R$198.000,00
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·Ref. 2386 - João Pessoa
•Terreno residencia I
·Área terreno: 784,50m2
·A partir de R$ 75.000,00

CORRESPONDENTE

IMOBILIÁRIO
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Minha Casa
Minha Vida
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COMPRA .. VENDE · ADMINISTRA

imóveisCreci/SC 2.807-J
479248-9078 (Vivo).

Plantão 479672-1052 (Tim)

.� Rio da luz

Residência Sobrado Residência
Casa com 105 mZ sendo 03 Dormitórios,

Banheiro, Sala. Cozinha, Área de Serviço, Área
de Festa e 01 Vaga de Garagem

Sobrado com área construída de 225,OOm2 sendo
04 Dorm .• 02 Banheiros, Sala de Estar/Jantar,
Cozinha(mobifiada), Deposito,Sacada .Área de

Festa Lavabo, Churrasq., Portão Eletrônico
e 02 Vagas de Garagem.

Casa com 77,33 mZ sendo 02 Dormitórios,
Banheiro Mobiliado, Sala de EstarJ Jantar,

Gozinha, Área de Serviço
e 01 Vaga de Garagem.

R$160.000,OO

Residência

Casa com 86m2 sendo Dormitório + SuíteiCloset,
Sala de Estar, Gozinha Mobiliada, Sala de Jantar,
Área de Serviço. 2 Banheiros, Lavabo, Área de

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

Residência
Residência ..

Casa com 65 m'! sendo 02 Dormitórios,
Sala, Banheiro e 01 Vaga de Garagem.
Aceita Financiamento ou Automóveis

SUite + 02 Dormitórios, Cozinha, Lavanderia,
Banheiro. Sala de Estar e Sala de Jantar, Área de

Festa e 01 Vaga de Garagem,

Residência
Terreno comercIai

com área de 2.728,67m2
Próximo a Ponte da ARGI

Apartamento Terreno '

Com área privativa de 98,OOm2 sendo Suíte
+ 02 Dormitórios, Sala de Estar I Jantar, 02

Banheiros (mobiliados) , Área de Serviço,
Sacada com Churrasq. e 01 Vaga de Garagem

Terreno c/301,42m2, Área construída 50,00m2.
Gasa c/01 Dorm Sala de Estar/Jantar ,01

Banheiro, Área de Serviço e 01 Vaga de Garagem.
Próximo ao Mercado Pradi

EDlFICIO TOWER CENTER
Com área privaUva de 96,76m2 sendo Suíte + 01
llormilãrlOj Banbeiro, Cozinha, Área de Serviço.:

Sala de Estar e Janlar, Sacada com

Churrasqueira, Etevador e 01 Vaga de Garagem.

1
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�ll Locação Residenciall,r
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! I
- 2 qtos- Barra do Rio Cerro I

I ! prox, a Malwee i
I I R$ 480;00+ cond. II! i
I I -2 qtos - Centro I
I ! prox. Onco Clínica Jaraguá .,I I R$750,OO+ cond.

I
I
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,.íiJ Iii Terrenos I�'lli pi investimento]

I a partir de I
i 60.000,00 I
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Bairro: Amizade
Espaçogoumetmobiliado, área de lazer com piscina,
-

exelenteacabamento,ambientes amplos, localização privilegiada.
Apartamento com 2 vagas
1suite+2qtos • sacada com churrasqueira.
1suite + 2 qtos • 2 sacadas
COBERTURADUPlEX ·2 suítes + 1 ato •.

Bairro: Centro Espaço goumet mobiliado, exelente acabamento,
�

localização privilegiada No Centro da cidade.
Apartamentos com

1 suite + tqto- 2 sacadas • 1 suite + 2 qtos ·2 sacadas
2 suites + 1 qto • 2 sacadas

ii
. I'".�.�to I

. "
. BíII!11l�Barra do Rio Cerro I•-.....__.....&>... ·04 paVímentos",'IN...�IMU

.02�!osporandar !
·Prevlsãod'e TV a cabo I

.-SaIaS' de � e íanlar integradas • PO!lão �pórteíro eletrônioos 11
• Sacada com dlulrasqueira • Medidor iIxlMdual(le água egás i

• Área de seMço • Sensores de pIésenlja nas ãreas comuns II·01 SUite t 01 quarto • Han de enlradmspaço Q9III!l1e! decorados I I
I

i
._... .' _. .

_j '

, .

Deaeordocomalein°45.91/64"Informamos que as'lnformaço.es:oeste matenal têm caracter excíuslvamente-promocíeneí, c;te-acor-do com ornemo

Ref.:00380.001
..

Bairro: Centro

II!L 1suite + 2qtos�R$400.000,OO J L

!
!�""'"....."'"

Ref.:00382.001 Bairro: Centro .'1'" Ref.:00393.00.1 Bairro: São LUiS... r Ref.:00277.001 Bairro: João Pessoa

1suite�s R$355.000,OO
..!! .' 2quartos R$150.000,OO

. 'cC a z
2 quartos R$119.000,OO �
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70·1122
117 122I Plantão de Vendas:

9187·2075

www.lvanaimovtl.com.bt
contato Ivanaimoveis,com\bf'

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SCI
I

h,I/flllllllll IIIfI/IIII !IfI!I1IIi �---8IIIII----------- - 111 "11

.,

ReI. 2140- apto Bairro Vieiros- Res. Montreol-rontendo: 02
donnitórios, b'Nt social, sola estar, saaxIa com djurrasqueira, cozinha, la
vanderia,01 vaga garagem. Semi-mobiliado. Area privativa: 54,43m2.

Valor: R$147.!XXl,OO.

1
.

i
Rei. 2139 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Torre Di Soli

Residencial- Aptos contendo 02 dormitários, bwc social, sala
estar, sacadq com churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga

garagem. Area privativa a partir de 60,07m2. Incorporação
sob matrícula 5.340. Valor a partir de: RS 130.000,00.

Rei. 2110 -APto no Centro - Res.ltolia - Contendo: suíte
com doset, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, sacado com

churrasqueira,tubulação para água quente, medidor indivi,dual
de água, tubulação para split. Prédio com 02 elevadores. Area
pivativa: 121,OOm2 mais 01 ou 02 vagas de garagem. Valor: a

consultar. incorporação sob l1)atricula n.o 26.047

Rei. 2074 - opto Bairro Centro - Res:Novo York - contendo: 01 suíte,
02 dormitórios, bwc social, solo estar, socado com churrasqueira, cozinho,

10vonderio,01 vogo garagem. Área privativo: 82,B1m2.
Valor: RS 199.000,00

ReI. 1159 - Caso alv. Bairro Amizade - contendo: 01 suíte,02
dormitórios, sola estarnantar, bwc, cozinha, garagem p/02 corros.

Edícula: área festas com churrasqueira, lavanderia. Área aprax.da coso:

130,00m2. Área terreno: 360,OOm2. Valor: 289.!XXl,oo.

Rei. 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. Valor: R$165.000,OO.

Rei. 2144 - Apto no Bairro Amizade - Res. Emilia Darem Rei. 2145 - Bairro Tres Rios do Norte - Res. Tres Rios 11- Aptos contendo: 02 ReI. 2143 - Aptos Res. Vila Madalena - Bairro Amizade - contendo: 02
- contendo: 02 dormitórios, bwc, sala estar, sacada cOJll dormitórios, bwc, solo estar, socado com churrasqueira, cozinho, lavanderia, dormitórios, bwc, sola estar, SOCIJIIo com churrasqueira, cozinha, lavan-

chur�as�ueira, cozinha, lavander�a, 01 vaga 9aragem. Area 01 vogo garagem. Área privo�va: 60,oom2.lncorporoção sob matrícula deria,OI vaga estadonamento. Area privatiw: 72,75m2.lncorporação
.. pnvatlva:68,02m2.lncorporaçaosobmatnculall.S9S. 64350VI. m d RS11S000oo b '163486Y,1 ·R$13700000'\ Valor: RS 149.000,00. . . o or.o po r e .,. sa matriaJ a . . a oro .,.

1rrrr11fm1l1/l!PIIUYNmllrn/llllmry//!/IIfI//f!ll/lrnn"fflm9.mmllff!1Utm!l1l!11!1!,rmnll'!!lIIffl/flIJ1I!I11!ffl1l!l!!/fIIWIIIIm/l/llrrrfll'lmll'"m�m!1l"/IIlIfffllJ!�Int!."!Ii'�!llIIll!!l1mfflll!/fllUl!!rmrll'"1!Jr'!tl'llfllm/?lnr!lJ!!W!lrr1lrrnrl!rm'llrqnm7l'!lrrpwrmnl/"!I!llrrml'm"!I/1II!IM�lft�IIj_I!/m!Wmh'ff1mrl""IIU"tffln/f'"1I!IIrnll,,"�mlffll,r!lql/"UL'Tlltml�lIIImmtmfIf!III_l1.tpfWtm/l!llfflqIfflI/llfflJrtm�Wrlll"fflI!/I�71Immrlfl"!!1f/1IImrl·JIIII/nnmmmmm'lllffl1IflmmllflW - -__'"

ReI. 1154 - Caso alv.- Bairro Santa Antonio - Contendo: 03 dormitórios,
bwc, sola estar, cozinha, lavanderia, garagem. Área aprox. do coso:

72,OOm2. Area Terrena: 7.100,OOm2. Valor: R$ 280.!XXl,OO.

:ê\ A,� M1'T A,!i11If:I�'T rJ�
.... --�-------------..; ....

CENTRO· Sala, 3 quartos, banheiro,
cozinha, lavanderia, não tem vaga de

garagem. Aluguel R$700,OO+taxas.

CENTRO - APARTAMENTO COM SACADA, SALA

GRANDE, 4 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA, ÁREA
DE SERViÇO, GARAGEM . .R$ 590,00 +TXS.

AMIZADE - APARTAMENTO GRANDE COM SALA,
SACADA, SUITE +2 DORMITÓRIOS, WC, COZINHA,
ÁREA 'oE SEfWIQOS, GARA R$ 700,00+lXS.

I

BAEPENDI- RES. BA� O SUITE
-I' 02 DORM. AMPL:.O • AREA pRIV. 91,06 M .

R$680,llO+ntS.

CZERNIEWICZ - ED. JAESSER II. Sala, suite
+ 2 dormitórios, banheiro, cozinha, lavanderia,
garagem coberta, sacada com churrasqueira. Aluguel
R$nO,OO+taxas.

TERRENOS - BARRA DO RIO CERRO
- TERRENO COMERCIAL COM ÁREA DE
1.044,5 Mê, PROX. AO SUPERMERCADO
BRASÃO. ALUGUEL, R$1.200,OO+TXS

UNI. SALAS COMERCIAIS

NOVAS - DE 84M A

129M (COM ME2:ANINO).
ESTACIONAMENTO
FACIL. CONSULTE-NOS!!
COO 955

EXCELENTE RESIDf:NCIAI SUí1E.+ 02
DORM. $ALA DE ESTAR, BALA DEry. 60;1:

'INFlA MOBILIADA, ESCRn:ÓRIQ, GÁRAGEM
PARA 04 CARROS, MEA DE, FESTAS COM
PSCINA IMPEROiVELI COD. 1027

Apartamento com 2 dormitórios, sala cozin
ha, área de serv., banheiro social e sacada
com churrasqueira. 57,32 m privativos.
R$140.000,00 COD 1011

ED. MUNIQUE - APARTAMENTO CENTRAL COM
ÓTIMA LOQALlZAÇÃO, CONTENDO SUíTE MAIS 1

DORMITÓRIO, ANDAR ALTO, SACADA COM CHUR
RASQUEIRA E 1 VAGA DE GARAGf:;M. PARCIi\L· ,

MENTE MOBILIADO. PROMOÇÃO DA SEMANA DE
R$235 MIL POR APENAS R$215 MIL. COD 1012

CENTRO- AMPLO ÀPARTAMENTO COM 2 DOI=t
MITÓRIOS, 01 SUITE COM SACADA, SAlA DE ESTAR,
SALA DE JANTAR, COZINHA, LAVADO, GARAGEM
COBERTA, CHURRASQUEIRA E ÁREA DE SERViço.
PORCELANArO E PORTAS LAQUEIIOAS.ÀF\EA NOBRE
NA PRAIA DE ARMAÇÃO. COO 1 éM

CASA COM 130M MAIS AREA DE FESTAS COM
CHURRASOUEIRAlDrSPENçNE BANHEIRO E
PISCINA, SENDO 01 suíno COM SACADA MAIS 02

DORMITÓRIOS, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA
MOBILIADA, AREA DE SERViÇOS, E 02 VAGAS DI=
GARAGEM, LOCAL ALTO TRANQUILO E ÓTIMA VISTA
DA CIDADE. COO. 1049

, .
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-COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

Rua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122 I Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com
1:-�==�__�fldjlH"'fIIIl'IllI"'_IIlIl_'HlfjIlHl_llimo.flWl'_

CENTRO
"''''-'''''';''''-''-'-'''''"'''''�-''''''.''"-''-""'''''''''-''"'''-"'--'"''''"'''''''''''''"'''.'''''''''''''''' i _,,__,_",,_,_,",""._''',"''"''''"''''"'''''''m'"''''''''''"''''_'''·''"_'''''".'""'"''''-''-''' , '_-_""".'''''''--''.''''--',"",,_'''' " ,"m""","'_'.m"
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122

Anne 9927·6088
'

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

Rua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

REF.1413 . Ótima looollzoçõo, na Rua 25 de Julho

(ao lado do Posto Mime Matriz;)

8 Andares;

86m2 Privativo Suíte + 1 dorm.

Ampla sacada com churrasqueira;

10 pavimento: garagem, acesso socJal,
depósito e instalações de serviços;
20 pavimento: garagem, salão de festas
e playground;

2 elevadores

24 apartamentos (4 por andar);

Entrega para março/2013:

106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto Tipo 1

1 06,73 m2 • Privativo

- REF.1470 - Banheiro

- 77 ,68m2 de área privativa

- Suíte + 1 quarto

- Sala de estar e jantar

- Cozinha

- Área de serviço
- Sacada com churrasqueira

- O 1 vaga de garagem íopçôo para
2 vagas)

,

- Excelente padrão de acabamento

-Hqll de entrada, área de festas
decorados e rnoblliodos

- Ótima Localização, Bairro São Luis.

Sala de Estar e Jantar conjugadas;

Cozinha;

Lavanderia;

Acabamento em Porcelanato, Gesso e Massa Corrida;

Espera para Split;

Hall de entrada, Área de festas e Playground decorados

EstagiO da Obra Maioí2012

J]]
e. • •

-../.f' � O
- REF.1379

- Ótima localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Ami�ade.
- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 64, 76m2 de área privativo - 1 Suíte + 1 Dormitórios;
- 01 vagá de Garagem; .

-�;l: ::- :- Sala em Dois Ambientes; , ,
_ '�

- Sacada com Churrasqueira; " ,��vc='===:::;;;::z::;;�U
... n �

�
1 I,

tJ
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro; r

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com

R.I: 4.284

Ref. 2453 Resd
Las Vegas no

j Nova Brasília
com 01 suíte +

.

02 dormitórios,
sala de jantar e

estar, sacada com

churrasqueira, bwc
social, cozinha,
área de serviço. 02
vagas de garagem.
Hidrometro
Individual, Piso
Laminado em

madeira nos

dormitórios,
Massa Corrida,
Preparação para
Ar-Split.
R$ 179.000,00

ReI. 2318 Resid. Riviera

na Vila Nova c/ 1

suíte com closet, 2

donnltórlos, 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� O� APTOS

POR ANDAR).
A Partir de

R$ 270.000,00

R.I: 42.534

Ret.2474 Resid. Raziei no Baependi, cl com 3 suítes, sendo uma delas suíte rnastet lavabo, sala de jantar
/esta; sacada com churrasqueira, cozinha, área de seviço, com 02 vagas de garagem. 02 Coberturas.

Aptos A Partir de R$ 305.000,00

�P1iOS EMTCONSTRiiçÃ"�
.' '.*. .

R.J:62.958 Ref.2451 Resid.
Soberano na Vila Nova.

Tipo 01 : 01 Suíte +

01 Dormitório, sala de
estar e jantar, sacada
com churrasqueira,

cozinha, área se

serviço, bwc social,
garagem. Apto Tipo
02:01 Suíte + 02

Dormitórios,sala de
estar e jantar, sacada

í com churrasqueira,
cozinha, área se

serviço, bwc social,
garagem. A Partir de

R$ 200.000,00

Ref.24161BIZA
Residence no Centro
r:) 1 suíte r:) closet

e sacada + 2 demi
suítes, sala de jantar
e estar, sacada com

churrasqueira, lavabo,
cozinha, área de serviço,
2 vagas de garagem.- 2
COBERTURAS DUPLEX.
Apenas 2 apartamentos
por andar, aquecimento
de água a gás, ar-spl�

aproveitamento de água
da chINa, medidores
individuais de água e

l isolamento acústico.
• Apartamentos a partir

"'--�;:"--

de R$ 360.000,00

02 dormitórios

, sala de jantar/
estar, bwc

social, cozinha,
área de serviço,
sacada com

churrasqueira,02
vagas de

Catarina na Barra do
Rio Molha c/ 1 suíte
com sacada mais
2 dormitórios, bwc
social, ampla sala de
estar/ jantar,cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira
fechada(Reiki) e 1 vaga d

I garagem.R$ 238.000,00

ReI. 2481 Resid.
D'Angelis na Vila
Nova c/ 01 suíte
+ 02 domitórios,
sala, cozinha, Bwc
Social (Mobiliado),

-

lavanderia com área
extema, sacada com

churrasqueira, 02

vagas de garagem.
,

R$ 280.000,00

Ref. 2480 Resid. Ilha dos

Açores na Vila Lenzi c/
01 suite + 01 dormitório,
sala de estar/jantar,

• cozinha (mobiliada), bwc
.

social (mobiliado), sacada
com churrasqueira, 01
vaga de garagem. 02
APTOS POR ANDAR.

R$ 160.000,00

Ref. 2484 Resid.
Neumann no Vila
Lalau c/ 01 suite
com sacada mais
01 quarto, sala,bwc
social, cozinha,
lavanderia, 01 vaga
de garagem.
R$ 165.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APARTAMENTOS
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Cód. 1D39 • Casa
1 wit.e + 1 qu.ar1o • Centrô

Cód. 1034 - 'Cara
3 quaI1GS - Três RiO'S do "'fOl'le

Cód. 103:8 - �
3 quartos - Nere.u Ratoo:s

Oód. 3004 - Te«eno
JaraguáE�o - CoM. fed\alkl

698.3Om·

Cód 3038 - T&Il9IIO rem ('X)f)d,
feoImdo - Viila �a -1I1l1�

di BIugnago - 5Jl.6.97m'

C(Jd, 1027· Casa Cód. 11Of1-ICa.sa � Wdele 2

2. .� - Viila 1.eIriIZlÍ ·.dorrni.\6rios- �l'lrGu Rama$

'Cód. tree-'$Qbra® ,Colll.1'Gl!6 -'Casa2,!i'lot1r.Ilitór;iQ&
1 Wlle<lo;2 �.� -itIIoX'3iE.l\peramça-

.Gtla!';illl'li:1!i1'1

Cód 1048· 'Casa rem �itão Cód. 1043 - .casa
245,i(J!)m' • Aguâ I.'erda 1 $UÍte master" 2 QUiiIf1Q& _' Amiz..'Itle

Cild. 3G42 - TerllOOO CM. ,)02.6 - 1JTerrel1O
Amizade - 773.93m2 Três iRiosOO itIIor'le,/Lot lPiáineírli\S

325r.:i'

Cód. 3.cr32 - feneoo CM. �D • rflJ'l1effilO

Amizade - VI1',e de lyon • 338m' 8aepe1lJlill- 4'53m"

Crld 3046 - Te!m!!IlO Vila �a
�n'

TERRENOS

'Coo �'Qll.O ,'Casa.ne eSjjuina
Jaltllf(lLÔaJ;':f'lQ� -'E!rtrad.ail%Jv.a

ICód. ·�1l3. ·,CaSll
:!lI.liluartlils - {Na-eu IRamQs

rCild 1028 - Casa 1 nutte
+ 2 .doonltórios _,Rau

CIi'ld3!Mn

ÁguaNerd!:l 45em2

10ml. J04n -'lrarrilTlO

..itatagl..lc1 ,es'ljiJer:do - 54'1:i5nm'

Ol'ld. �08 :rmrDIlTO 'â�1I.t!e
.S$lllOmrn> � 1Vllllllllltlw

PLANTÃO:
.

4799738020
www.epassos ..com.br

Marina Frutuoso, 180 - sala 40
Centro - Jaraguó do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE MAIO DE 2012

n

-,

r-:.
-o
M

5
o

O
w
o.::
U

A

20 ANOS COM VOCE!

1071: AMIZADE - 161m" d suíte + 2 1115: BARRA DO RIO CERRO 1161: CZERNIEWICZ - Sobrado
qtos, área de festas d dlurrasq. e pisei- - 263m2 c/ suíte máster + 2 cf 181,52m2 - 4 qtos, 2 bwc's e
na. Excelente acabamento. R$ 500 mil qtos, área de festas com pis- amplo terreno. R$ 310 mil

cina. R$ 525 mil

1234: JARAGUÁ ESQUERDO
- Excelente Padrão cf 251 m2• 2
Suítes master, cozinha e chur
rasq. mobiliadas. R$ 935 mil

1229: JARAGUÁ ESQUERDO
- 140m2 com 3 quartos, cozin
ho mobiliada e amplo terreno.
R$220 mil

1218: ESTRADA NOVA -

Suíte + 2 qtos, casa nos fun
dos com 2 qtos. R$ 220 mil

3005: RODRIGO - Suíte + 3028: JARÁGUÁ - 2 quartos,
2 qtos, cozinha mobiliada, cozinha mobiliada.
sacada com churrasqueira - R$ 149 mil
R$ 185 mil

3003: SAINT TROPEZ - Loft, 1
qto, 2 qtos ou 3 qtos. Á partir de
R$140 mil

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

3Q96: 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

i

132

.b

1159: CZERNIEWICZ - Suíte
+ 2 qtos, copa, cozinha.
R$318 mil

1011: CENTRO - COMER
CIAL c/465m2 divididos em
sala comercial + apartamento
+ quitinete. R$ 1.100.000,00

3006: MUNIQUE - NOVO.
Suíte + 1 qto, sacada c/ chur
rasqueira. R$ 220 mil

3026: MAGNÓLIA - Suíte + 1
qto, cozinha e lavanderia mobili
adas. R$ 190 mil

3179:
.

BETEL - Ótima oportu
nidade! Betel - 2 qtos, sacada
com churrasq. R$123 mil

3040: AMETISTA - ty10BILI
ADO - 1 qto, sala/cozinha.'
R$ 169 mil

1192: ILHA DA FIGUEIRA - 3
qtos, cozo Mobiliada, edícula
com suíte. Baixou para
R$165 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

3024: MARINA. MOBILI
ADO. Suíte + 2 qtos, sacada
com churrasqueira. R$ 280
mil

3373: LlLIUM - Pronto para
morar! 2 qtos. Baixou para
R$ 225 mil

1217: COND. JARDIM DAS FLO
RES - 2 qtos, cozinha mobiliada.
R$ 165 mil- aceita carro ou terreno.

