
Trânsito
Dois acidentes com crianças
Motociclista empinavamoto na rua e

acabou atropelando ummenino de 9
anos. Outro acidente vitimou criança
de 10 anos, que permanece internada
naUTI do São José. Página 23

Varzeano

Clássico abre segunda fase
Kiferro e Atlético se enfrentam neste

sábado, no campo daVila Lalau. Cada
uma das duas equipes conquistou
seis dos 29 títulos disputados no
campeonato até hoje. Página 21

Entrevista
Prêmio Executivo deValor
Esta semana, o empresário Harry
Schmelzer Júnior, presidente do

grupoWeg, recebeu pela quarta vez
consecutiva premiação promovida pelo
jornalValor Econômico. Página 19

Alnor materno FOTOS EDUARDO MONTECINO

Em comemoração ao Dia das Mães, reportagem conta a história da relação de três mulheres com seus filhos. Página 17

Belezas naturais'

Região tem opções
para o ecoturismo

I

Ambientalista GermanoWoehl afirma que, se bem aproveitado, o turismo
ecológico pode ser uma grande força não apenas para a conservação
ambiental, mas também para o desenvolvimento econômico regional.

Página6
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3372-8888.
AWmterfest encerra neste domingo, DaRecreativaAlvorada. ,
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e no início desta semana
. ,

.a fila,de �a:viQ� chegou ali .
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51 ..Os navios que esperam
para carregar estão
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levandomais tempo na
lilJ; 1 ,''/ ,fi'" ".' t' ij

fila do que o necessário

para atravessar oAtlântica
A opção lógica tem sido
desviar cargapara o porto
de São Francisco do Sul

que - caso as obras corno o
desvio ferroviário tivessem
sido concluídas - seria

umaopção até lDelho�. ' I

que o porto do Paraná.

"
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de inverno'
ACatólica se abre

inscrições para o
..

vestíbiilar de' inverno
20 12� Candidatos podeill1
se inscrever diretamente

pelo site da instituiçã0��a "

os cursos da unidade de 's

Jaragua dÓ Sul ê Cle'lJbiniine. ,r

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Transferência de tecnologia
OSistema Fiesc, por meio do Instituto

Euvaldo Lodi (IEL/SC), e a Câmara de
Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, fir
maram acordo para fomentar as relações
de comércio, indústria e transferência de

tecnologia entre Santa Catarina e a Alema-.
nha. A parceria trará ao conhecimento das

empresas catarinenses alguns serviços dis
ponibilizados pela Câmara para geração de
negócios entre brasileiros e alemães e para

ganhos de competitividade. Um dos servi

ços oferecidos pela Câmara que as empre
sas de Santa Catarina podem se beneficiar

é o Senior Experten Service (SES), um pro

grama de consultoria voluntária prestada
por especialistas alemães já aposentados.
Os consultores cadastrados no SES são pro
fissionais experientes em suas respectivas
áreas, dispostos a passar seus conhecimen
tos voluntariamente para outras empresas.

DIVULGAÇÃO

Carroçarias .AJrgi com.emora 40.anos
Com sede em Iaraguá do Sul, o aniversário da empresa foi comemorado
no dia 8 demaio, festejando também a conquista do Selo daAssociação
Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir). A certificação é

inédita entre as empresas do segmento em Santa Catarina, atestando a qualidade
damarca em quatro décadas de participação nomercado.

Compra-se mesa rústica na media de

3 metros e cadeiras ou bancos para restaurante

típico. 'Favor contatar Rosely 99751177. Grata.

Jaraguá
Business

Center
Esta iniciativa pioneira na
região alcança 13 anos de
atividades commuito a

comemorar, pois se consolidou

como uma importante
alternativa para empresas e

profissionais autônomos.

Seria um
colunisto'1
A presidenta Dilma sanciou
no último dia 3 de abril a Lei

12.605/12, aprovada pelo
Congresso Nacional que
determina às instituições de
ensino públicas e privadas o

emprego da flexão de gênero
para nomear profissão ou

grau em diplomas. Enquanto
isto, assuntos relevantes para
o futuro do país continuam
dormindo nas gavetas,
esperando um mínimo de

atenção por parte de nossos

legisladores. É mais fácil
legislar sobre o que é mais

simples - ainda que seja
irrelevante - do que
se debruçar sobre
assuntos complexos.

Expo2012
Faltam 32 dias para o início

da Feira de Negócios doVale
do Itapocu, que reunirá na
Arena Iaraguá um seleto

grupo de empresas da região
que desejam estreitar seus

laços com os consumidores

e apresentar de foram ampla
suas novidades. Serão cinco

dias de intensa atividade,
realizando negócios e

prospectando outros em
um processo que pode ser

o grande diferencial para
uma empresa.Promoção é da

Apevi, que promete melhorar
aindamais o que já foi um
sucesso nas últimas edições.
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Ementira!