3220: SANTA LUZIA - Novo.
Suíte + 2 qtos, sacada com

churrasq. R$ 215 mil

:..
3023: EXCELENTE COBERTU
RA MOBILIADA - suíte master +

2 suítes, piscina privativa cf linda
vista p/ c]dade. Consulte-nos

3452: BAL. CAMBORIÚ.
ALDERIAM - Mobiliado c/
suíte + 2 qtos, 2 garagens.
R$ 500 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.UOO,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'BRASíLlA - 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

3371: VENEZA - 87,07m2 c/
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
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3406: ESPLANADAGLATZ -98e 118m2de 3281: EMMENDOERFER HOME CLUB - 3
3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI - Exce
lente localização. Suíte + 1 qto. Consulte
nos. R.I. 3-61.920

3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto, Suíte +

2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos.
opções de plantas. Aqui você aproveita o mel
hor da vida, na segurança da sua casa. Visite o

decorado.

3025: CENTRO - MANHATTAN - 3 suítes, 2

gar. e a vantagem da planta poder ser modificada

para atender às suas neressidades. RI. 4-31.988

área total, 1 qtos, sacada com churrasquei
ra. Entrada de R$ 6.000,00 + parcelamento
+ financiamento. RI. 2-66.608

3152: RES. EUGÊNIO TRAPP - Suíte + 2 qtos ou

Suíte rnáster + 2 suítes, vaga de garagem adidonal,
terraço". kea de festas d piscina, salão de festas,
dois elevadores e muita corroddade.Consute-nosl

3064: BAEPENDI - PÁSSAROS E
FLORES - Suíte + 2 qtos. R$ 280
mil. RI. 7-2.597

3075: VALE DA LUA -Última unidade! 2

quartos, sala, cozinha, sacada cf chur
rasqueira. R$ 150 mil - R.I 2-63.476

3094: Czemiewicz - Última unidade com

preço especial- Suíte + 2 qtos, 2 garagens.
R$180 mil

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de
plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços + parcelamento.

/"

3110: JGUÁ ESQUERDO ANA 3334: ESTRADA NOVA - ES
LÚCIA (Torre B) - Suíte + 1 qto, TAÇÕES - 2 qtos, sacada, por ap-
sacada cf churrasq.RI. 1-62.185 enas R$115 mil RI. 2.43.785

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m2 dos ambientes. Valores e

condições especíais. RI. 7-20.073

3044: EDUARDO PAMPLONA - Excelente

padrão! Apenas 2 aptos por andar. R.I 11-
56:344

3368: VILA LALAU - ANGELO ME
NEL - Suíte + 2 qtos, 1 ou 2 gara
gens. Visite o apto. decorado.

3011: VILLENEUVE - Alto padrão, suíte
máster + 3 suíte. Venha conhecer o apto.
decorado! R.I. 3-60.927

3019: CENTRO - JARAGUÁ TOWER - Duas

opções de planta, forma de pgto fadlitada. 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

o
c
Q)
E
o
E

3090: PALADINO - 2 qtos, sacada cf

churrasq. À partir de R$ 138 mil
3392: VILLAR - 2qtos, sacada cf chur
rasq. À partir de R$ 143 mil. R.I. 2-57.444

'-

Q)
::l
0-
ro
::l
0-

co
o

.co
o-

�
2
ro
co
cn

.8
'ã3
.S'
cn

o
.co
(ii
Q)
cn
o

"O
co
'(3
r:::
::l
r:::
co
cn

�
o
ro
>

3007: MILANO - Excelente padrão cf suíte máster + 2 suítes, cn

3 garagens. Consulte-nos! ?
RI. 1-65.549

3056: CENTRO - GAMALlEL - suíte + 1 qto ou 2 qtos. Entrada e

parcelas facilitadas. R.I. 1-60.083
3004: CENTRO - IBIZA - Duas opções de plantas, 2 gara
gens e apenas 2 aptos. por andar. À partir de R$ 350 mil RI.
1-65.839
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Ref: 094 • Resid. Akira, Vila
lenzi - Apto com 2 dorm, e

demais dependências cf
53,52m2 útil.

R$128.150,OO

ReI. 0341 - Residencial Torre
Di SoU. Apto com 2 dorm e

demais dependências com

60,07m2. R$130.000,00

-.

i

Ref. 0355 - Res. Alpê
Amarelo, Figueira, 2dorm,

demais dep., sacada cf chur,
1 vaga, 54m2.

A PARTIR R$ 115.000,00

Ref: 0346 - Resid. Novo
Horizonte, Vila Lenzi

Apto Suíte + 1 dorm,
demais dependências cf

91, 15m2 útil. TODO
MOBILIADO! R$ 318.000,00

Imóveis para venda

Apartamento,.. Baepenéti

mil
Alvenaria, 3 dormit., sendo
área construída de 146 m',
em terreno de 350 m".

Imóveis para locação

Ref: 0339 - Resid. Comoditá,
Água Verde. Suíte + 1, demais
dependências, cf 66,75m2 útil

Á$ 143.600,00

Ref. 0380 Res. Alinda, Três Rios do Sul, 2 dorm, demais dep,
sacada cf chur, 1 vaga, 69m2• R$124.000,00.

APTO PRONTO. AVALIADO PELO PLANO MINHA CASA MINHA
VIDA

Ref: 0340 - Terreno
Schroeder

lot. São Mateus cf 345,51 m2
R$ 70.000,00

Ref. 090 Res. Juliana,
Centro, suíte+2, demais dep,

c/ sacada , 2vagas
90m2• R$ 169.000,00.

Rua Governador Jorge Lacerda, nQ233.

(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

Ref: 0385 - Resid. Siena, Estrada
Nova. Aptos com 2 dormitórios.

Sacada com churrasqueira.
Portão e Porteiro Eletrônico. Área
de lazer. Leitor de gás individual.

R$: 115.000,00

. Ref. 0153 - Res. Villa Rica, Vila
Nova, Suíte + 2dorm, demais
dep. Sacada cl churr, 2 vagas,

82m2• R 149.000,00 Av.
CONSULTE-NOS OUTRAS

FORMAS DE PGTOS

Ref: 0229 - Resid. Village,
Ilha da Figueira. Suíte + 1

dorm, demais dependências,
cf 59m2 útil. R$145.000,OO

3275.1100

VILA LALAU - Galpão cl área 300 m', ideal pI depósito.(Próx. WEG II)

Plantão 9921.5515
tti0t«RlRfA - �e»I3A .. L!Q,G�2Ao
www.spacoimoveis.net

rottlmas l!h11daties:l

..

Apartamentos com 2 ou 3
dormitórios (1 suíte) e Salas
Comerciais. Jaraguá Tower
Registro Incorp. n. R.1-61.952

'Terreno. Jaraguá Eaquer8d

� mH
Localizado em condomínio
fechado de alto padrão.
Área total de 688 m".

mil
Otima localização, longe de
rio e encosta de morro; rua

asfaltada, área total 312m2

�partamentos NOVOS
BAEPENDI- Apart. 2 dormito (1 suíte). Aluguel: R$ 900,00

BAEPENDI - Apart. 2 dormitfsuíte, 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 dormitfsuíte. demais dependo
Opções com 1 ou 2 dormitórios I

Rua Antonio Francisco Diemonn
Bairro Vila Nova

SPAÇO IMÓVEIS lTOA· Av. Mal. Deodoro da Fonse�a, 1188· Sala 401.12 Ed. MarpaUo Centar I Jaraguá dóSul1 se

o Área interna: 77,68 m2

O Suite + 01 Dormitório

O Cozinha Integrada
O Churrasqueira na Sacada

O Preparação para Sptit
O 01 Vaga na garagem com

opção de vaga extra

OSalão de festas e hall de

entrada decorados

OEntrega para FEV f 14

ENTRADA + Pa ce as

direto com construtora +

Saldo Financ. Bancário..

Localização: Rua Luiz Bortolini, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá dos Sul/Se.
Próximo a Arroz Urbano, Dalila Textil, Malwee Malhas, Carrocerias Argi

www.dekadaimoveis.com.br

o investimento certo, você encontra aqui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE MAIO DE 2012 I IMÓVEIS I 19

Esplanada Glatz.
Na Vila Nova,
sua vida nova!
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localizado na Rua 25 de Julho, sIno
Bairro Vila �lova '''' Jaraguá dr.> Sul - se

Apartamentos de 98 e 115m2 de área total

2 dormitórios

Área de convívio integrada (cozinha,
salas de estar e jantar)

Sacada com churrasqueira

Banheiro e área de serviço'

Espera para ar condicionado e TV a cabo

1 vaga privativa de garagem com opção para

aquisição de mais uma

Área verde e de lazer Playground
Salão de festas

2 elevadores por bloco

Incorporação: Vendas exclusivas e informacões:
�

(47) 3055-0919

(47) 8447-9319

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓ'VEIS
www.ençeteclrnovets.corn.br

Padre Pedro Francken, 217"'� Centro ," CEI': g925"1�(MO "' Jar,:lçJuá do sul/seVocê escolhe sua conquista

Hausgarten
Rua: 702 João Ropelatto, esquina SR 280.

Nereu Ramos / Jaraguá do Sul se REF.: 423 - VILA NOVA -10 ANDAR - Apto com 87m', com 01

suíte, 02 quartos, sala de jantar/estar, banheiro, sacada com chur
rasqueira, cozinha e área de serviço. Valor: R$ 225.000,00

REF 424 - VILA NOVA -70 andar - Apto com 87m', com 01 suíte,
02 quartos, sala de jantar/estar, banheiro, sacada com chur
rasqueira, cozinha e área de serviço. Valor: R$ 240.000,00

REF.: 258 - CENTRO - Apartamento com 01 suite, 01

quarto (Planta original alterada 01 suíte-oz quartos), Sala
de jantar e estar, escritório, cozinha, lavanderia, chur

rasqueira e 02 vagas de garagem. 01 quadra do Angeloni
da Barão - Prédio novo. Valor: R$ 370.000,00.

REF.: 447 - ÁGUA VERDE - CASA COM 2 SUíTES
+ 1QTO, ESCRITÓRIO, SALI)S DEjANTAR/ ESTAR
INTEGRADAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO, BWÇ
SOCIAL, GARAGEM COM CHURRASQUEIRA + EDICULA
COM +-25M'. R$ 320.000,00

REF443 - SÃO LUIS

CASA GEMINADA - 2 QTOS, S�LA DE ESTAR/JAN
TAR INTEGRADAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO,
8WC SOCIAL, GARAGEM. R$150.000,00

REF.: 445 - RESIDENCIAL VILLE OU SOLEI L - APTO 501
- CENTRO - SUíTE + 2 QTOS, SALA DE ESTAR/JANTAR/
COZINHA INTEGRADOS, ÁREA DE SERVIÇO,SACADA
COM CHURRASQUEIRA E UMA SALA DE MAQUINAS
(DEPÓSITO) R$380.000,00Apartamentos com 02 quartos, saia/es

tar, banheiro, cozinha, área de serviço, TERRENOS:

sacada e 01 vaga de garagem. REF 386 - Terreno no Bairro

czerniewicz - 376,02m - R$
110.000,00 - Pode ser finan

ciado!

Apartamentos a partir de

R$106.400,OO
-

REF.: 149 - VILA NOVA - lI1etragem da casa: 200m'. Me
tragem do terreno: 600m Casa com suíte, 02 quartos,
bwc, sela cozinha, área de serviço e gar. para 2 carros.
PRECO A VISTA = R$ 380.000,00 OU R$120.000,00 de
entráda e SALDO em até 90 (NOVENTA) parcelas
de 3( três) CU8'S mensais.

REF451- CENTRO - APTO EDIFíCIO MUNIQUE
- SUíTE + 1 QTO, SALA DE ESTAR/JANTAR/
COZINHA INTEGRADOS, ÁREA DE SERViÇO,
SACADA COM CHURRASQUEIRA, 1 VAGA DE
GARAGEM. R$250.000,OO

REF.: 385 - CHICO DE PAULA
03 quartos, bwc, sala de estar, cozinha, lavande
ria, garagem para dois carros + Edícula contendo:
lavado, sala e churrasqueira - R$ 240.000,00

REF441- CENTRO - Sobrado com 1 suíte máster
+ 2 suítes, sala de estar/jantar, cozinha, bwc social,
área de festa, piscina, dependência de empregada,
garagem para 3 carros. 600m2 área construída.
R$1.600.000.ooMais informações: ma·rcal@engetecimoveis.com.br ou no

tet. 8845-9814
REF439 -Nova Brasília - Ter

reno - Ótima localização com

700m2. R$380.000,00

REF278 - Terreno no bairro

Amizade em rua asfal

tada com 336m2. Valor: R$
102.000,00

Viver bem ê fazer
a escolha certa .. REF 358 - ESTRADA NOVA

Casa de alvenaria não averbada com 01 suíte,
2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, área de
festa e 2 banheiros. Metragem do terreno: 1619m'
Valor: R$ 430.000,00

REF390 - APARTAMENTO - NOVA BRASíLIA
1 suíte + 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, cozinha
mobiliada, bwc, área de serviço, piscina, área de
festa, 1 vaga de garagem. R$250.000,00

REF 394 - EDlFíçlO ElEGANS - Centro - 1 SuíTE + + QTPS,
BWC,CIRCULAÇAO, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA
DE SERVICO, SACADA, 1 VAGA DE GARAGEM. R$200.000,00
- forma áe pagamento: Entrada R$70.000,00 +parcelas até
entrega das chaves + saldo financiado pelo banco.

REF 324 - VILA RAU
Casa de alvernaria com 03 quartos, 2 salas, 2 banheiros,
cozinha, dispensa, garagem para
02 carros, churrasqueira. escritório e lavanderia.
Área do Terreno: 450m'. Área do imóvel: 240m'

l
�
t
I
)

�
J

REF446 - Estrada Nova
- terreno com 329m2.
R$92.000,00

ACEITA PARCelAMENTO

DIRETO COM O PROPRIETÁRIO

REF.: 1205 - Cas� com 3 quartos, copa,

cozinha, bwc, lavanderia, garagem e edícula.

Terreno com 461,OOm2• End: Loteamento

Marajoara. - R$ 220.000,00.

REF.: 1208 - Casa com 3 qtos, sala, cozinha, 2

bwc, lavanderia, garagem, edícola com 2 qtos,
churrasqueira. Terreno com 1.400,00 m".

R$ 330.000,00

Voe � t'lcnquista

Schroede '

.. se
REF.: 1178 - Suíte, 2 qtos, sala, copa/COZinha,
lavanderia, garagem, área de festas com

piscina. Rua. Willy Wulf, 359, centro. Terreno

C/450m2• R$ 250.000,00 REF452 - Vila Nova - Terreno

de 372,97m2 sem benfeito
rias. R$160.ooo,00

-�

REF347 - CHAMPAGNAT -1 suíte c/ closet, 2 qtos, 3
salas, cozinha mobiliada, 5 bwc, área de festa mobili
ada, garagem para 2 carros, piscina, depósito, sistema
de aquecimento solar. R$ 1.000.000,00

408 NOVA BRASíLIA
Terreno urbano edificado com uma casa em alvenaria

(não averbada. Terreno com 1.100m' e a casa com

318,95m' (1 suite + 3 qtos), demais dependências e

piscina. R$750.000,00

REF442 - RECANTO FELIZ - ENTRADA SCHROEOER

1- CASA COM 1 SUíTE + 3 QUARTOS, SALA, COZINHA

MOBILIADA, 02 BWC, ÁREA DE FESTA, ÁREA DE

SERViÇO, GARAGEM, EOíCULA.R$250.000,00 ACEITA

PERMUTA.

REF 309 jARAGUÁ ESQUERDO -

Casa de alvenaria com 03 quartos, sala estar/jantar, cozin
ha, 04 banheiros, área de serviço, área de festa. E no térreo
possui 01 sala comercial; Metragem do imóvel: 550m'
Metragem do terreno. 860m'. Valor: R$ 750.000,00.
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REF.: 1206 - Chácara com casa com suíte, 2

qto, sala, 2 bwc, copa/cozinha, despensa,
lavanderia e garagem. Terreno com 26.150,00
m2. Rua Marechal Castelo Branco, 11517 -

Bracinho - R$ 470.000,00

REF.: 1173 - Casa com suíte, 2 qtos, sala,
cozinha,2 bwc, lavanderia, garagem, área de

festas. Terreno 511 m2 - R$ 220.000,00
REF.: 1190 - Casa com suíte, 2 qtos, sala,
escritório, bwc, cozinha, lavanderia e

garagem. Terreno com 375,00m2.
R$ 190.000,00 REF435 - CENTROREF 384 - ANA PAULA 4

Térreo com 02 salas, garagem, banheiro.
Parte superior com 03 quartos, sala, cozinha, área de
serviço, área de festa. Metragem do imóvel: 250m'
Metrágem do terreno: 3650m'. Valor: R$ 260.000,00

REF 346 - FIRENZE -

-

Casa com 03 quartos, sala de
estar/jantar, banheiro, cozinha, área de serviço, ga
ragem com banheiro e área de festa. Area do imóvel:
130m'. Valor: R$ 180.000,0'0

REF 438 - CENTRO

Apartamento com 03 suítes, escritório/suíte, home
Office, sala, copa, banheiro, cozinha e 03 vagas de
garagem. Todo mobiliado. Valor: R$ 1.200.000,00

Apto no Edifício Gaia - 1 SUrTE + 2 QTOS, BWC SEMI

MOBILIADO, SALA DE ESTAR, JANTAR E COZINHA CONjU
GADAS, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM. R$280.000,00

Rua Frederico Alberto Curt Vasel, 575 - Bairro
Vila Nova - Jaraguá do Sul
More em um ponto estratégico de Jaraguá do

Sul, o EMMENDOERFER HOME CLUB oferece tudo

para sua família morar bem, no bairro Vila Nova,
próximo a natureza e tudo que você precisa na

cidade. Duas torres, cada uma delas com 6 apar
tamentos tipo por andar. Serão 11 pavimentos de

apartamentos tipo, e um pavimento superior com

coberturas planas.

Conquiste esta excelente oportunidade!
VENHA VIVER BEM EM SCHROEDER

�
�

i
i
!' EDIFíCIO TOM JOBIM: Localizado na Rua Henrique

Friedemann, próximo a ACIAG, Centro de Guara
mirim. Apartamentos: Com 1 suíte + 2 quartos; com

1 suíte + 1 quarto, com 2 quartos. Apartamentos a

partir de R� 133.000,00. Consulte-nos.

�AS� ��d.1�:VAS

VILLA CATÂNIA: Localizado em Balneário de Piçarras, foi pro
jetado para que pra-ticamente todos os ambientes tenham
vista para o mar. Toda a área social será entregue mobiliada e

decorada. Além da preocupação com a sustentabilidade, com

uma área de preservação permanente, captação e reutili
zação da água das chuvas para irrigação dos jardins e limpeza
das áreas sociais, a energia solar também será captada,
gerando energia para a iluminação das áreas sociais.

REF.: 1116 - Casa com aprox. 300m2• 10

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 cf 1.890m2.
Rua Carlos Zerbin, Rio Hern,
R$ 400.000,00

REF.: 1199 - Casa com suite, 02 qtos, sala,
cozinha, lavanderia, garagem, área de festas

e churrasqueira. Terreno c/450m2.
R$ 250.000,00

Edifício Candido Portinari: Rua Presidente jucelino,
centro de jaraguá do Sul - se. Apartamentos com 01

suíte, 01 quarto, banheiro, sala de. estar/jantar, coz

inha, sacada com churrasqueira. Area de serviço, 01

vaga de garag_em, preparação para ar condicionado.

RESIDENCIAL ESTAÇÕES: Localizado na Rua Ingo Blunk
- Próximo a Unerj - jaraguá do Sul. O apartamento: . 2

quartos .• sala de estar/jantar.. cozinha .• sacada com

churrasqueira .• banheiro social. . área de serviço.. 1

vaga de estacionamento.
REF.: 1198 - Sobrado: Tér. 2 suítes, 1 qto.,
sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem, área

de festas com churrasqueira, forno de pizza e

fogão a lenha. 12 Piso: sala e bwc. Terreno c/
451,80m2 • R$ 350.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CÓD 372-Apto, Bairro Baependi.1 Suíte,2
.

Otos.t Banheiro Sociat, Cozinha mobiliada
,Sacada c/Churrasq. e, demais dependências.

C/Z Vagas de Garagem. R$ 275.000,00 I
........ !

CÓD 406· Casa + Edícula.Três Rios do Sul. 1

Suíte,2 atos,demais dependências c/l Vaga de
Garagern.(Edicula c/1Oto./Coz. Móveis

sobrnedida/1 BanhJ1 Garagem Muro/Portão fi!
Eletrônico.Valor R$ 280.000,00

CÓO 393 • Casa de Alvenaria. Bairro
, Amízade.tto. Das Acássia II. 3 üuartos.z

Banheiros e, demais dependências. Murada e c/
I

1 Vaga de Garagem .Valor 160.000,00. ' CÔD 392: RESIDENCIAL FAMILIAR C/2 PISOS
(BAIRRO RAU)

APTO 01 c/68,87m2: 2 Qtos.,Sala,Cozinha, 1

Banhelro,l Vaga de Garagem ,Churrasqueira
e.dernaís dependéncia . R$ 14.5.000,00

APTO 02 C/72,20m2: 1 Suite,l
Oto.,Sala,Cozinha,Banheíro Social e, demais

dependências, Churrasqueira,l Vaga de

Garagem. R$150.000,DO.

_ _ � _ �,_. _I

BARBADA EM PICARRAS!
#'

(asa, 2 dorm, demais dep. com 103m2, terreno

300m2, excelente localização, bairro Nossa
Senhora da Paz.

, I
,

I
I
I
I
I

APTO 03 CI74,53m2: I Suite,1
Oto.,Sala,Cozinha,Banheíro Social e, demais

dependências, Sacada ,Churrasqueira,l Vaga de

Garagem. R$ 155.000,00.

APENAS: R$ 125.000,00 (ac/carro)
Tralar fone: (48) 8431-2223

I
I

!
CÓD 404 • Apartamento,Bairro Vila Lalau.1 I

Suite,2 atos, 1 Banheiro social, sacada cf I
: Churrasqueira e, demais dependências.C/ 2 :
: V��a�.?e ���g��:y�I�r_R$_2��.�0_!l,00 __ �

APTO 04 C/79,63W: 1 Sulte,1
Oto.,Sala,Cozinha,Banlleiro Soci�1 e, demais

dependências, 2 SacadaS ,Churrasqueira,l Vaga
de Garagem. R$165.000,OO.

CÓD 367 • Casa de Alvenaria,
Schroeder.3 atos.,1 Banheiro e, demais

dependências. Cf1 Vaga de Garagem.
_ _ �aJo! .R� 1_?2.!Ig0,oo_, . __ :

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970LEILA W. MANTAU
Corretora de l:móveis

CRECI011420 Fone/Fax: (47) 3.373'-1905

Ref. 114.1 - Centro, Guaramirim - Sobrado, cJ 3

quartos, sala de Estar e N, coz, despensa, BWC, área
de Serviço e festa e no pav ..térreo uma sala Comercial.
Área Construída 385,32m2. Imóvel Legalizado pode ser

Financiado. R$ 750.000,00

Ref. 95.1 - Nova Esperança, Guaramirim - Casa
em Alvenaria, c/ 2 quartos, sala/Coz, bwc,

lavanderia e garagem. Terreno de esquina c/
450m2 e área construída aprox 70m2.

R$ 120.000,00

Ref. 101.1 - Centro, Guaramirim -

Sobrado c/2 quartos, sala/coz, lavand, ara
de festa, garagem. NEGOCIAVEL, Aceita

financiamento. R$ 235.000,00

REF. 160.1 - Alugo Apartamento
Bairro Avaí - Guaramirim. Com 2 quartos,

cozinha/sala, banheiro, lavanderia e

ga�agem. Valor R$ 600,00.

REF. 2.11 - Alugo Apartamento. Bairro Centro
Guaramirim. Com 1 quarto R$ 500,00

Com 2 quartos R$ 550,00.
Sala/cozinha, banheiro, lavanderia, garagem.

Nesse valor incluso água e luz

REF. 70.3 - Alugo Apartamento. Bairro Avaí -

Guaramirim. Com 2 quartos, salalcozinha
banheiro, lavanderia e garagem.

Valor R$ R$ 650,00

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

Ref. 153.1 - Avaí, Guaramirim - cf 3 quartos,
sala, cozinha, banheiros, lavanderia e

garagem. Aceita Financiamento Habitacional,
R$130.000,OO

REF, 156.1 - Alugo Apartamento
Bairro Amizade - Guaramirim. Com 2 quartos,

cozinha/sala lavanderia e garagem.
Valor R$ 510,00.

REF. 164.1 - Alugo Apartamento. Bairro Centro -

Guaramirim. Com 01 suíte, 02 quartos,
sala/cozinha, banheiro, Lavanderia,

sacada com churrasqueira e uma vaga de garagem.
Valor R$ R$ 780.00

1 • tI 1111 dll 1111 II
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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expansao@apolar.com.br ou

41 . 3320-5959 I 41. 9248.4026

111M fRANQUEADO Faça parte da moi"
franquias imobiliárias do

Con� as VClllIIIJI....

- Treinamento para o franqueado e seus correlores;
- Mais de 40 anos de experiência;
- Sistema de carteira compar1ilhado com mais de 3500 i.....--·
- Revista própria com mais de 40 mil exemplares;
- Portal imobiliário com mais de 300 mil acessos mês;
- Equipe com mais de 900 corretores;
- Rede interligada com mais de 70 Ioias no PR e 5C:.

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

408,00m2. R$95.000,OO
'smos

. � .•';' � ..

'''".
""

.

044� Nereu Ramos, C/ área de 72.00Õ,bÓm2, cl casa, área de festas, rancho, lagoas � : R$500.000,OO
237- Ribeirão Grande do Norte c/123.300,OOm2,cl água corrente. plantação de arroz, banana R$ 500.000,00
030 - Santo Antonio - C/ casa de alv., rancho. lagoa. cl área de 175.000.00m2. aceita imóvel de menor valoL. R$450.000,OO

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

l�ENOS
.

'",

" ;,.. .

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268.00m2 R$1.200.000,OO
006 - Três Rios do Sul, terreno com aproximadamente7.000.00m2 R$400.000,OO
0070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71.14B,20m2 R$ 2.850.000,00
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 R$280.000,00
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m2 R$ 960.000,00
024 - Nereu Ramos Terreno com 420,OOm2 R$ 58.000,00
026 - Ribeirão Cavalo, terreno com 1.189,50m2 - R$135.000,00
029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317,70m2 - R$ 2.000.000,00
032 - Ribeirão Cavalo, terreno com 9.309,60m2 R$ 500.000,00
037 - Vila Rau, terreno com 2.407,30m2 : R$ 650.000,00
04i - Nereu Ramos, terreno com 20.321 ,80m2 R$1.500.000,OO
049 - Nereu Ramos, terreno com 600,00m2 R$85.000,OO
050 - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2, R$85.000,00
058 - Nova Brasífia, terreno com 16.843,45m2 : R$1.200.000,00
059 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 : R$ 75.000,00
083 - Vila Lenzl terreno com 406,50m2 R$160.000.00
OS9 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 360,OOm2 R$145.000,OO
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m. , R$300.000.00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 7S.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$500.000,00
155 - Chico de Paula, terreno com 723,60m2 R$i20.000,00
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique) R$ iOB.OOO,OO

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

ó'�M �l ,&::2'��_ '. �',g�! ,.,�j::�" ,_,.',l7IW)1 ._:.�� ,., .. �f'-:;.���::4',". �;-':;,�-§w.." �.;:._�:r I, " 1::.:,�
004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,00m2 e terreno com 450,00m2 vaIar : R$180.000,OO
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/200,00m2 e terreno C/ 329,OOm2 aceita sítio R$220.000,OO
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alvo de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2 R$136.000,OO
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,00m2 : R$130.000,00
062 - Ubatuba, casa mista com 140,00m2 e terr: 307,51 m2• (aceita imóvel de menor valor em Jguá do Sul}.R$115.000,OO
075 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 118.00m2 e terreno com 395,12m2 R$160.000,00
090 - Barra do Sul, casa com 32,00m2 e terreno com 360,Oqm2 R$32.000,00
131- Nereu Ramos - casa de alv. cf 102,OOm2 e terreno cl 475,00m2(aceita apto de menor valor) R$220.000,00
136 - Rau. geminado em alvenaria com 199.00rr? � R$250.000,OO
150 - João Pessoa - casa de alv. cf aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr. cl 1.574,10m2 (aceita apto de menorvalor) R$450.000,00
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. 120,00m2 e terreno com 455,OOm2 R$177.000,OO
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula. Terreno com 660,00m2 R$ 220.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m2 e terreno com 2.500,00m2 R$180.000,00

040 - Barra do Rio Cerro, casa de alvenaria
com 125,63rrJ2 mais edícula com 73,OOrn2.
Terreno com 315,35w. (Aceita terreno na

Barra do Rio Cerro). R$ 253.000,00

039 -Apartamento
,

Agua Verde com

área total de

52,71 m2•

R$ 100.000,00 025 - Nereu Ramos casa de
alvenaria com 58,08m2 e terreno
com 322,OOm2• R$120.000,OO

079 - Ribeirão Cavalo, geminado novo

com área de 85,13m2•
R$ 135.000,00

,.ArABTAMEltó ./ Ih! 1 .. 1' I "I!i!i.�! I, .jj� \_ �I, • 31!F. ,/ i:. .;,;� f

068 � Centro - apartamento com área privativa de 76.04m2 e área total com 113,44m2" R$185.000,OO
018 - Balneário Camboriu - apartamento com 82,17m2 de área total mais garagem (próximo da praia) R$ 320.000,00
036 -Água Verde com área total de 52,71mz R$100.000,00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 , , " " R$ 275.000,00
063 - Centro - apartamento com ár�a total de 96,37m2 " " R$175.000,00

LOêAÇÃO _
.

u
•

. .,

Casa Nereu Ramos R$ 600,00
Apartamento Centro : R$700,00
Apartamento Centro " " , " R$850.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lote - Três Rios do Norte a partir de R$ 65.000,00

Apartamentos a partir de R$ 110.000,00
INVESTIMENTOS

I
.. Área de S8.000m" ... R$ 160.000,00 • Área de 1.875rrr· RS 230.000,00

.. Área de 62.000m2 .. R$ 1.45,.000,00
CREC13139.J

Chácara
Schroeder,

Duas Mamas

Área de terreno:

690,OOln2
Área construída:

180,331n2
1 Suite, 2

dormitórios, sala,

copa, cozinha,
lavanderia, área de

festas e garagem.

Área total:
100.277,OOm2

Casa com 13On12

(3 quartos)
Quiosque com 120m2

�,_,__..._,..__... , ..... ,__,_ ........... ",,,,q. � .. ��__
....-..-:.�_,,,,,,,,_�__,,,,,_,d

_",�_""",_""__
"",,,,,,,",,_",�_,,��_--,,,"-,*,,,,",_""""_�_,_IIf""" ....,,*,,,",,,,_�_, , ...

t
',".. Apartamento na

ilha da figueira com

91,05m2, 3 quartos, sala,

cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem, em

frente ao

Supermercado
Brazão.

Terreno de

esquina: 630,OOm2
Casa com 127,45n12

1 Suíte,2
dormitórios

Vendas 9934.8069 I 9923.9739 I locação 9923.1090

(
L2150 - Apartamento - Vila Lalau - Com 02 quartos, sala, cozinha semi

cia de empregada, área de serviço, garagem PI 4 carros. R$1.800,00 mobiliada, bwc, área de serviço, garagemH$ 450,00 e Cond.Aprox.

L1046 - Casa - Schroeder - Com 02 quartos, 02 salas, 02 bwc, cozinha, sacada, R$ 100,00.

garagem. R$ 500,00
L2153 - Apartamento - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,

L1051 - Casa - Jaraguá Esquerdo - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de ��.��em8�óJacada C/ churrasquelra,garagem.R$ 620,00 e Cond.

selV1ço, garagem. R$ 660,.00
.

.
L2154 _ Apartamento _ Baependi _ Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,

L1052 - Casa - Barra do RIO Cerro - Com 01 sute, 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada C/ churrasqueira,garagemH$ 620,00 e Cond.
área de serviço, despença, garagem.R$ 700,00 Aprox.R$ 100,00
L2156 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, saa, cozinha, bwc, área de servi- L2155 - Apartamento - Vila Lalau - Com Quarto/Sala, cozinha semi

ço, sacada com churrasqueira, garagem.R$ 680,00 e Cond. Aprox. R$1 00,00 mobiliada, bwc, garagem.R$ 400,00 e Cpnd.Aprox.R$ 90,00

L2157 - Apartamento - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de L3001 - Sala Comercial- Centro - Com 40m', bwc.R$500,00

serviço, sacada, garagem.R$ 650,00 e Cond. Aprox. R$ 25,00. L3007 - Sala Comercial- Centro - Com 813m', 09 vagas de garagem.

L2158 - Apartamento - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de R$ .11.000,00
.

serviço, garagem.R$ 750,00 e Cond. Aprox. R$120,00 L3011 - Sala Comerciai - Centro - Com 41 m', bwc. R$500,00 e Cond.

L2080 - Cobertura - Com 01 sufte master, 01 suite, 02 quartos, dependência de Aprox.R$ 60,00
. ,

empregada, 03 bwc, área de festas, cozinha, saa, sala de jogos, piscina, 03 vagas
L3016 - Sala Corrernal- Centro - Com 32m,' bwc. R$550,00

de garagem. R$ 2.100,00 e Cond.AproxR$ 600,00
L3018 - Sala Cornerual- Centro - Com 32m,' bwc.R$670,00

L2101 - Apartamento - Centro - Com 01 suite, 02 quartos, sala, cozma, área de
L3019 - Sala Comercial- Centro - Com 32m,' bwc.R$850,00

serviço sacada comchurrasq jardim terraço. R$ 900 00 e Cond.Aprox. R$100 00
L3021 - Sala Comercial- Centro.- Com 42m .R$ 460,00

, " '. 'L3027 - Sala Comercial- Corupa - Com 50m'.R$ 250,00
L2113 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, COZinha, bwc, sacada C/ L3036 _ Sala Comercial- Centrô- Com 40m', bwc.R$550,00
churrasquelra,garagem. R$ 630,00

. L3037 _ Sala Comercial- Centro - Com 750m' .R$ 8.500,00
L2116 - Apartamento - ChiCO de Paulo - Com 02 quartos, bwc, cozinha, sala, L3038 _ Sala Comercial _ Centro _ Com 110m' R$ 3 000 00
área de serviço, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$100,00 L3039 _ Sala Comercial- Centro _ Com 120m' 'R$1'B50'00
L2122 - Apartamento. - Centro - Com 02 quartos, sala, coerna, área de serviço, L3040 _ Sala Comercial _ Centro _ Com 42m' .R$ 540,00'
sacada C/ churrasqueira, garagem. R$ 710,00 e Cond. Aprox.R$100,00 L3041 _ Sala Comercial- Nova Brasilia _ Com 170m' 02 bwc estacio-
L2123 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de namento. R$ 2.200,00

' ,

serviço, bwc, garagem. R$ 600,00 e Cond.Aprox.R$1 00,00 L3042 _ Sala Comercial- Centro - Com 6Om', bwc.R$900,00
L2126 - Apartamento - Centro - Com 01 suite,01 quarto, sala, cozinha, área de L3043 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$850,00
serviço, bwc, SiÍllada C/ chumsqueira, garageQ1. R$ 740,00 e CondAprox.R$ 100,00 L3044 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$850,00
L2131 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, saa, cozinha, bwc, área de L3045 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$550,00
serviço, sacada C/ churrasqueira, R$ 620,00 e Cond.Aprox.R$100,00 L3046 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$550,00
L2135 - Apartamento - Centro - Com 01 sutte C/ closet, 01 quarto, bwc, sala, . L3047 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$550,00
cozinha, área de serviço, sacada C/ churrasqueira, garagem, elevador, TODO L3048 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$850,00
MOBILlADo.R$ 1.800,00 e Cond.Aprox.R$180,00 L3049 - Sala Comercial-Ilha da Rgueira - Com 44m', bwc.R$650,00 e

L2137 - Apartamento - Agua Verde - Com 02 quartos, saa, cozoha, bwc, área de Cond.Aprox R$ 35,00
serviço, sacada com churrasqueira, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$100,00 L3051 - Sala Comercial- Centro - Com 70m', 02 bwc.R$2.500,00

L2141 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, saa, cozinha, área de L3052 - Sala Comercial- Centro - Com 154m', 02bwc. R$ 3.300,00

serviço, bwc, garagem.R$ 600,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00 L3054 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$550,00
L2142 - Apartamento - Vila Lalau - Com 03 quartos, saa, cozinha, bwc, área de L4006 - Galpão - Guararnirim - Com 500m'.R$ 3.800,00
serviço.R$ 750,00 e Cond. Aprox. R$100,00. L4008 - Galpão - Vila Lalau - Com 3.500m'.Valor sob consulta.

L2143 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área L4009 - Galpão - Guararnirim - Com 1.125m' - Valor Sob consulta
de serviço, sacada C/ churrasqueira, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$1 00,00
L2144 - Apartamento - Baependi - Com 01 suãe, 02 quartos, saa, cozinha,'
bwc, área de serviço, garagem.R$ 750,00 e Cond. Aprox.R$ 100,00.
L2145 - Apartamento - Centro - Modelo Loft, MOBILlADO.R$ 620,00 e Cond.

Aprox.R$ 150,00
L2146 - Apartamento - Centro - Modelo Loft R$ 450,00 e CondAprox.R$ 150,00
L2148 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, saa, cozinha, bwc, área de

servço, garagem.R$ 650,00 e Cond. Apnox.R$1 00,00
L2149 - Apartamento - Centro - Com 01 quarto, sala e cozinha conjugada,
bwc, área de serviço, garagem. R$ 390,00 e Cond.Aprox. RS 90,00

CHICO DE PAULA
L2116 - Apartamento Com 02

quartos, bwc, cozinha, sala,
área de serviço, garagem.Ótima
localização, próximo de escola,

mercado, farmácia.

R� 550.00 e Cond. Aprox.
R$100.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE MAIO DE 2012 I IMÓVEIS 125

(47) 3371-660
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

Casa Água Verde - 02 dormitórios + suite.

R$ 1.000,00

Apartamento vilã Lalau - Ed. Vitória Régia - 03

dormitórios R$ 750,00

Casa Jaraquá 99 - 02 dormitórios e demais

dependências R$ 700,00

Apartamento Ilha da Figueira - Ed. Tácia Fernanda

- 02 dormitórios R$ 750,00

R�f.:a036 Casa Comercial- Ilha da Figueira - 200m.
.

R$ 2.000,00

Apartamento Centro - 02 domitórios + suíte - Ed .

Klein R$1.100,OO

Galpão Industrial - Barra do Rio Cerro.

R$9.000,00

Apartamento Ed. 4 Ilhas - Suite + dois dormitórios

R$1.000,OO

Sala Comercial- Centro - 800m R$ 670,00

Sala Comercial - Centro - 30m R$ 700,00

Apartamento - Barra do Rio Cerro - 02 dormitórios

+ suite. R$ 780,00 - Ed. Bortoline

Sala Comercial - Centro - 174m

R$ 2.350,00

Apartamento Vila Lalau - 02 dormitórios - Ed.

Olivia Catarina. R$ 650,00 + taxas

Apartamento Agua Verde - 02 dormitórios - Ed.

Olinda R$ 550,00 + taxasSala Comercial - Centro - 1400m A Consultar

Sala Vila Lenzi - 60m R$ 500,00 Apartaménto Centro 02 dormitórios + 01 suite

Ed. Arezzo. R$ 1.000,00 '" taxasLoft - 01 dormitório R$ 400,00 + taxas

Ed. Nathália Schiocket
Jaraguá Esquerdo - 341 m2

R$140.000,OOApartamento Czerniewicz - 02 dormitórios.

R$ 700,00Cobertura - Centro R$ 2.500,00 - 03 dormit + suíte

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- ;:â;;
H013 Amizade

R$: 137 Mil

i_.....

H2180 Vila Nova. R$:130
Mil, Área Total 91,83m2

H212D Nova Brasilia
R$: 195 Mil, 110m2

H1100 Casa com 131 m2.

R$: 270 Mil, Barra Rio Molha

Bela Paisagem. Área 20.000

m2. R$:990.ooo,OO Amizade

H114R Casa 152M2

R$:320Mil, Centro

H012 Vila Lenzi

R$ 142 Mil

H218R Vila Lenzi

R$: 149 Mil

H208D Nova Brasilia
R$: 210 Mil, 95m2

H164Casa com 51 M2

Estrada Nova R$:135 Mil

H014 Área privativa 107

m2. R$:380 Mil, Baependi

H 128D Três Rios do Sul
R$: 165 Mil, 70M2

H0025 Casa 170M2

R$: 350 Mil, Três Rios do Sul
H0027 Vila Lalau

R$:185 Mil, 90,43 M2

Se

H021 Ed. Vale Da Lua

R$: 150Mil, Amizade

..

I

H2170 Chico de Paula
92m2. R$: 215 Mil

Residencial São Luis. Área
Total 70.42m2. R$: 146 Mil

H 1 07 Apartamento R$: 118
Mil. Area privativa 50,39

Centenário

H0024 Área privativa 98,00
M2. 215 Mil, Nova Brasília

H221 R Vila Lalau
R$:125 Mil.

H132R Casa 206M2

R$:450Mil Barra Rio Cerro

H210D Ed. Tulipa 97m2. H205 Moradas da Serra

R$:320Mil, Centro R$:249 Mil, Nova Brasilia

li
I

»

H135R Casa de Alvenar
ia. R$: 380 Mil, Centro

H1650 Geminado 70m2.

R$: 150 Mil, Três Rios do Sul

HOO22 Sobrado Geminado.

R$:270 Mil, Três rios do sul

H 129R Área Total. 2.258m2.

R$:250 Mil, Amizade

H 163R Nova Brasília R$:650
Mil, Área Total 650m2

H0026 Ilha da Figueira
R$:211 Mil, 100M21

H212D Centro. R$: 195 Mil,
Área Total 110m2

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

,

H0023 Terreno 373,97m2. A.

Champs Elysee. R$:159 Mil

H211 R Quitinete 30M2

R$:79Mil, Centro
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PLANTÃO: 88G6..9624

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



28 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE MAIO DE 2012

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·

SI 29SE 6 DE MAIO DE 2012 IIMOVEIFIM DE SEMANA,

www�ch,aleim'obinaria�com,.br \

F'one473371-1500
P·'.antão 47 9975...1500. � 9�3g..1.500
- vendas@chaieimobthana.oom.br
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IMÓVEIS.

CRECI3171-J

o nosso desafio é fazer você feliz

Capanema
Guaramirim

, Casa de alvenaria, 150,00m2
Terreno com 420,OOm2
01 suíte, 02 dormitórios,

, sala estar/jantar, churrasqueira,
lavanderia,02 banheiros,
cozinha e garagem.
Casa com móveis planeiados
e piscina.

Jaraguá Esquerdo: Terreno plano pronto
para construir,

Área de 350 m214 x 25m

João Pessoa.

Terreno com 13.000,OOm:2.

Próximo ao Mercado Zanetti.

Caso de modeka com 02 dormitórios +

dependencias,

Caso alvenaria com 160,00mJl
Rua asfgltoda, ótima loa.:tlização.

Nereu Ramos:

Terreno indústriatcomfrentepara BR2S0.

Áreodoterreno;4.900iOOm�(60x80mj.

João Pessoa
Casa de alvenaria, 90m.2
Próximo à Beimec

Ilho do figueira, Jaraguó do Sul.

r�rrEmo de 1751 mil., Qrea 'tlolllstrlJida 4isam:l

Imóvel com rendimento R$3.800,OO mês

Ribeírão Cavalo:

Cosa ofv.enatÍa ClDm 02 dorri1ftõrfos.

Próximo. o emfJreso Schneli
�, ..

'

,.

.

'"'''' �"

Coso de alvenaria 90100 m1

Loteamento Santorini.

Centro, Jaraguó do Sul.

COSq de alvenaria, 90m2

lateral do Marina Frutuoso
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Você tem um imóvel?
Quer alugar seu imóvel?
Não sabe com quemP GomoP
Nós temos a solução.

nuncia aQui!
(47) 2106-19�9

www.ocorreiodopovo.com.br

EXCGténte oportun'dttde
de Investimento

TêrfênO Indústrial côn1 �rêa lt>'tal
de 185.000m·��
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f �

"
'_-"�'::� �"; : �':� ��"':. ,_'

Cód. 3053 Vila Nova • Prox.
ar do Oca - terreno- área +/.

4.147 m2 com galpão de

600,OOm2, com mezanlno-

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.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina - com 4

quartos, sala, sala tv, copa, cozinha,
lavanderia e garagem . terreno 530

m2, Valor do imóvel R$ sob cons

.

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, salal

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$125 mil ...

Cód. 2021-Centro - Edif. Juliana -

Apartamento 1 suíte, 1 quarto, salal

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira, sacada garagem - of.

R$ 175 mil

Cód. 2017 - Centro - Apartamento 3

quartos, salal copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem - Valor

R$165 mil

�,
�

,

'li _�
..

-., �
J

�"'_�__�

1$�_::1»,- ...

, -.-�"� ... , I"'�""""
.;;.:;.�<
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Cód.1049 - Nova Brasília _ 2 Casas Bairro Área/Terreno·
Cód.1105 _ Vila Lenzi - Casa 1048 Centro 532m'

4 I uítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,mista, 1 bwc quartos, saia, 1066 Praia Barrado Sul

cozinha, despensa, lavanderia ala tv, s estar, churrasq,aq solar, 1075 Chico de Paulo 430m'

varanda, garagem, churrasqueira, garagem 4 Carros. 1107 Nereu 375m'

jardrn- R$185 mil
Sob consulta Apartamentos Local

I------__,..,��!""""""..__.,...,...--........----__t 2002 SFS/Ubaluba 1 quadra do mar 70m'/Suíle+2q
PROJETOS E CONSTRUÇOES 2017 Amizade Cond. 3quartos

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2020 joão Pessoa Prõx, Posto Mime 2 quartos

experiência no mercado de construçães.'Deixe todas as preocupações e os Terrenos Área

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 GuaramirimBR2802.450m'

FINANCIAMOS PELO SISTEMA
3054 JoãoPessoajr 918,OOm'

(SFH).minha CASA minha VIDA! ����ras Barra do Sul +1-350m'

·.lFRi lE9fWHi:éti Eb�,qWf:I!Rrn� 4006 Mass.lRib Gustavo 201.000m'
4007 São Bonifácio· 242.000m'

It��/.;f� Aluguel- Centro- ap 3quartos
"

Construção' Valor
150m' 850mil

aprox.90m' 100mil
t20m' 155mil
1oom'madeira 60mi!