Que pena quando a pessoa
precisa mentir para se so

bressair ou mentir por medo,
como Pedro ao ser descober
to como amigo e seguidor de
Cristo, que o negou três vezes

e depois se arrependeu. Que
bom, pois depois disso ele to

mou para si a responsabilidade
da construção daprimeira Igre
ja edificada sobre uma pedra.

Então temos uma boa nova

para os mentirosos. Ainda há

solução na busca por um ta
minho digno: Nao espere aju
da, vá à luta, tente se colocar

no lugar das pessoas que estão
ouvindo a suamentira e pense;
como ela está se sentindo? E

você, como se sente enquanto
passa a conversa nas pessoas?

Quando nos deparamos
com a mentira todo o resto

perde o valor. Por mais linda,
generosa ou eficiente que seja
essa pessoa, passa a não ter

nenhum valor real. Reflita!

Adelaide BnmiIde
DonIbusch Ender,

empresária aposentada

Ctlm,pa,rtilbe a sua opinião. Escl·eva",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
.

"I�·" �'"

Dar de ombros
Oque nos corrói a vida são os pensamentos. Os

pensamentos fazem lançar na corrente san

guínea hormônios que são para o bem, cortisol e
adrenalina, por exemplo, para o bem mas que são

lançados em hora errada e em doses excessivas. E
o que produz esse excesso são os pensamentos, os
bons e os ruins, muito mais os ruins, é claro. Até

porque os pensamentos ruins são muito mais fre

qüentes que os bons.
Acabei de ler, mais uma vez, um artigo sobre

os benefícios da meditação. Simplificando, medi
tação é um relaxamento psicofísico. Você relaxa'a
mente e o corpo vai atrás, o corpo nunca vai estar
tenso se a mente estiver relaxada, isso é tão óbvio

que até fiquei rubro aqui do outro lado ...
Sim, mas como é que se relaxa a mente, como

é que se chega a essa meditação relaxante? Dizem
os "meditadores" que simplesmente deixando os

pensamentos ir e vir, sem dar a eles qualquer aten
ção. Quase impossível. E só se vai tornar possível
quando seguirmos o ditame budista, aquele, prin
cipalmente, o do desapego. Desapegado você não
fica tenso com nada, ou commuito pouco. E o que é

desapegar-se? É dar de ombros, seja para o que for,
claro, naquelas ações onde você não pode atuar.

E se você for crescido o suficiente para enten

der que preocupação não traz solução a nenhum
problema e que sem exaltações tudo fica bem me

lhor para aceitar ou resolver, pronto, você está me-

ditando, ainda que esteja jogado vôlei...
.

A verdadeirameditação é dar de ombros, é desa
pegar-se, entenda que o .que você não pode mudar,
não pode. Além do mais, muito pouca coisa vale a

pena na vida. Mas somos educados para agir e rea
gir, para não engolir sapos nem levar desaforos para
casa. Pois é, mas vivemos engolindo sapos e em

casa não temos mais espaço para tantos desaforos.
Pensaste em começar a praticar ameditação? Podes

,começar agora, soltando os ombros, eles estão ar

queados para cima... Pronto, começaste.

Mentirosos
A manchete do Estadão é bem esta: - "Meio

ambiente é preocupação para 94% dos brasilei
ros". Mentirosos de uma figa. Mentiram para o

Ibope. Se tantos brasileiros fossem assim preo
cupados com o ambiente não teríamos as cida
des sujas como são e estão. Tampouco a escu

malha iria tossir e espirrar sem lenço, nem jogar
papel no chão ou latinhas nas calçadas. Sujos.

Professores
Antes de alguém se meter a ser professor, a

pessoa tem que ser professora da vida, ensinar
bons modos aos jovens alunos. O professor pre
cisa ser o exemplo inesquecível. Posturas de todo
tipo têm que ser exemplares, a' começar pela lin
guagem escorreita. Depois de serem exemplares
e efusivamente competentes em suas cadeiras,
podem pedir aumento, à vontade.

Falta dizer
O futuro te assusta? Medos, ansiedades,

.
'

Insegurança? Esse futuro bem que pode ser

alterado, "minimizado" em seus efeitos as

sustadores. Sabes como? Mexendo no labora
tório que constrói o futuro: o presente. Só o

momento presente pode alterar o futuro. Fora
disso, são os imponderáveis, os metafísicas;
bom, mas aí é com Deus ...