115mil
130mi!
115.mil

4.000m'+/-
3aluguéis

510mil
450mil
180mil
25milPróx. Trapiche

185mil

*(Prox.Palhoça) 150mil

R$765,OP

r.Tr�"t.s lfP-�� ri �r�tt ��",�'!:�·�... it�fJ4f ... tl;U�";Ülôij I
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47 3373-3404
·47 3373-0066

A consultoria Habitacional
.

deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente

credenciada pela Caixa
Economica Federal.

edifício
1{_uth· (Braun

, �
Residencial Monet, apartarrentos 00 3 quartos sendo

1 suíte, laminado m madeira, sala m estar, jantar,
cozinha, banheiro, lavandeIia, sacada com churrasqueira

R$165.000,OO

REF 0316 - RIO HERN/SCHROEDER - Casa geminada
nova, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de
serviços. 55,00m2 de área construída. R$110.000,00

(cento e dez mil reais)

Ref 320 Amizade/ Guaramirim Terreno contendo 02 casas.

Uma casa com 2 quartos, sendo 01 suíte, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e varanda. A segunda casa com 01

quarto, sala e coz., banheiro e lavanderia. R$ 320.000,00

Imagens meramente ilustrativas

Ref 324 Avail Guaramirim Casa de avenaría
com 120m2 de área construída, 3 quartos, sala,

cozinha, 2 banheiros, lavanderia e garagem para 2
carros R$180,000,OO

Financiamentos

,
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.

OFERTAS
Terrenos

• Ref 258 Ponta Comprida! Guaramirim Terreno

de arrozeira 20.000m2 R$160.000,00
• Ref 315·Bana�al do sul! Guaramirim - Lote

360,00m2, rua pavimentada R$ 85.000,00
• Ref 319 Poço Grande I Guaramirim - Area

rural de 62.306,96m2 R$150.000,00
• Ref: 199 Guamiranga!Guaramirim Terreno

com 189.780,00m2 contendo arroizeira,
.

terras produtivas. Terreno escriturado,
R$800.000,00

• Ref 230 Amizade/ Guaramirim Terreno com

área de 4888,00m2 R$65.000,00
• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2 -

R$58.000,00
• Ref 314 Centro/Guaramirim Terreno na

área central próximo da Transmagna
R$150.000,00

Foto meramente ilustrativa Construtora co:>
,...
o

c::)
�
:E
..:.
r:i:

Ref270 Edifício Tom Jobim, Edifício com 07 pavirJle®,�, 36 ,apto§, Elevador,
SaJão de Festas mobiliado e decorado, PIaygmund, BICICIetárío, Garagens,

Portão e poi}eir!J eIeIrônicos, Previsão para TV a cabo e antena COletiVa,
Central de gás, Acabamento em massa cOlTida, Portas e rodaoés na cor
branca �entos com: 02 quartos, Suíte + 01 quarto, Suíte + 02.

quartos, Silla de es1àr e ianIar. Sacaqa com churrasqueira. Cozinha, BWC,
l\rea de SIWlço,Garagem,

Ref 289 - Bananal do SuVGuaramlrim - Casa
nova em alvenaria, com 1 sune + 2 qQartos,
sala estar/japtar, cozinha, 1 banheiro socral e
lavanderia. Area toda murada com 360,00m2

e de área construída 75,00 2

R$ 170 ..000,00

Ref 308 Avaíl Guaramiriin Casa em alvenaria com

03 quartos, sala de estar, cozinha, 02 banheiros,
lavanderia e garagem R$150.000,OO

Ref 306 Jacu- açu/ Guaramirim Terreno
rural área de 17.500m2 em sua maioria

arrozeira. R$ 265.000,00

«<.é....

Ref 0312 - RIO HERWSCHROEDER - Casa nova em alvenaria
com 1 sutte + 2 quartos, sala de estar,ljantar, cozinha, 1 banheiro
social e área de serviços, 76,00 m2 de área construída e terreno

com 350,oom2, localizada em loteamento residencial com praça!
playground e Ruas pavimentadas. R$ 160,000,00

Ref 323 Ponto Comprida/Guaramirim 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 0317 - CAIXA O' ÁGUNGUARAMIRIM
- Casa em alvenaria com 2 quartos, sala, co

zinha, banheiro, área de serviços e garagem.
R$ 99.000,00

Ref 287 Avai/Guaramirim Casa mista com 03
quartos, sala de estar e jantar, cozinha, banheiro,

lavanderia e garagem R$150.000,00 .i
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Res. Vicenzi - Barra Rio Molha Residencial Meliáh - Vila lalau Edifício Terra Florae - Vila lalau Edifício Belatrix - Amizade Residencial Hebrom - Nova Brasília

Apto 2 quartos, sacada cl churrasq.. Apto 2 quartos, sacada cl churrasq., 2 quartos, 70m2, sacada cl churrasq., Ap NOVO 1 suíte + 2 guartos, garagem Ap N.�_s_4ite ±.2_g_yartos, garagem

......R�1.2.5.000,00.Finamnc.i.á.veml .I;m� 1.3mO.OmO.0.0.0 �R�$�1�5.5�.iOO.Oi'.O�0.•E.n.t.re�a.:.M.a.r..o/.2.0.1.3� s.a.ca.d.a.c.l.c.h.u.rr.a.s.q•.R•.•$.1.7.5.•0.0.0.,0.Q s.ac.a.d.a.c.'.c.h.U.rr.a.s.q•.R.$••1.80•.•0.0.0.,0.0•.�

-

Res. Grand life - Vila Nova

Aptos...NOV_OS 1 suíte .±..Z_gyattos
A artir de R$ 250.000,00

Casa 3 quartos - Guaramirirn

Linda casa ª-.quartos, sala, cozinha,
BWC, ara em. R 198.000,00.

LOCAÇÃO
Apto 1 quarto, sala, cozinha, BWC, garagem.

Centro - R$ 480,00 + condomínio.

Apto 2 guartos, sala, cozinha, banheiro,
lavaderia, churrasqueira, garagem.

Baependi • R$ 570,00 + condomínio.

Apto NOVO 1 suíte + 2 guartos, 100m2 privo
sacada cf churrasqueira, garagem.

Baependi - R$ 750,00 + condominio.

Apto NOVO 1 suíte + 2 guartos,
sacada com churrasqueira, garagem.
Vila Nova - R$ 800,00 + condomínio.

Apto NOVO 1 suíte + 2 guartos,
ampla sacada cf churrasqueira, garagem,

prédio com elevador, salão de festas.
Vila Nova - R$ 1.150,00 + R$ 100,00 cond.

VENDE-SE·

RESIDENCIAL

TORRE DE LUNA

VILA NOVA

APTO COM 96,12M2,
COM 2 QUARTOS,

SALA, COZINHA

ÁREA DE SERVIÇO,

BWC, SACADA COM

CHURR E GARAGEM.

SEMI MOBILIADO.

R$ 145,000,00. ESTUDA

PROPOSTAS. ACEITA

FINANCIAMENTO.

FONE: 47 9662 0985

77
3

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

\Nww.splendoreimo�eis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

*Preços válidos até a próxima edição deste anúncio ou conforme disponibilidade do imóvel.

Casa 3 quartos - Chico de Paula

1 suíte cf c�ete bªn.b�lrn, área festa
. .. I

Casa 1 suíte + 2 quartos - Amizade

147,OOm2 de área construída, alto
- ,

Ed. Belo Arvoredo - Amizade

- Apto NOVO com 1 suíte + 2 quartos,
- Sacada com churrasqueira e garagem.

.

- 84,19m2 de área privativa.
- Ponto de SPLIT na suíte e sala

" - Acabamento com gesso,

� massa corrida e granito.
,

{
- Linda vista para praça com parquinho

- Incidência do sol em 1000/0 do apto.
- Excelente localização.

(: 7) 9904-2076/3376-1804

---
..marquardtimoveis.cO'ID.br

i

Rei 095 - Barra do Rio Cerro - Terreno
Industrial c/ 55.000m2 - Frente para

a Rodovia Estadual Wo�gang Weege
(Entre a estofados Bel! Art e a Nanete
Malhas) - Valor: CONSULTE-NOS!

Resid. Vasel- Vila Nova - Aptos
de 2 e 3 dorrn c/ suíte, sacada c/

churrasqueira. (Incorp. R.5-17.01 O)

Rei 080 • Barra do Rio Cerro - Cas
de Alvenaria c/50m2 - 2qtos, bwc

social, sala estar, cozinha, garagem
Terreno com 365m2 - R$160.000,0

Jaraguá Tower - C�ntro - Aptos de 2
e 3 dorrn c/ suíte - Ultimas Unidades

(Incorp. R.1-61.952)

Anuncie aqui!
(47) 2106-1919
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R2159 Três Rios do Sul R$ 110.000,00

R2142 - Vila Rau R$ 130.000,00
R1286 São Luiz - aceita imóvel na negociação

IMÓVEIS JARAGUA
CRECI3112'J

R1208 Guaramirim - Residencial Jardim
das Palmeiras R$ 110.000,00

Terreno Industrial em

Guaramirim, Localizado na

SR 280 com 37.500m2

próximo a Antares Pré
Moldados

(4·7) 3370·9849 I 3275· 4417
-

Plantão

(47) 8412·8933

R2153 - Baependi - Residencial Caribe

R1309 Vila Rau - Preço a consultar!

R1237 Schroeder R$ 130.00Q,00 R1305 - Centenário R$ 380.000,00

R2157 - Rio Molha R$140.000,00R2160 Centenário R$ 150.000,00 R2158 São Luiz R$ 117.000,00

R3046 -

Chácara em

Guaramirim
com 90.000 m2

porteira
fechada.

100% cercada.
,,",,����,',p.iôij(!IIIl

Preço à

consultar.R1308 Schroeder R$ 135.000,00

"

Res. Agata, Centro - 2 quartos
R$ 160.000,00

"A excelência de bons negócios"
3371-076/

Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul - www.jardimjaragua.com

Res. Bruna mariana, Rau - 1 quarto, cozo

e bwc mobiliados,
R$107.000,OO pode ser financiado.

"'"

·lOCAÇAO
- Casa - Jaraguá 99 - Com três quartos, sala,

oozinha, area de serviço, banheiro e garagem. Casa
toda murada com amplo terreno. Valor R$ 830,00

- Casa Comercial- Rua João Pioolli Cenlro
Valor R$3.000,00

• Sala Comercíal- 67ni +1 garagem Bairro Vila Lalau
Valor R$800,00 + R$60,00 cond.

- Res. Saint Monlz . Vila Nova: Apartamento com três
dormitórios (sendo uma suite), sala, oozinha oom

mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duas vagas na garagem.
Valor R$ 1.050,00 + Cond.

- Galpão - Guaramirim - Galpão com 262ni em

Guaraminm. 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 R$ 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$ 1.000,00.

- Res. Ulium - Viléllalau . Apartamento oom dois quartos,
sala, oozinha oom móveis sob medida, sacada oom

churrasqueira, banheiro, area de serviço e garagem.
Valor R$ 620,00 + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Bairro Três Rios

do Sul - lotes com

aprox. 350fTl2, rua

asfaltada, totalmente

legalizado, pronto pra

construir, financiável

pela Caíxa. - Reg.
Imóveis MI mãe

59.123
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" CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS!

,

MOBILIARIA

RE5EN
CORRESPONDENTE

(47) 3375.0505
9153·1112/9135-4977/99644959

Co Apto 52,71m2, 2 quartos, sala, COZ., lavand., Terreno 3.930m2, edit. cl uma casa

bw, salão de festas, playground, garagem, mista antiga. Ótima localização, R.
I

quadra de esportes e quiosques. Jguá do R o b e r toS e i d e I. 5 e m i n á r i o ,

sul.se. R$100.000,OO. Corupá/SC.ldeal para prédio!

'<,
Casa 56m2, 2quartos, sala, coz., Casa 110m2, 3 quartos, sala e cozinha,

lavand., bw e garagem. Terreno bw, lavand. e garagem. Acab. em gesso

367, 27m2• R. Lat. do Ano Bom,
e massa corrida: GaIPão;130m2•

C "/SC R$ 70 000 00
Terreno 465m . CorupajSC.

orupa • ..,. R$ 270.000,00.

I J

Casa 85, 76m2, 1 suíte, 2 quartos,
sala, coz., bw, lavand. e garagem.
Terreno 260m2• R.lrineu Pereira. João
Costa. Joinville/SC.

Terreno 380m2,
no Ano Bom.

Corupáj SC.
R$ 40.00�!I�e*,
Terreno 308m2, Terreno de 360m2,

no Ano Bom. �

Corupáj SC.

R$ 45.00�i�Cj:,
João Tozini.

Corupá/SC.
mm

Terreno 4.000m2,
frente BR-280.
Nereu Ramos.

Jguá do sul/se.
mm

Terreno 2.314m2, na Rua
Hansa Humbolt, João Tozini.

Corupá/SC. R$ 66.000,00.
mm

Terreno 330m2,
no Ano Bom.

Corupáj SC.
RS 55.00��gÉ'

Chácara 11.600m2, 80% Chácara 11.000m2,,1agoa, campo de Chacara O.OOOm2., riacho, mata na:.tlva Chácara 8.760m2, plant. ornamentals,
desmatada, à 5Km do centro. futebol e casa mista. CorupájSC. e áreas desmatadas para plantio ou

; eucalip. e lagoa. Casa mista 113m2

Corupá/SC. RS 85.000,00. RS 150.000,00. Troca por casa. P�::::;:c�;a:;:.�������. centro. CorupajSC. R$ 98.000,000. mobiliada. CorupájSC. R$120.000,OO.

VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS' EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMEN O PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ 'PROCURA!

Chácara 250.000m2,
no Rio Natal, fundos com

o rio Cachoeira. Ideal para
reserva legal. CorupájSC.

R$ 78.000,00. _

[I I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE MAIO DE 2012 I IMÓVEIS I 37

Corretores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

I .

Residencial Crystal Garden· Loteamento Santorini - Bairro Três

Rios do Sul. Aptos a partir de R$125.000,OO. Matrícula 0.63.394

, .. �.�?,..".-" _ � __ _._ _ _ - _ .. _ •._ .. _ _ _ - , JARAGUÁ ESQUERDO
Casa com suíte mais

03 dormitórios, bwc

social, sala de jantar e

estar, cozinha fechada,
lavanderia.

I Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos.

Metragem da

casa: 193,00m2.
Metragem do terreno:

409,50m2
Valor: R$400.000,OO.

NOVA BRASíLIA· "RESIDENCIAL MATER DEI"
• Apto 203 . 2aandar . 2 quartos, banheiro social, sala/cozinha,

lavanderia, sacada com churasqueira, 1 vagá de gar. Área de festa.
Matrícula 66.035. R$160.000,OO

Apto 102 - t.andar - 1 Suíte com sacada, 2 quartos, 1 banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, churrasq. com sacada. Área de festa.

Matrícula n. 66.030. R$190.000,OO.

Você tem um imóvel?
Quer alugar seu imóvel?

. Não sabe com quem? Como?
Nós temos a solução.

Anuncie aqui!
(47) 2106-1919

www.ocorreiodopovo.com.br

Residencial Bellatrix - Loteamente Itacolomi II - Bairro Amizade

1 suite, 2 quartos, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia,

sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem. R$ 175.000,00
Matrícula 59.357

TERRENOS
• LOTEAMENTO AFONSO

EUGÊNIO NICOLUZZI - Atrás

da Igreja São Judas
Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁGUA

VERDE

• LOTEAMENTO DONA MARTA
- R$ 65.000,00 - NEREU

RAMOS

• LOTEAMENTO VICENZO ...

R$ 90.000,00 - Bairro João

Pessoa

ALUGUEL
• Residencial Atlantis - Vila Rau

Apto 3 quartos - '3aandar -

R$700,00 + condomínio

• Apto 2 quartos - 4° andar.

R�70�O + con�omini�J

LEHMANN
Osvandir Lehmann Corretor de Imóveis

3273-6691
9902-4249/9128-1019

www.lehmannimoveis.com.br
João Franznef, 1022. - São lu

__ize _

Ref 141 sobrado em construçao no bairro ilha da

figueira com aproximadamente 250 metros

quadrados terreno com 450 metros quadrados em

fase final de acabamento. R$280.000,OO

Procura-se Corretor com crecl, ou que esteja cursando

.......
Ref 147 Apartamento novo, Centro de

Guaramirim· 2 quartos e demais dependencias
aceita financiamento bancário. Valor R$99.000,OO

Ref 148 Apartamento Vila Nova

cozinha mobiliada, 1 suite

mobiliada, 1 quarto e demais

dependências, sacada cl
churrasqueira. Valor 185.000,00

Ref 106 . Chacará no bairro
Vieiras com 20 mil metros

quadrados casa frutas

palmeiras 2 águas correntes

R$ 90.000,00

Ref 131 - Terreno Barra do
Rio Cerro, próximo ao

Mercado Contelli com 300
metros quadrados valor

R$ 78.000,00 Aceita
financiamento bancário

Ref 143 casa de alvenaria
próx. Ar weg com 200 metros

quadrados com 9 peças sendo
tres pavimentos R$2S0.000,00

Terreno no Amizade com 326
m2 Ville de Lyon. Aceita

automovel, aceita proposta.
Valor R$ 110.000,00

Ref 128 Chacará bairro Rio Cerro II 500 metros

da rodovia com 50 mil m2 R llO.OOO 00

_-..
Ref 135 Apartamento Centro de Guaramirim, 6g

andar com elevador, piscina e churrasqueira na

sacada novo. R 180 000. Aceita automóvel

Ref 123 • Terreno bairro Rio
Cerro I com dois galpões um

de madeira com 200 metros

quadrados outro de alvenaria
com 100 metros quadrados

tereno com 5800 metros

quadrados a 200 metros da
rodovia R$ 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$1.650.000,OO

Ref 149 Casa Jaraguií Esquerdo, Rua Bahia- 3

quartos 2 vagas de garagem toda murada.

c/portao eletrônico. Valor 265.000,00

Ref 144 Casa em alvenaria, c/150m2 terreno

c/390m2 ponto comercial(são luiz)
Total de 8 peças - R$ 160.000,00

Ref 145 . Casa em alvenaria no Centro prox. Angeloni
Novo, c/204m2 1 suite c/doset e banheira, 2 quartos

sendo um e/doset. 3 vagas de gar. - R$460.000,O

l
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Apartamento
no Czemiewicz

com I Suíte +

/' 2 quartos, bwc

-.. social, sala de jantar;
/ sala de tv, cozinha

mobiliada, área de
--

serviço, sacada com
/

churrasqueira e 2

-
vagas na garagem.

/ R$250.000,OO.
-

-

-

--.
-

Ref. 608. I - Excelentes .

Apartamentos na Ilha da F·g eira,

A partir de R$218.0 •

.. .

Apartamento no

Centro com I

Suíte + I quarto,

bwc, sala de estar,

sala de jantar,
cozinha, área de

serviço, sacada com

churrasqueira e I

�,.."..,.....::.;sil vaga na garagem.

R$235.000,OO.

Ref.575.3 -

Apartamentos
naVila Nova

com 3

dormitórios.

A partir de

R$190.000,OO .

www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • 1II1II.. bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br
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Entrega:
OUTUBRO

2012

A partir de:

BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

* Entrada + Parcelamento direto com a

'construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE, 01 BWC
E UM LAVABO - 102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

2 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE -

84,Q5M2 DE ÁREA INTERNA.

• Ampla sacada com. GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de arcondicíonado (sistema

split), TV, telefone, internet e portões eletrônicos;
• Sala de estar, jantar e cozinha integradas.
• Hall de entrada com elevador;
• Vaga para 01 veículo com opção de vaga extra;
• Salão de festas com espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e parquinho;
• 04 Apartamentos por andar.

Fone: (47) 3370-6370 - Barra do Rio Cerre
Plantão- (47) 8433-0377 / (47) 9919-8425

Rua Angelo Rubini, N°972

Fone: (47) 3273- 1505 - Filial Centro
Plantão:' (47) 9620- 1 009'I (47) 8447-0376

Rua João MarcaHo, N° 265 - Sala 05

. ,. .

ImOVelS

Ref. 3615 - Apartamento no bairro Vila

Lenzi, 02 dormitórios, 01 Bwc, 01 garagem.
R$ 123.000,00 Financiável

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

'Maestro. R$ 110.000,00

Ref.. 3585 - Apartamento no bairro Centro,
com 01 suite, 02 dormitórios, 01 Bwc, 01

garagem, sacada com churrasqueira, 01
elevador. R$ 245.000,00

Ref. 3594 - Apartàmento no bairro Barra do Rio

Cerro, com 02 dormITórios, 01 Bwc, 02 garagens,
sacada com churrasqueira, elevador. A partir R$

182.000,00 (Inc. sob. n° R2-60.926)

Ref. 3607 - Apartamento no bairro Barra do Rio
Molha, com 02 dormITórios, 01 Bwc, 01 garagem,
sacada com churrasqueira, porcelanato e massa

corrida. De R$ 160.000,00 por R$ 140.000,00

Ref. 3569 - Apartamento no bairro Centro, com

01 suíte, 02 dcrrnitórios. 01 Bwc, garagem,
sacada. R$ 164.000,00

Ref. 3566 - Apartamento no bairro
Jaraguá 99, com 02 dormitórios, 01 Bwc,
01 garagem, sacada com churrasqueira.

R$ 130.000,00 Financiável.

Ref. 3614 - Apartamento no bairro Amizade,
com 02 dormitórios, 01 Bwc, 01 garagem,
sacada com churrasqueira. R$ 129.000,00

Financiável

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vil ilveira
Corretor de I móveis

apresenta a seus 'clientes e
•

parceiros sua nova marca. '

Uma nova estrutura, a mesma credibilidade.

EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494.-J
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Plantão de Vendas

Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis�com

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

i
Ref. 201S - Barra Rio Molha - Apartamentos novos Residencial
Baden Baden. Residencial oferece acabamento moderno, em

i massa corrida,porcelanato, distante apenas 500 metros da
prefeitura, com 56,00 m2 de área útil, 01 vaga de garagem,
02 quartos, sala de estar e jantar conjugadas com cozinha e

churrasqueira, Lavanderia.Portão e porteiro eletrônico, ponto
de splint na sala,janelas em vidros temperados, medidor de

água e gás individual, rua sem saída tranqüila.Oferece salão de
festas com ampla área externa. à partir de R$170.000,00

Ref. 1001 (Jaraguá 99) - Casa de alvenaria com

42m2 Sendo 02 quartos, sala, cozinha,bwc.
Casa de madeira 9X7 - Terreno com 303,80m2•

Rua sem saída - À negociar. R$ 160.000,00

(Amizade) - Sobrados com 125m2,
03 dormitórios sendo 01 suíte, 02

dormitórios,cozinha, sala, 02 banheiros, 01
vaga de garagem.Terreno com 155m2•

Condições de pagamento: 40% de entrada +

pa.rcelas 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.

Ref. 1008 - Casa de alvenaria, ótima localização,
05 quartos,02 salas,03 banheiros,lavanderia,cozin
ha,copa. 03 vagas de garagem. 280,00m2 de área

construída e 315 m2 de terreno.

R$ 400.000,00

Ret. 2034 - NOVA BRASíLIA - APARTAMENTO
NOVO COM 68M2, 2 QUARTOS,l BWC

SOCIAL, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA. AMPLA SACADA COM

CHURRASQUEIRA, 01 VAGA DE GARAGEM.
REBAIXO DE GESSO 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
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MOBILIÁRIA

MENEGOTTI
www.imobiliariamenegotti.com ..br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br
3371-0031

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro
I

1 i

6.314- TERRENO COM 4 CASAS DE ALVE
NARIA E 1 MISTA. TERRENO COM 763,00M2.
R$550.000,00. ÓTIMO INVESTIMENTO PARA

LOCAÇÃO

JOÃO PESSOA JARAGUÁ ESQ.

6.262- TERRENO COM ÁREA
DE 3.08, 14M2. R$750.000,000

6.304- TERENO COM 522,20M2.
R$86.000,00

TRÊS RIOS CENTRO

RAU

6.319- CASA COM 3 DORM., SALA DE TV, COPN
COZINHA, LAVANDERIA, BWC, GARAGEM.

R$240.000,00

6.274- CASA COM 2 SUiTES + 1 DORMITÓRIO,
SALA, COZ, BWC, LAV. E GARAGEM.

R$140.000,00

6.235- CASA + SOBRADO DE ALVENARIA COM
200,00M'. TERRENO COM ÁREA DE 400,00M'

- R$530.000,00 -

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NO CENTRO.

6.315- APTOS COM 2 E 3 DORM.,
SACADA COM CHURRASQUEIRA.
R$119.000,00. APENAS 1 UNIDADE

CENTRO BA RA

6.255- SOBRADO COM 01 SUiTE + 03 QUARTOS,
3 SALAS:3 BWC, ÁREA DE FESTAS/MESA DE
BILHAR, PISCINA, LAV. E GARAGEM PARA2

AUTOMÓVEIS.R$380.000,00

6.108- APTO COM 148,00M2. COM SUITE, 2
DORM., BWC, SALA, COPNCOZINHA, ÁREA
DE SERViÇO, SACADA, GARAGEM DUPLA.

R$185.000,00

6.267- SOBRADO DE ALVENARIA COM

300,00M2 + TERRENO COM ÁREA DE 352.00M2.
R$490.000,00

6.270- ED. SCHIOCHET - APARTAMENTO COM 1
SUiTE + 2 DORMITÓRIOS.R$265.000,00

ACEITA APTO EM FLORIANÓPOLIS.

JOÃO PESSOATIFA MARTINS RAU

6.237- CASA COM SUITE, 2 DORM., 2 BWC,
COPNCOZINHA, SALA, CHURRASQUEIRA,

VARANDA AO REDOR DA CASA; 2 VAGAS DE
GARAGEM. R$340.000,00

C D.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. FERRETTlII

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, W 40 -

02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.

R$ 500,00 EDIF. JARDIM DAS MERCEDES

C6D. GUILHERME BEHLlNG,
EDIF.CLAUDE MONET - 01 suiTE, 02 QUARTOS,

SALA,COZ., LAVANDERIA, BANHEIRO, SACADACI
CHURRASQ.E GAR. R$ 850,00 ,00 + COND.+/-120,00
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

�
lLLACATÂNIA

BALNEARIO paçARRAS

• SUí1'E + 1 DEM}SUfrE (.2QUARlOS)
• 124 MF!' DE ÁREA PRIVATIVA,
• ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO
• 2GARAGENS

• COMPLETA ÁREA SOCIAL COM PJSClNA ADULTO

E fNFANTlL, SALÃO DE FEStAS E MUtTO M�tS

. .

a a ,a, Ia . .br•

I NCORfPORAOÃOVENDAS

www.reatsec.com.br

SÉC L S�
Empreendimentos !mobillarios Uda. S

www.seculus.net

Ref. 1035 - Centro - Edif. aln ropez - abertu
ra com suíte + 2 quartos, 4 banheiros, com
ambientes amplos e interligados (cozinha, sala
de estar I copa), terraço cl deck com banheira
Spa, ampla área de festas, Box pi depósito na

garagem, 3 vagas garagem, Consulte-nos.
"""!""''''''!!'''Jtfu'''"''''''Of''''''''''''''u,..........,...,''''''I_�'�'.,,'_._'''''

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

1.'_ ..•
Ret. 1040 - Nova Brasilia - Ed. Petunia -

Apto com 2 �uartos, 2 banheiros, sacada,
garagem. R$170.000,OO. Aceita financia
mento'bancário.

Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartos, acabamen
to diferenciado, excelente lo

calização, sacada com chur
rasqueira, área de serviço
com sacada, opções com 1
ou 2 vagas de garagem.

O Edifício possui hall de en

trada e salão de festas mo

biliados e decorados, 2 el
evadores, captação de água
da chuva, internet coletiva,
entre outros benefícios.

.

Apartamentos com valores a

partir de R$215.670,66
Aceita financiamento

bancário.

Agende uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.

Ref. 1010 - Centro - Ed. Rodrigo - Apto
com suíte + 2 quartos, cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira, 1 garagem.
R$185.000,OO. Aceita financiamento
bancário.

Ref. 1009: Baependi - Ed. Walter Bartel -

suíte + 2 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço e garagem: R$199.000,OO

Ref. 1056 Baependi - Ed.lpanerna - apto
cf suíte + 2 quartos, 2 banheiros, 1 ga
ragem. R$193.000,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CASASETERRENOS·
-

- �- � -" � __ o __ - y_'_

CW) EDIFíCIO TOM JOBIM,....
=
-=
N Apartamentos noI

r-:
cc ....

�

....... centro de Guaramirim,�
.-;;�

Apartamento de 2o edifício possui 3c

quartos e demais.c:r::

tipos de apartamentosC>

C2
com 2 e 3 quartos, dependências, locali-o

e,
cc excelente padrão de zado na Estrada Nova,o
c.:I

acabamento com2!:
empreendimento com

massa corrida, portas
e rodapés brancos. 3 torres com eleva-

Prédio com elevador, dor, salão de festas

playground, salão de mobiliado e decorado,
festas mobiliado e dec- piscina, sala de giná�-
orado. Preços a partir tica equipada, brique-de R$133.813,37 com

doteca, playground.entrada de 30% +

30 parcelas mensais R$115.000,00 entrada
em cub direto com a + parcelamento +

construtora, consulte financiamento bancário
opções de pagamento

e FGTS.
em 60 e 90 meses.

"

;

� ,;
'I'

������W1"'< '1< _ • .u."
_

,'it�' '" _":

Ref. 1 085 - 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.

,.,..."",_"",�","",,,,, ••,,,,,,,,,,, ...................�,,,,,,�,,,,,,'..,,,.,...,__�,,,,,,__......n__,,,_,,,,,="_,,,_ _ _

Ref. 022 - São Luís - CASA
NOVA com suíte + 2 quartos, 3
banheiros, e vagas na garagem.
Excelente padrão de acabamento
(porcelanato, massa corrida,

IÍ gesso, esquadrias de alumínio), .

mm preparação para aquecimento solar

.11111 e preparação para split. Loteamento
. de bom padrão, em localização

privilegiada. Toda murada e com

portão e cerca de alumínio.

I!!!!_��
R$305.000,OO. Aceita financia
mento bancário.

I

Ref. 023 - Guaramirim - Casa com 3 quar
tos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
moveis sob medida no quarto e banheiro,
garagem. R$198.000,00. Aceita financia
mento bancário.

-- ================� �==��=-==-�==============��

Ref. 025 - João Pessoa - Casa cf suíte + 2
quartos, 2 banheiros, demais dependências,
acabamento diferenciado, moveis plane
lados no closet e banheiros, 2 garagens.

$275.000,00. Aceita financiamento bancário.
�H_....."' ..

I ,_ _ _, 'i' _" �, ", , f I :U"" I �, " , I I I , "" , '''', , " I I I ,�, ,I I /"" I F' " J' I

OUTROS
- -�_7 �_""_ �_ >- - _- - --��-���� --------�---.,.,----- -- "_"" � ..... -- �

_.,.-
-�-- et 2001 -Ilha da Rgueira - Terreno de 13.980m2•

R$350.000,00.
- ReI. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua

asfaltada. R$98.000,00.
- ReI. 2006 - Centro - Terreno com 480m2. R$240.000,00.
- ReI. 2013 - João Pessoa - Terreno com 545m2. R$93.000,00.
Ret. 2014 - Ilha da Rgueira - Terreno de 845m2. R$235.000,00.
- Rel.2017 - Schroeter - Terreno com 500m2. R$120.000,00.
Ret. 2019 - Rau - Loteamento Grutzmacher terreno de esquena
com 404,78m2. R$120.000,00.
- Ret. 2020 - Água verde - Terreno com 450m2. R$140.000,00.
Ret. 2021 - Barra Rio Molha - Terreno de 322m2•
R$120.000,00.
- ReI.2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m2 em rua

pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento bancáJio.
- ReI. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em rua

pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento bancálio.

Ret. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.097,65m2.
R$330.000,00.
- Rei. 2025 - Rau - Terreno com 352m2. R$105.000,00.
Ref. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m2.
R$110.000,00.
ReI. 4001 - Estrada Alto Garibaldo - Terreno de
134.213m2• R$114.000,00.

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. 1013 - CENTRO - ED. AMARANTHUS - AM
PLO APTO COM SUíTE + 2 QUARTOS, TENDO
183,53M2 DE ÁREA PRIVATIVA, COM AMPLA
SACADA COM CHURRASQUEIRA E 2 VAGAS DE
GARAGEM. R$590.000,00. ACEITA FINANCIA
MENTO BANCÁRIO.

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. 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.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI
CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.
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ALUGA-SE
Sala comercial no centro

Rua Reinoldo Rau.

Com aproximadamente
215m2.

R$2.000,OO

•

irasso
Imóveis

Ruo Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego o Sexo

Cód.: 3126 - 3194 .. Bom investi
mento. R$600.000,OO Com 926,OOm2

.. Centro. Otimo para prédiO.

Côd.: 2108 - Casa no bairro Ilha
da Figueira com 3 dorm., demais

dependências. R$150.000,OO aceita
, çasa em Tubarão!

Cod. 3214 - Loteamento Boulevard - Terreno
com 734.70m2 -R$285.000,00 - parcelado
em até 36 meses ou via financ. Bancário

ii
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Com 01 suite + 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço
com 01 vaga de garagem, casa

germinada. R$900,00
Ref. 1003 - CASA PARA FINS

COMEFCIAIS - CENTRO - Com
10 quartos, 04 banheiros,

I 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, _ BAEPENDI - Com suite +Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem benfeitorias, murada, ótima localização residencial em rua asfaltada 02 quartos, sala com sacada,medindo com 470,00m2, sendo 20,00m 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

l::;:===�=-=��=;;;;;��;;:,;;;;:=� serviço com churrasqueira e 01

:-=====;:::;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;�;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;9 r !:::======:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;:;;;;;;;;;;;;;;��=� vaga de garagem. R$ 650,00
REF. 2001 - Apto. - AMIZADE - 01
suite, 02 qtos., ar condicionado,
banheiro, cozo c/ mobnia , sala ,

sacada com churrasq., área de

serviço. 01 vaga de gar. R$1.000,00
Ref. 2002 - APTO -ILHA DA
FIGUEIRA - Com 02 quartos,
sala com sacada, banheiro, coz

inha, área de serviço, 01 vaga
de garagem e churrasqueira na

lavanderia. R$ 600,00.
ReI. 2005 - APTO - CENTRO -

Apartamento com 02 quartos, sala
com sacada, banheiro, cozinha,

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno comercial f lavanderia e garagem. R$715,00
residencial com 431 ,00m2, possui casa de alvenaria Ref. 2006 - Apto. - VILA NOVA
com 90,00m2, próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

_ 03 qtos., sala cf sacada,
estuda propostas cOZ., 01 bwc, área de serviço,r.==�==-=::==============i �========:;:::;;=====� 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 mobilia, área de serviço,
banheiro social com 01 vaga de

garagem. R$1.200,00.
Ref. 2010 - Apto. - CENTRO
- Com 01 suite + dois qtos.,
bwc social, sala de estar, sala
de iantar, coz., sacada, área de

serviço, 01 vaga de gar. Prédio
cf elevador, piscina e salão de
festa. R$1.500,OO
Ref. 2011 - APARTAMENTO
- NOVA BRASIlIA - Com 03

PRONTA PARA MORAR
ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO

; -�.
�

o . 2354 - ova Brasília- Terreno de esquina
comercial e residencial com 393,00m2, possue uma
casa mista com 02 quartos e demais dependências.

R$ 215.000,00 estuda propostas com apto até
R$100.000,00

Cód. 2753 - Vila LaLau - Apartamento no Edif.Liliun
com 65,00m2 total, sendo 02 quartos, sala, cozinha,

lavanderia, bwc e 01 vaga. Móveis sob medida no

quarto, bwc e cozinha, excelente estado de con

servação. R$129.000,00 - aceita fino Bancário

Cód.: 3199 - Ter

reno no bairro

Três Rios do

Sul - Rua Prefeito

José Bauer. Área

de 62.51 O,OOm2.

Valor:

R$2.500.000,OO

quartos, sala, coz.com pia,
01 banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$
550,00.
Ref. 2012 - APARTAMENTO -

ILHA DA FIGUEIRA - Com 02

quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, ban

heiro; área de serviço com 01

vaga de garagem. R$ 650,00
Ref. 2014 - Apto. - CENTRO
- ED. ANA CRISTINA - Com
suite, 02 qtos, sala com sacada
e churras., bwc social, COZo

(apenas bancada de granito
divide sala da coz.) , lavand. e

garag. R$900,00
Ref.2017 - Quitinetes - Centro
- Ed. Marechal Center - 01 qto.,
bwc, sala e COZo coni, R$350,00
Ref. 2018 - Apto. - Centro -

Com 02 qtos., sala, coz., área
de serviço. Não tem garagem.
R$700,00. Não tem condominio,
apenas taxa de água.
Ref. 2019 - APARTAMENTO
CENTRO - Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviços,
01 banheiro com 01 vaga de

garagem. R$700,00.
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.
Rel. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- Com 750m2 de área térrea mais
mezanino para depos�o 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
formador industrial. R$ 6.500,00.

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE
SALAS COMERCIAS li

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3376-0015
BarraSúl
A imobiliária da Barra

RUA ANGELO RUBINI, 1053

Plantão vendas:

Andre: 9175 9540
Daniel: 9175 9534

vendas@imobiliariabarrasul.com

l1li

ri

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

Sala Comercial anexo a farmácia do Zonta
Própria para Consultório Odontologico

Plantão: 9135·8601

3371-0099 www.papcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br)

www.dual.imb.br
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494-J

-- - - -

Cód 507 - APARTAMENTO - Centro, cf 244m2,
4 dormitórios sendo 4 suítes, 3 vagas de gar.

Residencial Jardim de Monet.Valor sob consulta.

-

Cód 153 - CASA ALVENARIA - Baependi, com

136m2, 4 dormitórios, 4 vagas de garagem.
Terreno com 480m2.R$ 650.000,00.

Cód 130 - CASA ALVENARIA - Amizade, com

110m2, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 1 vaga de
garagem.Terreno com 404m2.R$ 300.000,00.

LOCAÇÃO
Cód. 49 - SALA COMERCIAl, Centro,

com 130m2, possui 3 banheiros e

estacionamento.

Pfóximo ao antigo AngeIoni.
R$ 2.000.00.

Coo 31 - APARTAMENTO - Centro,
3 donnitórios, 2 vagas de garagem
e demais dependências.Proximo ao

Antigo AngeJoni.
RS 1.000.00 + cond.

Cód 23 _ APARTAMENTO _ �'Ia
Cód 403 - CHÁCARA - Bracinho,

com 140m2, 3 dormitórios,1
Naval 2 dormJtóiios. 1 vaya de

vaga de garagem.Terreno com
Cód 198 - CASA ALVENARIA - Praia de Gravatá, garagem e demais dBpendências. 165 000 2 C 12 000

.

com 110m2, 4 dormitórios, 3 banheiros.Terreno
. m. om aprox. . pes

com 300m2.R$150.000,OO. RS 580.00 + ctJnd. de banana.Valor sob consulta.
�;;;:::::;:=;;;:;;:;;;:;:;::::;;:::::::::;:;::;:;:;::::::::::::=:;:::;:;;;;;;;:;:::=-=�==�=;:::;;_��===�� -=- - --

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.

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 Iossíe.
'"

' . "" ....... , . _."" -
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

],26,00 ll1l11� d� áárelal total

SIll!Íilte '*" 1 quan'to

Sallilll de. estar e ]iWlutm

t.'omhilll

Area de serviço

Sfltcadml tCOl!llll ebllD"lrnsQueil"a

Jlall1leDas, Max.nft1Ill-Alr

G�ell1l11

Médiidolr de � indii tidlllai

Pa-epm"a<,;ão parn sJllliiilt

DoN: parn depnsito

Piso Banliu'Jlado di€' madeirn
nos Quartos e sala

Acabanlcnto com massa
lCorrida e teto rebai."JIl:àdil'lJ ..

em gesso

4lllll�illlmra:eJndt®s JIIl'@T llllll1ldiílllr

� �::iID llllil:ooillli::ll� e d'eC>lJlnadilfl

me'V<aldfOlll-;eS

SmlJIilft!i» de f'�.s!t72ils

.Qa�lll.S

� ti' nYíllll1l.Ye'ôro eletrnnãc!OJ

Pil�l.lIlJlld

A�"eSSlibnnnd®rdIe J.)®l1<l!I iidQsi)s e. cadeirnnte.s
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C� d.e � dinl d!llJlIIW CIOJm. �proveift;&lIIlb.rento
dIIOls �S1OlS Siilll!lm1t�lI'iios

No Centro, a 200 metros

do calçadão - Próximo à Ford
Rua Presidente Juscelino'

GARANTA JA O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

...,

LOCACAO
�

Salas Vila Lenzi, a partir de
53m2 a partir de R$1200,OO

Salas Comls. Ed. Tower
Center. Diversos tamanhos

Valores a consultar

1 1'1"1" flllll, li'1II1111h,J I' 'I'", Itl"llrlffll"',:�1 t""/,/"I" ,I) 111),,;' 'fi 1[lffil(,' ',I / 1/Ji1111/1I '1 I, 11"11

:- lOCIÇlO 'RESI'D'E'NClll ,�'

......

'3
- Ed. Bela Vista., Vila Nova R$700,OO
- Ed. Nova York, Centro R$1050,OO
- Ed. Astral, Ilha da Fiqueira R$680,OO
- Ed'waldemiro Bartel, Baependi R$850,OO
- Ed. Esplendor, Baependi R$900,OO
- Ed. Dom Pedro R$780,OO
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasilia R$ 930,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 950,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$ 850,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 800,00
- Ed, Angelo Menel1 garagem, Vila Lalau R$900,OO
- Ed, Amaranthus, Centro R$2500,OO

- Apto 3 qrtos, Rio Hem R$ 900,00
- Casa 3 qrts, Centro Res. R$11 00,00 Com. R$1400,OO

- Ed. Manacá, Nova Brasilia R$450,OO
- Ed. Erica, Centro R$550,OO
- Ed. Primula, Vila Nova R$550,OO
� Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$550,OO
- Apto Ilha da Figueira R$ 480,00

- Apto Rua Jose Teodoro Ribeiro, Ilha da Figueira R$550,00
- Apto Rua Canoinhas, Centro R$570,OO
- Ed. Paris, Baependi R$630,OO
- Res. Amaryllis, Vila Nova R$720,OO
- Ed. Maria Alice, cozo Mobiliada, Ilha da Rgueira R$780,OO
- Apto, Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira R$400,OO
- Ed. Erica, Centro R$620,OO
- Ed. Ferreiti, Centro R$600,OO
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasilla R$680,OO
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,OO
- Ed. Mariscai, Vila Nova R$680,OO
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$540,OO
- Ed. Jardim das Mercedes, Vila Nova R$550,OO
- Ed. Sunflower, Nova BrasHia R$680,OO .

- Ed. Maria Alice, Ilha da Figueira 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. Lililum, Vila Lalau R$520,00
- Ed. Munique) Centro R$930,00
- Ed. Nostra, Agua Verde R$680,00
- Ed. Ilha Bela, Centenario R$680,00

Sala cml, Centro 80 m2 R$800,OO
Sala Tower Center 62m2 R820,00
Salas no Czemiewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasilia a aprtir de 53 m2. R$1200,00
Sala Chico de Paula, Rua Erwino Menegotti R$ 682,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.1 00,00
Salas Nova Brasilia a partir de 53m2 a partir de R$1200,00
Sala Tower Center, centro 61 m2 R$11 00,00
Sala Tower Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00 .

Ed. Markete Place, Centro, 40m2 R$ 550,00
Sala cml, Amizade c/55m2 R$ 700,00
Sala cml, Amizade c/55m2 R$ 600,00
Sala cml Centro, c/ aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2. A partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, c/973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro c/97m2 R$1465,OO
Sala cml Tufie Mahfud, Centro c/100m2 R$ 1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro c/97m2 R$ 1435,00

- Casa 4 quartos, Nova Brasllia R$ 21XXl,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qts, 1 suite na Ilha da Rgueira R$1500,00
- Casa germinada 2 rrts, Czerniewicz R$ 41 0,00
- Casa 3 qr1s, Czerniewicz R$1IXXl,OO
- Casa 3 qr1s + suite , Czernie'Nicz R$1500,00
- Casa 4 qrtos, Vila Nova ri piscina R$1.700,00
- Casa 2 quartos, Nova Brasilia R$600,OO
- Casa alv, 3 qrtos, Res./Com., 288m2, Nova BrasHia

.
R$2700,OO

- 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

- Galpão Alv. Centro c/300 m2 R$4.000,OO
- Galpão c/691 m2 Novo - Czerniewicz - R$ 5.700,00

\ E : : =
- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil rnts R$1.000,OO
- Terrno c/364 m2 Água Verde R$ 1 ,000,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h as 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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CARROS
COMPlEIDS COM:
AR-CO DICIONADO
DIREÇlO HIDRÁUliCA
VIDROS ERVAS BSRroos

GOLG5
4P 2011
COMPLETO

CELTA
SPIRIT
2P 2t}11

�'

*IPVA 2012 total grátis válido somente para compras à vista e finan�iamentos vlablli:z:adOs pelas1inancelras parceiràs da Seminovos LQcall:z:a. "Celta Spirlt 1.0 2P 10/11, à vista, a partir de R$20.990 ou entrada de
R$3.900 + 60l( de R$499. Valor total do carro financiado: R$33.840. Gol 65 1.0 4P 10/11, à vista, a partir de R$26.990 01.1 enltada de R$10.000 + 60x de R$499. Valor total do carrQflnanciado: R$39.940. Condições
válidas Para financiamentos na modalidade coe pelo banco BV, com taxas de 1,65% a.m. e 21,70% a.a, TAC e IOf não inclusos. -Uno Vivace 1.0 4P 10/11, à vista, a partir de R$26.690 ou entrada de R$8.490 +

6()x de 8$499. Valor lotai do carro financiado: R$41.94&. Condições válidas para financiamentos na modalidade COC pelo 'banco BV, com 'taxas de 1,34% am. e 17,32% a.a. TAC e IOF não inclusos, -"Sandero
Expression 1.6 4P 10/11, à vista, a partir de R$30.490 ou entrada de R$10.000 + 60x R$599. Valor total do carro financiado: R$45;940. Condições vãJidas para financiamentos na modalidade COC pelo banco a\l,
com taxas.de 1,52% am, e 19,84% a.a TAC e IOF não inclusos. •....Entrada parcelada em até 10x sem juros válida sO{nente no cartão de cfédito e limitada ao valor de R$10.000. Entradalfinanciamento sUjeitos
à aprovação de credito pela financeitaladm. do cartão dI;) crédltQ. Fotos ilustrativas.. Ofertas válidas até 5/5/12 ou en(luanto durarem nossos estoques.
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m JaraRuá do Sul: 47 3275-0808
• Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

Bal. Camboriú: 47 3360-9777 Joinville (Show Room): 473435-0885

Joinville: 47 3435-3595
Blumenau (Loja Centro): 47 3236-8000

Florianópolis: 48 3248-0777
Blumenau (Loja SR): 47 3323-7171

São José: 483288-0777

Power Imports
www.powerimports.com.b�

Preço válido até 10/05/12 ou término do estoque, o qué ocorrer primeiro, para Sportage cód.: P.5Z5, para pagamento à vista.
Frete de RS Z.OOO,OO 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.

-

207 PASSION 2009 ALARME
AC AQ OH CD PLAYER

Fax 2010 ALARME
DT DH LTTE

Rua Walter Marquardt,

� 1SS0'Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se
l:ltiltlnQ t"L�-t\:: �iU!.ülil! d,tiE

Gt Q(! t1� �&2_!(! (! 111:: ..

Contalos: 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

CLlO SED. EXPRESSION HI-FLEX
1.0 16V 4P 2007

XSARA PICASSO 2003 PRATA
COMPLETO + AIR BAG, ALARME

E CD PLAYER

HONDA CIVIC 2009
.

COMPLETO AIR BAG E AR
DIGITAL

SPACE FOX 2007
COMPLETA LIGA LEVE

PRISMA 2008
TRIO ELÉTRICO

MEGANE GRANO TaUR 2008
COMPLETO AIR BAG

AUTOMATlca
'"' 'ti �- W )

__J
,
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Rua Walter Marquardt, 2670 TAXAS COMPARTILHADAS COM

Fone: (471 3370-7500 O MERCADO CARROS COM

� PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

J
I

I
I
I FIAT\IDEA ELX 1.4 2006 I

COMPLETA·..,.IIIIIJIL , , , j

www.enlautoveiculos.com.br

I
I
I PEUGEOT SW 207 ESCAPADE 1.6

12010. COMPLETA._L_, ,
.

_

Chevrolet 510 2.8 MWM 4X4

Colina. 2005.1"'l1li11''l/i1UIIIlf;Rf!Il1'••'

L ._._�
::.i!�����

�---------------

PROMOÇÃO
R$114.900,OO

TOVOTA HIWX 5W SRV 2008
COMP. 3,0 4X4 AUTOMATIC.

VW PARATI1.6 2006

llIlli!ll_III·I'M�I�II!Il'COMPLETA'IIBirrlllilimMJiij, ,;§l..,,�

(;

� FORD 1lUJRUS 3.0 1997 •

f . COMPLETO.W_lJIlllill� I
! ::�_�__

�_.:__:_�_J

PEUGEOT 207 PASSION 1.42010

COMPLETO. �:".'lIIllllfil.J I
.. _ .. __ ,_,_.. _,_,_,_ .. _,_,_,_, ._,_,_, ,_,_,_.J

KA 2001 ROCAM
COMOPCS

MEGANE 1.6 2007
COMPLETO

PALIO 2P 2008
ELX 1.4

SANTANA 2003 4P
COMPLETO + RODAS 17

MONTANA 2004
COM AR
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SX4 2.0 MT

Venha conferir!
o KM - Branco - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,

Ro.das de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Aír Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

.

Bora Mi 2.0 Tiptronic

39.800,00
2009 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de

Liga-leve, Cd Player, Faróis de Neblina, Computador de Bordo, Freios Abs,
Air bag Duplo, Cambio Triptronic,

i30 Auto 2.0

53.500,00
2010 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas

de Liga-leve, Freios ABS, Air 8ag Duplo, Cd Player, Câmbio Automático.

New Civic Lxs 1.8 AT

46.800,00

Grand Vitara 2.0
4x4 MT

2008 - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Freios

Abs, Air Bag Duplo, Cd Player, Câmbio Automático, Bancos em Couro.

Fiesta Hatch 1.0

23.000,00

Venha conferir!
o KM - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, CD Player, Freios A8S, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada,

Zafira Elite 2.0 Aut

48.000,00

2009 - Preto - FIf.1x - Aquecimento, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player.

2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas

de Liga-teve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto

Automático, Câmbio Automático, Freios Abs, 4 Air bag' s.

Carros Nacionais e Imp�rtados. Novos e Se�i-novos Revisados .'
. MauVQ I'

Rua Angelo Schio�het, 80 Centro

• • • o •
•

.," ','.
I I 473275.1132 Fax. 473275.1132

VIsite nosso síte: www.maurovelculos.com.br . '., .

........, , Jaraguá do sul·se
'

..
...

,

,

.

A linha 2013 do novo Fiat

Palio chega ao mercado

brasileiro com novos

equipamentos em sua lista

de série. A partir de agora,

as versões Attractive

1.4, Essence 1.6 16V e

Essence Dualogic 1.6 16V

passam a sair de fábrica

com o Kit HSD (High Safety

Drive), composto de airbag

duplo frontal mais freios

ABS com EBD. Esses

conteúdos aumentam

ainda mais a segurança

dos ocupantes e reforçam
a competitividade do

modelo no mercado.

Com essa novidade,

praticamente toda a 'gama
do novo Palio traz em sua

lista de série o Kit HSD, já

que as versões Sporting
do modelo contam com ele

desde o início do ano.

o novo Fiat Palio, lançado
no ano passado, é

sucesso desde então. Com

suas linhas atraentes,

totalmente redesenhadas

pelo Centro Estilo Fiat,

maior, mais completo e

seguro, ele conquistou
o consumidor brasileiro.

Com suas seis versões,

o novo Palio contempla
os mais variados

gostos, necessidades e

orçamentos.

Veja abaixo os preços de toda

a gama do novo Fiat Palio

2013 que acaba de chegar ao

mercado:

Palio Attractive 1.0 - R$ 31.290

Palio Attractive 1.4 - R$ 35.590

Palio Essence 1.6 16V -

R$ 39.350

Palio Essence Dualogic 1.6 16V

- R$ 41.880

Palio Sporting 1.6 16V -

R$ 41.310

Palio Sporting Dualogic 1.6 16V

- R$ 43.830

Também já é linha 2013 os

modelos da Fiat: Palio Fire,
Uno Mille Fire, Uno Furgão e

Fiorino Furgão.

II

I
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• Trabalho com serviços de corte e

poda de arvores. Tr: 9158-0019

• Trabalho como diarista na Vila
Lenzi e região. Tr: 9178-1437 com

Lucia.

• Doa se um Cocker fêmea, com 1
ano de idade, na cor branca. Tr:
8886-3266 com Maicon

• 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
localizaçâo, apartamento em ótimo
estado, todo mobiliado Local:
Condomínio Bartel-Baependi. Valor
do aluguel: 350,00. Telefone para
contato: 47-9912-4067

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS.
Paga-se bem. Interessadas fazer
contato pelas fones 3372 - 0013 I
3273-5673 19662-6777

• Procura moça para divldlr
Apartamento no centro de Jaraguá
do Sul, Apto mobiliado e com

internet. Interessadas ligar: 9648
5447

• Trabalho como diarista e

mensalista. Tr: 3273-0779.

• Compra-se Motorhome porte
médio de 30.000,00 a 50.000,00
mil reais Tr: 9905-20641 Dalto

• Buscamos empreendedores,
grande oportunidade de negócios.
Fone: 47 9992-6045 ou WWw.
hlom.netjvenci

• Procuro empregada domestica,
casal necessita para São Paulo
para todos os serviços e que saiba
cozinhar. Tr: 3372-1490 com Darci

• Aceito doação de beliche usado em

bom estado. Tr: 9198-5568

• Me ofereço para trabalhar como

carpinteiro. Tenho experiência.
8435-5023 I 9248-3309 Diego

• Procuro estagio na área de

pedagogia em escolas ou empresas
estou na 5 fase da faculdade. Tr:
8412-4928 até as 16:30.

• Trabalho de pintor na parte da
manha, falar com Jeanderson no

(47) 8435-5203 na parte da manha.

• 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

• Vende-se Torno e Guilhotina,
interessados falar com Cristiano
9918-6757

• Vendo estrutura 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
Ribeirão Grande, para o casal,
apartamento Standard, com 3
refeições(almoço, jantar e café da
manha + o acesso a toda estrutura
de lazer com exceção aos esportes
radicais). Tr: 3275-09.44.

• Vendo lindos filhotes de Yorkshire
com apenas 30 'dias, são puros e já
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 maquina overlok, reta
eletrônica. R$ 2200,00 as duas
3376-6143 cl Rosangela

• Ps3 Slim 160 Gb Bluray e 3D
modelo novo ORIGINAL SONY
cl controle, jogos. R$ 690,00.
X-Box 360 Slim e 3D modelo
novo, controle, jogos. R$ 590,00.
Nintendo 3ds destravado c/ jogos,
bate fotos em 3D R$ 510,00. Tr:

9188-7769/9907-1512/8462-
844218840-4992, e-mailjmsn
giovannibnu.vendas@gmail.
com Entregamos instalado e

configurado
• Vende-se filhote de York Shire

macho, 'R$350,OO contato 3370-
2715 - cl Dorli

• Vendo filhotes lasa Apso com 5
meses. R$ 450,00. Tr: 9231-1166
I 8404-2883.

• Vende - se Jogo de molas cortadas
para Gol G1, G2, G3 ou G4 Fica 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.
Tr:�370-0983.

• Vende - se portão garage
Portografico, 3 por 3. R$ 3370-
0983

• Vendo estrutura de ferro, 15 por 8
com coluna de 5 metros. Tr: 9953-
3878 I 3370-0719

• APARTAMENTO cl suíte + 1 quarto,
sacada c/ churrasqueira, cozinha
mobiliada. R$ 149.000,00 (liberado
para financio E FGTS). Tr: 9104-8600.
Creci 14482. '

• APARTAMENTOS cl 2 quartos +sacada
c/ churrasqueira, área de festa,
áreas de 53 á 65 m2. R$ entrada
+ parcelamento + financ.Tr: 9159-

'

9733. Creci 14482.

• Apt.76m2 privativo na Vila Lenzi 3
quartos mobiliado R$145.000,OO.Tel
9918-9996 8443-3633

• Apartamento novo com 2 quartos,
cozinha mobiliada, vaga de garagem
aceita financiamento e FGTS. R$
120.000,OO.Tr:9159-9733. Creci
14482.

• Apartamento em construção, valor
promocional para investidores, 2
quartos, R$ 80.000,00. Tr: 9159-
9733. Creci 14482

• Vende - se prédio no Estrada Nova
, com 3 apartamentos, e uma Kitinete.

R$ 390.000,00. Tr: 9987-3576.

• Alugo Apto, com 1 quarto, cozinha e

BWC. Rua: Max Wilhelm, 837 prédio
azul. Bairro: Baependi. Tr:3371-6021

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao
,

posto cidade. R$ 100.000,00 a

110.000,00. Tr: 3273-5233.

• Apto no Rau, 67 mt2 área útil - 2

quartos, sala cozinha, BWC, área de

serviço, vaga de garagem. Pode usar

o FGTS. R$ 120.000,00 Tr: 9159-
9733 creci 14482

• 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$135.000,OO. Tel: 9918-9996 ou

8443-3633

• CASA CONFORTÁVEL NO AMIZADE
- Amplo' quintal para aproveitar
o lazer e ótimos cômodos bem
distribuídos. Suíte, 02 qtos.
Terreno: 364 m2• Casa: 125 m2•
Financiável. (47) 3371-4008.
CRECI15022

• Casa Nova 135 m2 porcelanato,
água quente, laje inclinada,
moderna próxima da Unerj/Rau,
R$275 mil. 9918-9996

• éasa Nova com 135 m-', terreno
390 rn-'. Porcelar'lato, água quente,
laje inclinada, moderna próx.
Unerj/Rau. R$ 275 mil. 8443-3633

• Vende-se uma casa prox. a Weg I
de alvenaria com 180 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 I 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.

• Vende - se casa em Schroeder.
R$ 130.000,00 , imóvel aceita
financiamento. Tr: 9977-9550 I
9989-6049

• Sítio Rancho Bom Schroeder, casa

alvenaria 170 m>, lagoas, ranchos
plano 8 mil m2 total 35 mil rn>.
R$310 mil aceita casa ou terreno
até R$150 mil. 3054-1696 Ivan

• Chácara 2500.00 m2 toda plana
com pastagem no Rio Cerro II. R$
200.000,00. Tr: 3376-0726.

• Vende - se chácara 25 mil mt2 si
casa em Guaramirim, no Bairro
Caixa da Agua, Rua Guilherme
Tomelin. R$ 150.000,00. Tr:
8422-1926.

• 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 pastagem no Rio Cerro II. R$
200.000,00. Tr: 3376-0726.

• Vende - se chácara 25 mil mP si
casa em Guaramirim, no Bairro Caixa
da Agua, Rua Guilherme Tomelin. R$
150.000,00. Tr: 8422-1926.

• 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, luz e internet. Garagem
disponível após as 22:00. Tr: 8826-
2565.

• Salas comerciais para aluguel na

Rua José Picolli, bairro estrada nova.

(56 e 72 rn-). Excelente localização.
Salas estarão prontas em +1- 20 dias.
Interessados entrar em contato com

Gileno no fone (47) 9172-9175

• Alugo kitinete peça única, com 30
m na Rua: Ernesto Lessmann, 615.
Vila lalau - Jgua do Sul. R$ 300,00
+ água e luz. Tr: 9976-5630 I 3635-
4443.

• Alugo quartos. Tr: 3275-4315 com

Marlene.

• TERRENO ALTO PADRÃO -

CONDOMíNIO FLAMBOYANT. 600 m-',
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 Guaramirim
com 835 mP plano pronto para
construção, no Bairro Guamiranga
próximo ao campo do Zipf.R$
40,000.00. Tr: 8436-4124 I 9950-
5754 c/ Tiago.

• Vende - se terreno no Bairro João
Pessoa com 7 mil mt2 plano, próximo
a escola Machado de Assis +- 30 rnt-,
Tr: 9160-5970 valor a combinar.

• Vende - se Terreno Rua: Hilário
Floriani, em frente ao Edifício
Moradas da Serra na João
Planincheck, no Nova Brasílla. 450
m2 (15 x 30 mt) 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 com portão eletrônico,
jardim, garagem para 3 carros. Preço
a combinar. Tr: 9969-5540.

• Vende - se terreno 2500 mt2 plaino
no Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr:
3376-0726

• Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e saldo parco
Direto c. propriet. Fone 8448-8644

• Vendo 3 terrenos na praia de Itajuba,
R$ 28.000,00 escriturados 300 m2
fone 8448-8644

• Vende - se área de reflorestamento
de 12 anos, já possui madeira

quadrada, área plana de 50.000 mt2
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'Rio por R$ 75000,00.
Prox ao centro. Tr: 9977-9550 I 9989-
6049

• Vendo terreno São Luis, 600 m2• R$
80.000,00. Tr: 3275-2347 18853-
9716

• Vendo terreno em Schroeder 900 rri2
.R$ 500.000,00 .R$ 3275-2347 I
8853-9716

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat -

R:lrmao Leão Magno ( 15,75 x24,OO
m ). cada R$ 170 mil - tratar com

Sergio 9975-3940

• 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 I 9916-
9619

• Vende - se Celta vermelho 2010
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 precisa transferir)
3273-7644 18812-7170 17813-
4785.

• Vende - se Tempra 96 GNV. R$
3000,00. Tr: 3276-0850.

• Fiat Strada 2007 fire flex
R$21.200,OO. Tel: 3373-4131

• Vendo sem troca Pálio 2006 flex 1.8
hlx, completo com computador de
bordo 4 p , branco, por R$ 20.500,00
(tabela FIPE R$ 23,500) Tr 3371-
1634.

• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16
válvulas, roda 16, original, preto,
completo.R$ valor a combinar.
Tr:3371-0134 19931-6391 (oi)

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono.
R$ valor a combinar. Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor
novo,lPVA pago. R$ 8500,00. Tr:
3370-6910 I 8816-4437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0,
flex 2009,com ar condicionado,
totalmente revisado e emplacado. R$
21.000,00. Tr: 9936-0243.

• Fiesta 97, cor prata, duas portas em

ótimo estado, R$ 7.000,00 aceito
moto. Tr: 3276-0478

• Vendo F 4000 ano 82,MWM. R$
25.000,00 ou troco por carro de
menor valor. Tr:3371-6968.

• REPASSE Ford Fiesta 2006 4 portas
R$ 16.500,00 fino 100%. Tel: 3373-
4131

• Eco Sport 2009, completa com 20
mil kl rodados. R$ 9121-8633

• Vendo Moto Apache Dafra vermelha
150 c 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 99698058 falar com

Marcele

• Kadett GL ano 97 MPFI Q.O

gasolina com kit gnv, vistoria
2012 ok, cor preto, vidros e

travas elétricas, alarme, rodas

esportivas de liga, faróis de milha

original, pneus semi-novos, bateria
e amortecedores dianteiros
na garantia, ótimo estado de

conservação. R$ 11500,00 ceI.
9652-9616

• Vendo Pólo Preto sedan 2007,
completo, com rodas de liga leve.
R$ 31.000,00. Tr 9159-9733

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE MAIO DE 2012 I VEIC1l1,ns I 7

• Toyota Corolla XEI 1.8 Aut.Ano:
2004, Preto, Completo/ Bancos
em couro; ABS; RLL. Valor R$
31.000,00. Tr: 8888-5583/8885-
2085

• GM Corsa Super 1.01998/
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 Dono. Valor R$ 43.000,00.
8888-5583/8885-2085

• Ford Courier, CLX 1.4, 1998 Azul,
RII, Protetor de Caçamba. R$
10.500,00. Tr: 8888-5583/8885-
2085.

• VW Golf 2.0, 2000, Azul,
Completo / Bancos em couro;
RII 17 R$ 18.600,00. Tr: 8888-

5583/8885-2085.

• Kia Picanto EX 1.1 Aut. 2006,
Preto, Completo, RII. Valor A
Combinar. Tr: 8888-5583/8885-
2085.

• Vende - se Fiorino 2006, GNV. R$
9000,00 + 31 em R$ 533,00. Tr:
9988-6649.

• Vende - se Escort impecável, ano

94. R$ 8000,00. Tr: 3370-7994/
99169619

• Vendo Escapade 2008 1.6

completa abaixo da FIPE. Telefone
de contato: 9992-4000

• Compro Carros e Motos
financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação atrasada,
busca e apreensão, documentos
em atraso, ou já apreendido. Tr:

(47) 9696-3566.

• Vendo parati 1.8 ano 95, 3 dono,
muito bem conservada, gasolina,
farol de milha, trava Multloch.R$
11.850,00. Tr: 9151-2805.

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98
4 portas cor verde perolizado, Ar

condicionado, travas elétricas,
alarme, chave geral, cd com

DVD totalmente revisado. R$
. 13.000,00 somente venda. Tr:
8313-6088.

• Sportage 2008, preta, interior
couro caramelo, único dono,
impecável. R$ 44.900,00.
Contato (47) 9973-8743

• Vendo 2 veículos uma moto

Suzuki GSXR 1100 azul, IPVA

2012, com motor aberto poucos
reparos, e um l.ogus 93 vermelho,
com motor novo. R$ 12.800,00.
Tr: 47 8890-9854 com Marcos.

• Scenic ano 99 verde, completo.R$
18000,00. Tr: 9973-5780

• Vende - se Gol GIII 2001/02
motor 1.0 8 V Gasolina, modelo
básico, 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:

3,276-1109/9648-9399
• Vende - se uma Pick up ano

98 completa. R$ 25.000,00. Tr:
9986-1575.

• Vende - se um Jipe ano 76.valor
a combinar. Tr: 3371-8437 com

João.

• -Vendo barco de alumínio levefort
6 MT ano 1999, com radio VHF,
sonda, bomba de porão, Cd,
carreta rodoviária, motor evinrude
25 HP. Em perfeito estado de

conservação! Tratar com Pedro,
3370-5243/9973-9472. Ilha da

figu�ira
'

• ASTRA HATCH ADVANTAGE 2011
COMPLETO R$ 35.990,00,
metálico, estado de zero, entrada
em até 10x sem juros no cartão
de crédito e 60x sem entrada,
viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. fone 3032-1400

• CELTA SPIRIT 20124 PORTAS
COMPLETO R$ 26.990,00,
metálico, estado de zero, 60x R$
760,00, ou entrada em até 10x
sem juros no cartão de crédito

, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. fone 3032-1400.

• CELTA LS 2012, metálico, estado
de zero + 60 x de 617,00, ou

entrada em até 10 x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos

troca, IPVA 2012 totalmente pago.
Fone: 3032-1400.

• ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX

2012, COMPLETA R$ 46.990,00,
estado de zero, entrada em até 10
x sem juros no cartão de-crédito
+ 60 x fixas, viabilizamos troca,
IPVA 2012 totalmente pago. Fone
3032-1400.

• FIESTA HATCH 4 PORTAS
COMPLETO 2012, R$ 27.300,00,

'metálico, estado de zero, 60 x de
R$ 770,00, ou entrada em até 10
x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago.Fone 3032-1400.

• FIESTA SEDAN 1.6 4 PORTAS
COMPLETO 2012, R$ 31.990,00, '

estado de zero, entrada em até 10
x sem juros no cartão de crédito
+ 60 x fixas viabilizamos troca,
IPVA 2012 totalmente pago. Fone
3032-1400.

• KOMBI STD 1.4 2010 R$
30.990,00, zero de entrada + 60 x

R$ 869,00 ou entrada em até 10
x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-
1400.

• KOMBI STD 1.4 2011 R$
33.990,00, estado de zero,
entrada em até 10 x sem juros
no cartão de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

• LlNEA HLX 1.8 2011, R$
43.560,00, COMPLETO + 2 AIR
BAG + ABS, metálico, estado de

zero, entrada em até 10 x sem

juros no 'cartão de crédito + 60 x

fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. 3032-1400.

• MERIVA JOY 1.4 2011, R$
34.990,00, COMPLETO metálico,
estado de zero; entrada em até
10 x sem juros no cartão de
crédito + 60 x fixas, viabilizamos
troca, IPVA 2012 totalmente pago.
30321400.

• NOVA SAVEIRO 1.6 C/AR 2011, R$
29.990,00, metálico, estado de

zero, entrada + 60 x R$ 845,00
ou entrada em até 10 x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos

troca, IPVA 2012 totalmente pago.
Fone 30321400

• NOVO IDEA ATTRATICVE 2011,
COMPLETO R$ 38.580,00,
metálico, estado de zero, entrada
em até 10 x sem juros no cartão de
crédito + 60 x fixas, viabilizamos

troca, IPVA 2012 totalmente pãgo.
Fone 3032-1400.

• SANDERO EXPRESSION 1.6
2011 COMPLETO, R$ 30.990,00,
metálico, estado de zero,
entrada' em até 10 x sem juros
no cartão de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032�

�

1400.

• STRADA FIRE 1.4 2011, R$
25.990,00, zero de entrada + 60 x

R$ 732,00 ou entrada em até 10
x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, metálico,
estado de zero, IPVA 2012
totalmente pago. fone 30321400

• VECTRA ELEGANCE 2011
COMPLETO R$ 43.830,00,
metálico, estado de zero,
entrada em até 10x sem juros
no cartão de crédito + 60x fixas,
viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. fone 3032-1400

• IMBATIVEL - DOBLO HLX 1.8 16V
2011 completo R$ 47.990,00,
metálico, estado de zero,
entrada em até 10 x sem juros
no cartão de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, IPVA 201_;2
totalmente pago. Fone 3032-
1400.

• IMBATIVEL - NOVO GOL G5 TOTAL
FLEX 20114 PORTAS COMPLETO
R$ 27.990,00, zero de entrada
+ 60 x R$ 790,00 ou entrada
em até 10 x sem juros no cartão
de crédito, viabilizamos troca,
metálico, estado de zero, IPVA
2012 totalmente pago. Fone
30321400.

• Novo uno.vivace 20114 portas
completo, zero de entrada + 60 x

R$ 699,00 ou entrada em até 10
x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, metálico,
estado de zero, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-

.

1400.

• PALIO FIRE ECONOMY 2010
4 PORTAS, COMPLETO, R$
23.790,00, zero de entrada +

60 x R$ 672,00 ou entrada em

até 10 x sem juros no cartão
de crédito, viabilizamos troca,
metálico, estado dê zero, IPVA
2012 totalmente pago. Fone
3032-1400.

• VOYAGE 1.6 TOTAL FLEX
COMPLETO + AIR BAG + ABS

2012, R$. 35.990,00, entrada em

até 10 x sem juros no cartão de
crédito + 60 x fixas, viabilizamos

troca, metálico, estado de zero,
IPVA 2012 totalmente pago. Fone
3032-1400.

• STRADA FIRE 1.4 Cabine
estendida 2010 R$ 24.990,00,
entrada em até 10 xsern juros
no cartão de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, metálico,
estado de zero, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-
1400

• Vende-Se um Trailer (grande), Fixo

para Lanchonete com 3 Janelas
Frontal, e 1 janela Lateral. R$
6.000,00. Tratar Fone: 47- 9213-

5511/3273-1895/3370-9351
Waldemar.

• 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

• Vende -se Peugeot 206 1.0 16
válvulas gasolina 2005 vermelho
ar cond , vidro ele/ trava 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/ 3273-76441 8812-
7170

• Vende - se um Peugeot 206 ano

2003 completo, 2 portas, manual,
chave reserva, bem conservado. R$
16800,00. Tr: 3275-3538/ 9931-
9410.

• Renault clio hatch authentique
2004 4 portas vermelho,
alarme, trava, vidros elétricos, ar

quente, des. traseiro. Entrada 6

mil+financiamento, aceita moto

como entrada. 9132-7771

• Vende - se Scenic 2004 Prata

modelo Privilege completo
+ couro, abs e air bago R$:
21.900,00. rr: 9103-2020

• Renault Scenic 1.6 Expression
Mec, 2004, Chumbo. Completo,
RII R$ 22.000,00. Tr: 8888-5583

/8885-2085

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v

ano 2004, cor prata, completo.
Ar Condicionado, Air Bag Duplo,
Direção hidráulica, Vidros

elétricos, Volante com regulagem
de altura, Controle som no

volante, IPVA pago. Sem troca.

R$ 16.000,00. Tr: 8410-0000

Fabio.

• Vendo Renault Laguna
2000/2001 Completo. Valor R$
14.000,00 fone 47-9975-2864

• Vende se Gol, ano g3, completo,
prata, ótimo estado de

conservação: R$ 16.500,00. Tr:

3370-7994/ 9916-9619

• Vende-se Fax 1.6 4P preto
completo, ano 2004/2005 os itens

são originais de fábrica. Carro bem

conservado. Valor: R$ 24.900.,
Fone: 91725331/32761265
Thiago

• Vende -se Voyage 2010 completo.
R$ 28.000,00. Tr: 3276-0850

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$
10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vende - se G3 1.0 completo, com

ar cond, direção e air bag duplo,
4 portas, branco. R$ 9090,00
mais prestações, particular (não
precisa transferir) Tr: 3273-7644/
88127170/ 7813-4785.

• Vende -se saveiro super surf

2004/2004 G3 prata completa em

ótimo estado, 2 o dono, 24.500.00
Geferson 9104-0938

IMÓVEL • CAMINHÃO ·IOUIR
AeRICOLA - CAI Dl61RO ·

QUITAÇÃO DI FINARelAMENTO

CReDITO DURADA

R$ 950 Mil RS 82 Mil !

RS 810 Mil
.

. RS 79 M!l
RS 625 Mil RS 62 MIL
RS 535 Mil R$43 MIL
RS 348 Mil RS 33 MIL ,

RS 310 Mil R$29 MIL
RS 255 Mil RS 21 Mil ,

RS 210 Mil R$19 Mil
R$145 Mil RS 14 MIL
RS 125 Mil RS 11 MIL
RS 110 Mil

�

A combinar
ACEITO CARRO E FGTS

BARBADA EM PICARRAS!
,

Casa, 2 dorm, demais dep. com 103m2; terreno

300m2, excelente localização, bairro Nossa
Senhora da Paz.

AP NAS: �$ 125.000,00 (ac/carro)
Tratar fone: (48) 8431-2223
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Classic LS 2012-
A partir de:

"
.

\
'.

Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 �

Trio elétrico e Direção hidráulica

.�-�-�--._-----�-----� ..

_--------------.��-----�--'�--------------------------------

GMAC CONTE COMIGO
, .

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 2012f2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 23.990,00. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), anofmodelo 2012/2012, com preço
promocional à vista a partir de R$ 25.990,00. Corsa Hatch 1.4,4 portas, Econo.flex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 29.990,00. Ofertas válidas para o periodo
do dia 05 de maio de 2012 no Estado de Santa Catarina, para veículos Chevrolet ° km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da
fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de 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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Necessidade de espaço

Projeto de arte-terapia chega ao fim
Último encontro foi
realizado ontem, e

agora falta um atelier

para alunas darem
continuidade ao que

aprenderam no curso

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

/\ última aula do Fazendo
fiAIte no Centro de Referên
cia ao Idoso aconteceu ontem.

O projeto representou uma re

novação cultural para a cidade,
conforme a professora Rosinha
Imthurm. Agora, o trabalho
continua no Centro de Atenção
Psicossocial (Caps AD e' Caps
II), na Casa da Serenidade e na

Fundação Cultural. O investi
menta para a realização do pro
jeto é de R$ 20 mil.

O grupo de participantes
das oficinas é composto de
mulheres, o que na avaliação
da professora não é bom. "A so-

ciedade ainda vê a arte com um

pouco de preconceito", afirma.

Segundo ela, a arte é mais que
um passatempo e deve ser vis
ta como uma necessidade, pois
previne doenças, inclusive o

Mal de Alzheimer.
Rosinha avalia que os qua

tro encontros que aconteceram

às sexta-feiras, desde o dia 13 de
abril, serviram para alertar so

bre a necessidade de um atelier

público na Fundação Cultural.
''As pessoas querem continuar a

fazer as pinturas", reforça. Con
forme ela, o projeto é a prova da

importância de um local pró
prio para o desenvolvimento
da atividade, que surgiu devido
ao grande número de interes

sados. após as oficinas do Dia
Internacional da Mulher.

De acordo com a

professora, este

trabalho
representou uma

renovação cultural

para a cidade ..

ESFORÇO Disposição em aprender guiou participantes das aulas de pintura

Incentivo

Motivação supera a falta de dom
A aposentada Anita Sarda" 62 anos, diz que vo da professora fez com que muitas pessoas

já havia realizado cursos de pintura, mas este que vieram para o curso com desconfiança,
foi especial. "Todos os encontros foram dife- acabassem ficando até o final e com empolga
rentes e cada um com uma motivação extra da ção. A falta de dom, relata, pode ser compensa
professora", afirma. Ela acredita que o incenti- da pelo esforço de aprender.

'\k ,

www.GRUPOUNIASSELVI.com.br

GUARAMIRIM I FAMEG

CURSOS SUPERIORES TRADICIONAIS

Administração (Finanças - Marketing - Recursos Humanos)

. C'A' Contábeis» Design - Moda» Direito» Engenharia Civil
Arquitetura e Urbanismo» .enoas

.

d P ducã Engenharia Química» Psicologia» Publicidade e Propaganda,
Engenhana e ro uçao »

CURSOS SUPERIORES DE CURTA DURAÇÃO
_

Grad. Tec. em Análise e Des. de Sistemas » Grad. Tec.. em Redes de Computadores
-',�-�'-

Inscrição e prova
pelo site até 27/05 t

GRUPO

URIASSELYI
FAMEG

3373 9800
ACESSE O SITE DO GRUPO UNIASSELVt

FAÇA SUA INSCRIÇÃO E PROVA
E INGRESSE NO MAIOR GRUPO DE
ENSINO SUPERIOR DE SANTA CATARINA

'<I I dli!U'"P./' 'JrlJ/lm�illIllIl 1,'li!JiilJ!'M'liI.!I!lJJ;;lfI!!HllI.if'iJcl'l!IWlII!ii/�l/lliiÍJillllmlllmiIIU'1111(iI�",lt,ij,"I'IIJI�al ,I I !i�iIi I ",U'fr'liii'''" "� I �J I IIJlh"'lfII"ntUlJ/JijJU IIJII<lIJ/Ii/ilMuillifllll IUdllllll!J/ /lllUlllllill/ll/11/1 I li/II ill/II/l11III1/ 1/IIlll/lIl1/lIljJ1lllIJ/lli1l1/l/ldiyp.ldlll,ul,,/11 ,I I

INDAIAt
.

·BLUMENAU"
.

GUA'RAMIRlM BR'USQUE RIO DOSUL PÓS-G�DUAÇÃO
,

UNIASSELVI FAMEBLU ',' FAMEG ASSEVIM FAMESUL UNIASSELVI
, ,

=-
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Usuários reclamam
do preço das corridas
Criação de lei que regulamenta o serviço deve" de onde está. "A distância acaba

encarecendo a corrida", arguresolver o impasse sobre a forma de cobrança menta. Atualmente, o valor a ser

pago para a Bandeirada (início
do percurso) é regulamentado
pelo Decreto 7622/2010, de 6 de
dezembro de 2010 que estipula
o valor mínimo de R$ 4.

Maria Christina confirma

algumas reclamações junto ao

Departamento de Trânsito do

município. Ela aponta algumas
medidas para que o usuário

esteja prevenido. da situação e

não pague a mais pelo trans

porte. "Uma das sugestões é

pesquisar e não aceitar os ser

viços de quem esteja cobrando
a corrida a partir do ponto", in
forma. "São poucos os taxistas

que fazem este tipo de cobran

ça", confirma.

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

Ovalar cobrado no início de
uma corrida de táxi, que

deveria ser de R$ 4, está cau

sando reclamações dos usuá
rios do transporte que alegam
que o preço inicial muitas vezes

é superior ao que determina o

decreto municipal de 2010. O

presidente da Associação dos
Taxistas, Eliseu Petry, diz que
sempre foi assim. "Não PQSSO
percorrer 10 km e receber ape
nas por dois", afirma. Já para
Maria Christina da Silveira

Quintaes, supervisora de Con
trole do Transporte Urbano, a

legislação que regulamenta o

serviço é muito antiga e precisa
passar por alterações. "O De
creto, que é de 1985, não prevê
a partir de onde pode ser cobra
do", esclarece.

Conforme Petry, o procedi
mento comum adotado é que a

cobrança deve ser feita a partir
do ponto de táxi, ou seja, a partir
da saída do veículo do ponto, a

corrida já começa a ser cobrada.

Segundo ele, o problema é que
muitas pessoas acabam acionan
do o serviço de um local distante

FOTOS EDUARDO MONTECINO

V.ALO"RES PRATICADOS Preço inicial da corrida no município divide opiniões

Nova le slação
Decreto é considerado ultrapassado

A normativa que regulamen
ta o serviço de táxi no município
é urn decreto assinado em 12 de
abril de 1985. Com todas as mu

danças na legislação nos últimos
anos e no perfil da cidade, o de
creto é considerado ultrapassado.
Neste sentido, a diretoria de Trân

sito, juntamente com o departa
mento jurídico, está estudando a

possibilidade de criar urna lei para

substituir o decreto 1105/1985.
As adequações feitas por

municípios da região, inclusive
Joinville, devem servir de refe
rência para a nova proposta. A
forma de cobrança nos servi

ços será um dos pontos da lei.

"Hoje, com a atual legislação,
não dá para querer exigir uma

forma de cobrança por que a lei
não determina como fazê-lo";

relata Maria Christina.
Como o transporte de táxi é

urn serviço público, ele necessita
de licitação para o funcionamen
to. Entretanto, a diretoria diz que
a situação será contemplada na

lei, mas declara que a prioridade
no momento é com a legislação.
"Primeiro, vamos arrumar a lei e

posteriormente veremos como

fica a situação", complementá.

A partir do
momento em que
a gente entra no

,

carro, por que e

dali em frente que
estamos utilizando
o serviço do táxi.

Michael Grabner, 32

anos, aux. de produção

o valor tem
de ser cobrado
desde o ponto,
pois caso for
uma corrida

longe o taxista
fica no prejuízo.

'1,
"

Lucia Oliveira,
58 anos, repositora

Quando ele chega em

nossa casa que devo

começar a pagar o

serviço do táxi, por
que é o momento em

que vou utilizar o

serviço dele.

Klever Wilgosz, 17

a,110s� #;1,11"'. de Il!Oo(lu.çiu)

Na hora em que
a gente embarca

no táxi é que deve

começar a ser

cobrado,porque
daí em diante é que

vamos usar o serviço.

Alicio Forenski, 81

anos, servo de pedreiro

"
Acho certo que

seja cobrado desde
a saída do ponto,
pois o taxista tem
a responsabilidade
desde que s�i para
atender o chamado.

Elisete Baumann, 45

anos, dona de casa

Tenho de pagar da
minha casa. Pelo que
eu saiba é isso que
diz a lei. Mas esses

dias tive de pagar
o dobro para ir ao

Parque de Eventos.

Angélica Bomonadeo,
20 anos� d.esempl·egarla
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Casos irregulares na mira da justiça
Quatro famílias respondem
processo judicial em Jaraguá
do Sul, enquanto 116 pessoas
esperam na fila regularmente
JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Acabar com as adoções irregulares de crian

ças e valorizar o processo legal. Esses são

os objetivos do Promotor Rafael Meira Luz ao

. instaurar o inquérito civil. Ele quer alertar so

bre as consequências judiciais das chamadas

"adoções diretas".

Quando uma família adota uma criança sem

passar pela orientação de assistentes sociais e

sem .o acompanhamento judicial, a situação é
considerada criminosa e os pais adotivos po
dem perder a guarda. "Adotar dessa forma não

é um ato de amor e a família se baseia em uma

mentira", afirma o promotor.
Comum na região, a adoção irregular traz

perigos para a família. Hoje, existem quatro
casos sendo julgados em Jaraguá do Sul e Co

rupá. Para o promotor Meira Luz "quando a

situação não é regularizada, todos vivem com

medo de uma visita do oficial de justiça ou

com constrangimento de os pais biológicos, e

não os adotivos, estarem registrados". A partir
de agora, começa uma campanha de esclare

cimento para que esses casos sejam denuncia
dos por vizinhos, professores e funcionários

do posto de saúde.
Essas famílias não respeitam a fila de adoção,

que hoje, em Iaraguá do Sul, tem 116 pretenden
tes. "Para adotar legalmente não é difícil e nem

demorado no que depende do poder judiciário.
Entre a entrega dos documentos no fórum e a

sentença de que o candidato é apto leva de dois

a seis meses. O que mais demora é encontrar a

criança no perfil desejado", esclarece Meira Luz.

Para ajudar pessoas que querem adotar uma

criança, o Setor Psicossocial do Fórum realiza

toda última sexta feira do mês, às 17h30, uma

palestra de esclarecimento das dúvidas. Priscila

Larratea Goyeneche, assistente social, acredita

na importância do suporte dado às mães que
não podem permanecer com seu filho. i'A gente
orienta que, se a mãe não pode criar o filho, que
ela entregue para o processo de adoção sem

culpa. Nós não penalizamos e nem julgamos
essas famílias, queremos é dar um acompanha
mento correto para essas crianças", salienta ela.

MARCELE GOUCHE

Números
I

• 2011 - 9 crianças foram adotadas
em Jaraguá do Sul e Corupá

• 2012 - 7 crianças estão disponíveis para
adoção em Iaraguã, aproximadamente
200 em Santa Catarina

• 2012 - Jaraguá tem 116 pretendentes
aguardando pela adoção, aproximadamente
3.600 em SC e 27 mil no Brasil

AUXÍLIO A sociedade precisa ajudar a identificar estes casos, defende promotor

Estrutura

Transportadores. inauguram
unidade de atendimento

Caminhoneiros e funcionários
do setor de transportes e logística
vão ganhar uma unidade de atendi
menta social em Jaraguá do Sul. A

inauguração acontece na manhã de

hoje e é aberta ao público. Mais de
200 famílias têm agora um espaço
para participar de cursos e progra
mas de capacitação.

Os credenciados do Serviço So
cial do Transporte, o Sest/ Senat,
podem fazer consultas odontológi
cas gratuitas e usar o salão prepara
do para melhorias na qualificação
profissional na unidade. Antes, os

cursos eram realizados na Acijs (As-

Carga e Logística de Santa Catarina
e do Conselho Regional do Sest/ Se

nat, Pedro José de Oliveira Lopes, do

presidente do Sindicato das Empre
sas de Transporte de Carga de Santa

Catarina, Osmar Ricardo Labes, e do

gerente do Sest/Senat de Blumenau,
Maurício Dal Piaz.

sociação Empresarial de Jaraguá do

Sul) ou nas unidades do Sest de Blu
menau e Joinville, que agora devem
ser transferidos para o novo centro.

A área foi cedida pela empresa Mime

Distribuidora de Petróleo e está loca
lizada no bairro Vieiras.

i'A instalação da unidade é uma

reivindicação dos trabalhadores
do setor, um dos mais ativos da
economia da cidade", afirma Flá
vio Rausis, coordenador do Núcleo
de Transportadoras de Jaraguá do

Sul. A inauguração contará com a

presença do presidente da Federa

ção das Empresas de Transporte de

Flávio Rausis
comemora novo

centro social, com

espaço para cursos de

capacitação para as

empresas do setor.
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Campeonato Catarinense
,

"E preciso acreditar
no [uventus'

jornal o Correio do Povo reforça seu papel
como principal parceiro do tricolor

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Há dois meses do início do

Campeonato Catarinense
da Divisão Especial,' o Iuventus
negocia com patrocinadores
para viabilizar a participação da

equipe na competição. "A força
do elenco vai ser proporcional
ao montante que levantarmos",
comenta o presidente Ierri Luft.

"Quem me conhece sabe que
não sou de fazer loucuras, muito
menos dívidas", enfatiza.

Se depender do apoio cons

tante de parceiros como o jornal
O Correio do Povo, o Juventus irá

montar uma equipe para con

quistar o acesso. "Não medire
mos esforços para que isso acon

teça. Se for preciso, vamos juntos
conversar com os empresários
e ajudar neste processo de con

vencimento. O Juventus é um

patrimônio de Iaraguá do Sul e,
mediante a diretoria e o projeto
em trâmite, merece a confiança
e apoio de todos", afirma o dire
torNelson Luiz Pereira.

Ontem, Luft e Pereira se reu

niram para traçar estratégias
em prol do clube. Uma série de

ações foram elencadas e serão
tratadas em matérias especiais
na próxima semana. Na reunião

também ficou decidido que a

apresentação oficial do elenco
será no dia 15 de março, no Es
tádio João Marcatto.

'�o contrário do que estão
tentando mostrar, não somos

uma nau sem rumo. Sabemos
muito bem qual o caminho que
estamos seguindo, bem como as

dificuldades que teremos pela'
frente. É preciso que as pessoas
acreditem no nosso trabalho de

reconstrução do clube, que já é
visível e palpável. É preciso acre

ditar no Juventus, assim como

nós acreditamos", finaliza Luft.

Apresentação oficial
da equipe já tem data

marcada. Será no

dia 15, no Estádio
João Marcatto.

ARISTON SAL JUNIOR

.....,_....._..".,�......._�_b

PARCERIA Luft (E) e Pereira discutem estratégias para fortalecer o clube

Campeonato Varzeano
.

Definições em Iaraguá e Guaramirim

A primeira fase do Campeonato Regional da Liga Pomero
dense chega ao fim no.domingo. Cruz de Malta e Botafogo atu

am em Pomerode, a partir das 15h30. Já classificados, os cruz

maltinos encaram o Floresta, no Hermann Weege. O Botafogo
vai para o 'tudo ou nada' contra o Caramuru, no Alípio Nunes.

_1//IIII1//IIII_�I//IIII"!fI."_.IIl.IIl__�••"!JIJIllIIUIIlIIUIIlIII.IUIIlII//IIII.i9IlfIIlII_�I//IIII"""IUIIlII//IIII!fI!fI!fI_�"IIIIIJj. . ... Tomazelli, do Cníz de Malta, é o .arrílheiro com 6 gols.

Ocorre neste sábado a quin
ta e última rodada da primeira
fase do 30° Campeonato Varze
ano de Jaraguá do Sul. São 16

jogos, previstos para os campos
do Guarany, Flamengo, João
Pessoa, Vila Lalau, Vitória, Ga

ribaldi, Ponte Preta e Arsepum.
Atlético Independente 'W',

Operário, Amizade, Santo Anto
nio, Kiferro e Sport já garantiram
vaga na próxima fase, para a qual

se classificam apenas duas equi.
pes de cada chave. As partidas
preliminares iniciam às 13h30 e

os jogos de fundo às 15h15. Arela

ção completa dos jogos pode ser

conferida na seção "Iabelão'
Em Guaramirim, o Campeo

nato Varzeano também caminha

para o encerramento da primeira
fase. Na Taça Ronaldo Miron da

Silva, a Primeira Divisão, os jogos
serão válidos pela sexta rodada.

Já na Taça Antônio Pedro Vick, a

Segundona, as partidas são váli
das pela quinta rodada.

Os campos do Avaí, do Seleto,
do Rio Branco, do Amizade e do

Spézia recebem os jogos, na tar

de de hoje. As equipes da Segun
dona jogam às 13h30. Às 15h15
entram em campo os times da
Primeira Divisão. A relação com

pleta dos jogos �ambém pode ser

conferida na seção "Iabelão'

Liga Futsal

Atrás dos pontos perdidos
A CSM/Pré-Fabricar volta a atuar diante de seu torcedor pela

Liga Futsal. Logo mais, às 19h, recebe o Botafogo na Arena Iara
guá. A palavra de ordem no grupo comandado por Renato Vieira
é recuperação. Os jaraguaenses ocupam a 14a colocação no cam

peonato, com dez pontos conquistados em nove jogos. Hoje es

tariam dentro da zona de classificação à próxima fase, devido aos

critérios de desempate. Em homenagem ao Dia das Mães, não
será cobrado ingresso das mulheres. O Botafogo ocupa a 13a po
sição, também com dez pontos, mas com oito jogos disputados.
A CSM/Pré-Fabricar não tem atletas suspensos para a partida.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ADAPTAÇÃO Aos poucos, ala Biolay vai

ganhando espaço no elenco jaraguaense

Feminino

Oympya em campo
O Olympya inicia neste domingo, a caminhada pelo bicam

peonato catarinense de futebol feminino. Recebe o estreante

Audax Joinvilense, às 15h, no Estádio' João Marcatto, com en

trada franca. A equipe do técnico Luiz Polenta deve ir a campo
com Samara; Andiara, Galega, Patrícia e Estefani; Tamiris, Mari

na, Natália e Samantha; Marise e Gabi.

Football

Clássico em Corupá
.

Um acordo entre as diretorias de Jaraguá Breakers e Corupá
Buffalos garantiu a realização do clássico de hoje, às 14h, pelo
Campeonato Catarinense de Futebol Americano. A partida es

tava inicialmente marcada para Jaraguá do Sul, mas a falta de

campos acabou forçando a mudança para Corupá, no Seminá
rio Sagrado Coração de Jesus.

Molequinhos
Dois jogos em casa

As equipes de base do Iuventus jogam na tarde de hoje, no

Estádio João Marcatto, 'pelo Campeonato Catarinense da Di
visão Especial. Os 'Molequínhos' recebem o Porto. Os Juvenis
- líderes e invictos - entram em campo às 13h30. Os Juniores
jogam às 15h30, em jogo intitulado pelo técnico Alfredo 'Biro'
da Silva como 'kamíkaze' pela importância.

'\

Copa Pomerode

Última rodada
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Seleção Brasileira
I

Jean Deretti
convocado

para a Sub 20
[araguaense, que
atua no Figueirense,
irá participar do
Torneio Internacional

,

8 Nações, na Africa

do Sul, em junho

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

ameio-campista Jean Ale
xandre Deretti, do Figuei

rense, foi convocado para defen
der a Seleção Brasileira Sub 20,
que irá disputar o Torneio Inter

nacional 8 Nações, na África do
Sul. O canhoto se apresenta no

dia 14 de maio no Rio de Janeiro,
para os treinamentos na Granja
Comary. Na sequência, embarca

para o torneio, que acontece até
o dia 5 de junho.

Natural de Iaraguá do Sul,
Deretti defendeu o Juventus no

Campeonato Catarinense Juve
nil de 2007. Chamou a atenção

e se transferiu para o alvinegro
do Estreito no ano seguinte.

Deretti não escondeu a ale

gria com sua primeira convo

cação. "Estou muito feliz com

tudo que está acontecendo. As

oportunidades que venho ten

do no profissional e agora essa

convocação para Seleção Bra-
. sileira", diz. O jaraguaense está
com 19 anos - aniversariou na

última terça-feira - e integra o

elenco profissional do Figuei
rense desde o ano passado. .

No dia 28 de dezembro, De
retti foi destaque nas páginas
de O Correio do Povo. Foi um

dos atletas abordados na série
de matérias especiais intitulada
'Talentos Olímpico'. Na ocasião,
falou sobre seu sonho em par
ticipar das Olimpíadas de·2016.

uÉ um sonho, mas sei da
dificuldade. A concorrência
é grande, mas também sei do
meu potencial e da minha qua
lidade. Até lá, muita coisa vai
acontecer e quem sabe esse so

nho se torne realidade". O pri
meiro passo já foi dado.

ALFREDO 'BIRO' DA SILVA

'"

INICIO Antes de se transferir para o Figueirense,
Jean Deretti disputou jogos pelo Juventus

j'C::).
.....___

.....,..
/

,
II!

• Campeonato Paulista

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Deretti é Seleção
OFigueirense comemora - com razão - a convocação de Jean De

retti para a Seleção Brasileira Sub20. Investiu no atleta por seis

anos e foi recompensado por isso. Mas você sabe qual foi a primeira
camisa que ele vestiu? Foi a do Grêmio Esportivo Iuventus, no ano

de 2007, quando disputou o Campeonato Catarinense Juvenil. Por

falar nisso, que semana para o tricolor jaraguaense e para o 'mestre'

Biro, hein? Medina decidindo o dérbi campineiro e Deretti convo

cado para vestir a amarelinha.
)

Maldição?
Reza a lenda que no ano que o Iuventus realizou sua última grande
campanha na Primeira Divisão, um empolgado dirigente prometeu
instalar um busto do Padre Elemar Scheid no estádio. Chegou até a

anunciar o feito nos jornais locais. O fato é que a instalação do busto
nunca aconteceu. Coincidência ou não, desde então uma espécie
de 'maldição' paira sobre o João Marcatto e o clube não consegue
emplacar boas campanhas. Por via'das dúvidas, sugiro para a atual

diretoria que providencie logo o busto do Padre!

Relembrando
Apenas lembrando um assunto comentado em outra coluna.
Caso a Ponte Preta resolva entrar em campo hoje e vença o

Yátil por 1 a O, se classifica para a segunda fase do Varzeano. De

punida com WO e virtual eliminada, para classificada. Para isso,
precisará de uma ajudinha do Corinthians, que no caso deve
vencer a Global Pisos, por qualquer placar.

Maturidade
o futebol americano pode até dar a impressão de ser um esporte
bruto. Mas fora de campo, os dirigentes dão um exemplo. Diante da
dificuldade para encontrar um campo para o clássico de hoje, Iaraguá
Breakers e Corupá Buffalos resolveram a situação de forma madura:
irão jogar no campo de um, com mando do outro. Simples assim!

2,OO!
SUO:RES� FRANGO COM PllLMlTO/'ClmNElBANlUUICBOCOUTE.

Domingo, 6 de maio

• Campeonato Carioca

Domingo, 6 de maio

• 16h - Fluminense x Botafogo

• Campeonato Gaúcho

Domingo, 6 de maio

T 16h - Caxias x Internacional

i!i:.*iI

• Cam eonato Paranaense

Domingo, 6 de maio

• 16h - Atlético-PR x Coritiba

• Campeonato Catarinense

Domingo, 6 de maio

• 16h - Avaí x Figueirense

• Cam eonato Varzeano

(Jaraguá do Sul)
Sábado, 5 de maio

• 13h30 - Vila Nova x Sociedade Barra

• 13h30 - Agro. Jonathan x Barrabaxo

• 13h30 - OperáriO x União

• 13h30 - Bazar do Rau x Vila Lalau

• 13h30 - Nova Geração x Flamengo "B"

• 13h30 - Rau Madri x Juriti

• 13h30 - Ponte Preta xYátil

• 13h30 - Global Pisos x Corinthians

• 15h15 - Atlético "B" x Forprem
• 15h15 - Brandemburg x Senem

• 15h15 - 2000 Multi Marcas x Tigre
• 15h15 - Néki x Sport
• 15h15 - Nereu Ramos x Unidos

• 15h15 - Roma EC x Meninos RLV

• 15h15 - Galácticos x Kiferro

• 15h15 - Roma x Confort Fine

• Campeonato Vazeano

(Guaramirim)
Sábado, 5 de maio

• 13h30 - Benfica x Nápoli (2aD)
• 13h30 - Nacional x Sportin (2aD)
• 13h30 - Rio Branco x Xavantes (2'10)
• 13h30 - Cataratas x Gaúchos (2aD)
• 13h30 - Lion x Pinheiros (2aD)

.

• 15h30 - Avaí x Bem Bolado (130)
• 15h30 - Expresso x União/Jagunços (1 ao)
• 15h30 - Cruzeiro x Couve-Flor (130)
• 15h30 - Atlético x Unidos da Vila (1 ao)

REAliZAÇÃO: COMUN!DADE EVANGÉUCA lUTERANA DOS APÓSTOlOS
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onto d.e
Romeo Piazera

Júnior, advogado

Cotas raciais - a Constituição
brasileira jogada no lixo

Ninguém em sã consciência
contesta o fato de que na

construção da história do Brasil,
encontramos o nefasto capítulo
que foi escrito com a tinta (e o

sangue) da caneta da escravi
dão, sendo que suas consequ
ências tanto físicas como mo

rais, impingidas a todos aqueles
que sofreram com este absurdo
método de segregação racial,
também são conhecidas.

Porém, diversamente do

que ocorreu nos Estados Uni
dos da América, de onde des

graçadamente importamos o

sistema de cotas raciais, onde
a segregação das pessoas era

(e -ainda é) feita simplesmente
pela cor da pele, no Brasil não
encontramos a mesma simila
ridade na construção de uma

política social. Muito pelo con

trário' aqui, desde o momen

to em que fomos descobertos

pelos patrícios lusitanos, con

vivemos com uma inegável
miscigenação de pessoas, que
independentemente da cor da

pele, sempre conviveram de
maneira respeitosa.

Mas, afinal, por que estamos

dizendo isto? Qual a ligação en

tre as situações mencionadas?
Bom, todos são sabedores de

que na semana passada, o nos-

so Supremo Tribunal Federal, à
unanimidade dos ministros que
votaram (placar 10 x O), enten

deram que o sistema de cotas

raciais existente para reserva de
determinado número de vagas
em universidade pública (aos
que se auto. declaram negros)
é válido, pelo que considera
ram esta política de cotas como

sendo constitucional. Em que
pese a decisão unânime do STF,
de quem se espera a proteção
incondicional e inflexível da

Constituição Federal, a socie
dade deve conformar-se com

ela simplesmente pelo fato de

que foi emanada da nossa mais
alta Corte de Justiça? Óbvio que
não, pois que os inteligentes
e os sábios também erram. E
óbvio que os ministros do STF,
que além de inteligentes e sá
bios' são humanos e, assim, er

rar é da natureza humana.
No caso da decisão proferi

da pelo STF, o erro consistiu, a

nosso ver, na desconsideração
completa do preceito funda-

'f'
mental escrito na nossa Cons-

tituição que diz que todos são

iguais perante a lei sem distin

ção de qualquer natureza. E di
zer que a igualdade independe
de qualquer critério de nature

za equivale dizer, também por

óbvio, que a cor da pele jamais
poderia servir de padrão para,
validando um sistema de cotas

raciais (que é inegavelmente
segregacionista), considerar
constitucional o que, na ori

gem' é absolutamente e fla

grantemente inconstitucional.
Quando se trata de aplicar os

preceitos constitucionais, não
há espaço para "mais ou me

nos". Portanto, a nosso sentir, a

decisão do STF rasgou a nossa

Constituição e jogou-a no lixo,
sem dó e sem piedade.

Na verdade, a decisão do STF
somente favoreceu ao governo
(no caso o federal), pois que ao

contrário de enfrentar a raiz do

problema e garantir o acesso

de todos, de modo igualitário,
ao ensino púbico superior, cria
castas em um país que não tole
ra a discriminação e que jamais,
conviveu com um sentimento
de justiça injusta. Essa decisão
em nada contribui ao desequi
líbrio social e educacional, pois
permite ao governo continuar
errando na tarefa de garantir
aos cidadãos direitos básicos,
dentre eles a educação, reco

nhecendo e referendando, com

status constitucional, a incom

petência do Estado, como um

todo, até mesmo do Judiciário.

Jornal da Band - Das 06:00 h as 07:00 h

Apresentação Tim Francisco

!f:!_� A Hora do Ronco - Das 07:00 as 09:00 h

� Humor e irreverencia na sua manhã

Manhã Shaw - Das 09:00 h as 12:00 h
Apresentação- Iran Guerra

I Programa da Tarde - Das 14:00 h as 17:00 h
�W

.'� Apresentação- Jaque Rebouças

Show de Bandas� aos Sábados - Das 14:00 as 17:00 h

Apresentação • Flavio Ludero

Fone:3375-0500
www.bandfm99.com.br

ENVELHECER DE
,

FORMA SAUDAVEL
1/-:.J:.\"r,'.1. r.I·.',,Id'.II.!�IU.�J:1

JAR}\GlfÂ

Sabemos que nos dias atuais, a expectativa de vida entre osbrasileiros cresce de
maneira significativa. Se no ano de 1900a média de sobrevida era de 33 anos, hoje,
a expectativa devida dos brasileiros é de 73 anos. O Brasil possui aproximadamente
19 milhões qe pessoasacima dos 60 anos, ou seja, 19 milhões de habitantesperten
centes à Terceira Idade. Estima-se que em 2025,teremos 35 milhões de idosos. Para
um envelhecimento saudável o ideal mesmo é seguir certas recomendações, como:
• Mantenha-se sempre hidratado;
• Alimente-se bem, tentando comer várias vezes ao dia ,mastigando bem os

alimentos, evitando o excesso dealimentos gordurosos e aumentando bastante a

quantidadede frutas e verduras durante as refeições;
• Os dentes podem, com o devido cuidado, permanecer ao longo da vida toda.
• Pratique exercícios físicos para um envelhecimento saudável;
• Evite bebidas alcoólicas ou beba com moderação e não fume;
• Prevna-se contra doenças sexualmente transmissíveis: usepreservativos nde

pendentemente de sua idade;
• O lazer contribui para a socialização do idoso e o aumento da autoestima, preve
nindo a depressão e melhorando a qualidade de vida.
• O Ministério da Saúde disponibiliza vacinas específicas paraa terceira idade;
'Não tome medicamentos sem orientação médica;
• Tome seus medicamentos de forma correta, respeite adosagem, o tempo de uso

e lembre-se dos remédios de usocontínuo;
'Use estratégias para não esquecer de tomar a medicação: anote horários e quan
tidades nas caixas; faça uma lista dos remédios com nome, horário e dosaqem e

coloque-a em lugares visíveis e seguros;
'Faça exames regularmente, independente da idade, do sexo,dos hábitos de vida e

dos sintomas, para prevenir ou tratarpossíveis doenças;
• Homens devem fazer exames anualmente para prevenir o câncer Ele próstata;
• Mulheres devem fazer exame preventivo anualmente para detectar câncer do
colo do útero e outras doenças ginecológicas, realizarem autoexame das mamas

mensalmente e uma mamografia anualmente;
• Evite pegar peso além dos limites para a idade e fazer esforço repetitivo;
• Evite ficar muito tempo sentado, dormir sentado ou deitado em sofás;
'Procure tomar sol, pois aumenta a quantidade de vitamina O no organismo, neces

sária para absorção do cálcio, que entra na composição dos ossos. Porém, atenção
com o excesso de exposição ao sol, tem que ser antes das 10h ou depois das 16h;
• Por fim, converse com seu médico. Tire suas dúvidas. Procure sair de cada con

sulta bem informado e orientado. Pois sabemos que o melhor tratamento sempre
será a prevenção!

Fonte: Ministério da Saúde/Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.
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,

AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°. 46/2012. CO
MUNICADO DE SUSPENSÃO. O Município de Jaraguá do Sul, através
da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, torna público para conheci
mento dos interessados na licitação por Concorrência acima, que a mes

ma se encontra SUSPENSA, para analise das Impugnações protocoladas
tempestivamente sob os nOs 10.541/2012 e 10.757/2012. Conforme deter
minação legal, este comunicado será publicado no Diário Oficial do Estado
de Santa Catarina (DOE/SC), jornal de grande circulação (A NOTíCIA) e

jornal de circulação local (CORREIO DO POVO). Sem mais para o mo

mento, Jaraguá do Sul (Se), 04 de maio de 2012.

CECILIA KONELL
Prefeita Municipal

Ieefmensos'
• Faleceu às 9h40 do dia 3/5, a Srá. Marci Gaedke Rubin com idade de

47 anos. O sepultamento foi realizado ontem 4/5 às 10h, saindo o fére
tro da Igreja Evangélica Luterana Rancho Bom, seguindo após para o

Cemitério Municipal de Schroeder.

• Faleceu às 14h40 do dia 3/5, a Sra. Terezinha Paes com idade de 69
anos. O sepultamento foi realizado ontem 4/5 às 16h, saindo o féretro
da Capela Mortuária de Nereu Ramos, seguindo após para o Cemité
rio de Nereu Ramos.

• Faleceu às 14h45 do dia 3/5 a Sra. Adriana Priebe Baehr com idade
de 35 anos: O sepultamento foi realizado ontem 4/5 às 16h, saindo o

féretro da Igreja Pastor Alberto Schneider - Bairro São Luis, seguindo
após para o Cemitério da Barra do Rio Cerro.
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Posto de saúde no

izade sem médico
o profissional contratado teria passado em

outro concurso e deixou de atender no posto

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn

Ontem, às 10h, foi inaugu
rado o posto de saúde Luiz

Martins Gonçalves, na rua An

nieta Mathias Enke, no bairro
Amizade. Segundo o secretário
da Saúde, Francisco Airton Gar

da, a implantação do novo pos
to, que tem cerca de 186 metros

quadrados, era uma reivindica
ção antiga da comunidade.

Moradora da região há 40

anos, Iracema Terezinha Ma

ria, 62 anos, afirma que o posto
vai ser ótimo para a região, mas

fica indignada com a falta de

médico. "Como um posto pode
começar a funcionar sem mé

dico?", reclama a aposentada.
Essa também é a dúvida da mo

radora Ilsa de Oliveira Ceskal,
53 anos, ela acredita que a inau

guração deveria ter sido feita

após a chegada do profissional.
Garcia explica que por um

motivo isolado, o posto ainda
não tem clínico geral. "O médico

que trabalhava aqui veio atender
durante dois dias, passou em ou

tro concurso e optou em deixar o

posto", afirma .. O secretário res

salta ainda que o concurso públi
co para a contratação do médico
está em andamento.

Segundo o secretário foram
investidos aproximadamente
de R$ 260 mil na construção do

local, sendo R$ 165 mil do go
verno do Estado e R$ 94 mil de
recursos da prefeitura. O nome

escolhido, Luiz Martins Gonçal
ves, é em homenagem a um dos

primeiros médicos pediatras da

região, que trabalhou boa parte
da vida como médico chefe do

posto de saúde no Centro, e fa
leceu no ano de 2009.

Como um posto pode
começar a funcionar

sem médico?

II·acem,a. Terezblha

Mal�ia,l aposentada

PAC2

Recursos para prevenção
Será assinada na próxima

segunda-feira, dia 7, às 9h, pela
prefeita Cecília Konell, a ordem
de serviço das 14 obras de con

tenção de encostas a serem rea

lizadas no município. O valor in
vestido será de R$ 5.386.902,50
provenientes do governo fede
ral. A empresa Infrasul - Infra
estrutura e Empreendimentos
Ltda., de Ioinvílle, tem o prazo

de 24 meses para concluir as

obras que devem beneficiar em

torno de 225 famílias.
Conforme a Diretoria de

Fiscalização da Defesa Civil, as

intervenções têm por objetivo
garantir a estabilidade de en

costas, a permanência de fa
mílias em suas residências e a

recuperação do valor comercial
dos respectivos imóveis. O dire-

Vacinação

tor de Fiscalização da Defesa Ci

vil, Ronis Roberto Bosse, diz que
na terça-feira, dia 8, a equipe da

prefeitura deve se reunir com os

técnicos da empresa para de
finir o cronograma das obras.

Entretanto, as três primeiras já
estão definidas e estão localiza
das no bairro Rau: ruas Cecília
Planinscheck Marquardt e Wal
demar Rau e na servidão 7.35.

Hoje é dia D contra a gripe
A 14a campanha nacional de

vacinação contra a gripe come

ça neste sábado e vai até o dia
25 de maio. O público alvo são

pessoas com idade acima de 60

anos, gestantes em qualquer
fase da gestação, crianças de
seis meses a menores de cinco
anos (quatro anos, 11 meses

e 29 dias) e os profissionais de
saúde. Em Iaraguá do Sul, as 17

unidades de saúde com sala de
vacina estarão abertas das 8h às
17h sem fechar para o almoço.
Em Guaramirim os postos de
saúde também estarão abertos.

A Unidade Básica Central
(Rua Reinoldo Rau - Centro)
tem horário estendido, das
7h15 às 17h30 de segunda a

sexta - feira; aos sábados, das 8h
ao meio-dia (somente a unida
de do Centro). A população to

tal a ser vacinada na campanha
nacional é de 17.705 pessoas. A
vacina protege contra a gripe
comum e a .gripe H1Nl. "A va-
cina que está sendo disponibi-·
lizada para a nossa comunida
de é segura e eficaz", destaca o

diretor de Vigilância em Saúde,
Walter Clavera.

EDUARDO MONTECINO

PREVENÇÃO Walter
Clavera garante que

vacina é segura e eficaz

. I

ESTRtrIURA Posto tem área de cerca de

186 metros quadrados e foi inaugurado ontem

CDL

Presente às
C CA

Eleitos os

conselheiros
-

mamaes

Para marcar o Dia das

Mães, a CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas de Jara
guá do Sul) programou uma

atração especial neste sába
do, na PraçaÂngelo Piazera.
A partir das 9h, as mães que
estiverem na praça, rece

berão uma rosa e poderão
fazer uma foto ao ládo dos

familiares, sem nenhum
custo. Também neste dia,
ocorre" mais uma edição da

promoção "Sábado Legal",
com o funcionamento das

lojas associadas à CDL até
às 17h. Supermercados e. o

Shopping cumprem horá
rios próprios.

As nove entidades não gover
namentais do Conselho Muni

cipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente (CMDCA) foram
eleitas ontem, às 8h30, durante
o fórum no auditório da Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu). As vagas foram
definidas entre os representantes
de entidades de promoção, con

trole e defesa de direitos. Segun
do a secretária executiva da enti
dade Maristela Alberton Silva, as

.
entidades escolhidas através de

votação foram: Adavi (Associa
ção dos Decificientes Auditivos
do Vale do Itapocu), Bombeiros
Voluntários, Amjas (Associação
Musical Jonas Alves de Souza),

Vila Amizade

Sábado Cidadão ocorre hoje
Hoje, acontece o Sábado Cidadão no bairro Vila Amizade, em

Guaramirim. Os moradores de toda a região terão uma tarde com

atividades sociais e culturais totalmente gratuitas, em comemo

ração ao Dia das Mães. A partir das 13h, no pátio da Igreja Sagra
do Coração de Jesus, serão realizadas atrações destinadas a todas
as idades. As mães presentes terão tratamento especial durante
o evento. Para elas haverá um espaço diferente, com design de
sobrancelha, corte de cabelo e massagem. Também será organi
zado um estande para fotos das mães com os familiares .
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�r30.690
Itens nas versões 1.0 e 1.6:

• Ar-condicionado
• Direção hidráulica de série
• Vidros efêtricos nas 4 portas
• Travamento central .

• PACOTE TREND:

antena no teto, preparbção
para sem e itens na cor

do veículo

Gçll.O 4 portas
BASICO
A partir de

R$28.390
• Ar-condicionado
• Direção hidráulica
• Vidros e travas elétricas

dianteiras e traseiras
• Chave canivete

com alarme

• Limpador e desembaçador
do vidro traseiro

• PACOTE TRENO: spoiler traseiro.
itens externos na cor do veiculo,
painel de instrumentos c,.,m'

"

conto'"giros e faróis d"

www.vw.com.br Promoção válida até 05/05/2012 para vefculos com pintura sólida e custo de frete incluso. Novo Gol 1.0, 4 portas, ano/modelo 2012/2012, básico, cód.
5U11C4: à vista a partir de R$ 28.390,00. Novo GoI1.0, 4 portas, ano/modelo 2012/2012, completo, cód. 5U11E4: à vista a partir de R$ 34.295,00. Novo Fox 1.0, ano/modelo
2012/2012: à vista a partir de R$ 30.690,00. Novo Fox 1.6,4 portas, ano/modelo 2012/2012, cód. 5Z31 E4 + PK5 + WAA: à vista a partir de R$ 39.490,00. Taxa a partir de
0,99% a.m. para o Fox. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da
prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa Concessionária Volkswagen 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 a Linha Volkswagen 2011/2012, sem limite de
quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua

utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC:.0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeita INÚCllOOAS

CONCISSlOHÁRIAS
QJ:�iCUl.os
ACfjs.A1'EV1

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.cQm.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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MILANJ
R ESIOENZIALE

... , .. '"

CRECI12556 anos
'

, concretizando
. sonhos e

projetos de uida
-------

sol.uções co n s t r u t i v a s .

(47) 3371-6310 (47)8406-4447
www.proma.com.brcomercial@proma.com.br facebook/Proma
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