, . Diretor: Nelson Luiz Pereir�. nelson@ocorreiodopovo.com,br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Oaiana Constantino e
Ehsangela Pezzuttl ••redaca�@ocorrelodopovo.co�.br. fm16S: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinatums: 2106:1936 • Plalltão Redação: 9221-1268,

•Comerciai: 9107-6932 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9132-5491/8446-6817 •Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. Prefe�oWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Ed�ora Correio do Povo ttda

qs �rt!gos e opi0!ões �ssin�dos n�� retr,atam nep��s�ri�n:��te o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seusjnnores..
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESPECIAL 4 FIM DE SEMANA 12 E 13 DE MAIO' DE 2012
www.ocorreiodopovo.com.br

•

rlsmo

Paisagemnatural é
alternativa turística

Caminhadas, canoagem e ciclismo na região rural estão entre
as opções de contato direto com o ambiente do Vale do Itapocu

REGIÃO çalves, é importante frisar que
não são a mesma coisa. O cha

mado turismo de aventura é um

segmento do ecoturismo, voltado

para atividades esportivas como

rappel, 'canoagem e escaladas.

Hoje, já existem roteiros de aven

tura não ligados à natureza.
Segundo a Embratur (Instituto

Brasileiro de Turismo), o ecoturis
mo é um "segmento de ativida

de turística que utiliza, de forma

sustentável, o patrimônio natural

e cultural, incentiva sua conser

vação e busca a formação de uma
consciência ambientalista através

da interpretação do ambiente,
promovendo o bem-estar das po
pulações envolvidas". A definição
do setor foi estabelecida em 1994,
em parceria com o lhama (lnstitu-

Pedro Leal

-

Enquanto aindapaira a ameaça
_

de que o novo Código Florestal
aumente. a devastação ambiental

no país, o turismo oferece uma

oportunidade para conhecer a flo
ra e a fauna nacional, de maneira

prática e envolvente. Integrando
o chamado ecoturismo estão tri

lhas, escaladas, visitas a cachoei

ras e grutas, e roteiros ciclísticos

privilegiando a beleza natural e a

consciência ambiental.

Muitos dos roteiros de ecotu

rismo também são do chamado

turismo de aventura, mas segun
do o' diretor de planejamento e

desenvolvimento turístico de Ia

raguá do SUl, Lucas FliegnerGon-
LUCAS FLIEGNER GONÇALVES/PMJS

,

JARAGUA Canoagem é wna das atividades que

integram os roteiros ecológicos e de aventura

to Brasileiro doMeioAmbiente).
"Nós fomentamos tanto o tu

rismo de aventura quanto o eco

turismo no programa JaraguáAd
venture, com a prática de esportes
de aventura e valorizando a nossa

geografia e beleza natural", define

Gonçalves. No cerne do roteiro do
JaraguáAdventure estão caminha
daspela região ruraldomunicípio.

Em Guaramirim, o grande
destaque do roteiro de ecoturis

mo é o 12° Encontro de Ecotu

rismo, que será realizado neste

sábado. Com uma rota de cano

agem de 22 km, a saída aconte

ce na represa de Guaramirim, às

13h, e termina em Ribeirão do

Salto, em Araquari. A inscrição
custa R$ 15 por pessoa e pode ser
feita no local.

Nós fomentamos
tanto o turismo de

aventura quanto
o ecoturismo no

programa Jaraguá
Ádventure.

Lucas F. Gonçalves,
diretor

Tur·smo ecoló Ieo tem ande

cial diz ientali ta

Segundo 'O coordena

dor de projetos do instituto

Rã - Bugio, Germano Woehl

Jr., se bem aproveitado, o

turismo ecológico pode ser

uma grande força não ape
nas para a conservação am

biental, mas também para o

desenvolvimento econôrni

co. '� Costa Rica é o melhor

exemplo de como o ecoturis
mo pode tornar-se a princi
pal receita de um país. Hoje
ela é conhecida pela sua na

tureza, atraindo turistas do

mundo inteiro, o que gera
uma receita anual de US$ 5

bilhões", conta. Até os anos

1980, o país estava centrado

na exportação de bananas.
.

O impacto do ecoturis

mo foi tanto, que vários dos

pequenos produtores aban
donaram a agricultura, dei
xaram a natureza retomar

o terreno e montaram pe

quenas pousadas. Segun
do,Woehl, um dos efeitos

da educação ambiental é a

criação de uma geração de
amantes da natureza, o que
aumentaria ainda mais a

procura pelo turismo eco

lógico. Esse padrão de pro
cura pelo turismo na natu

reza já é comum nos países
de primeiro mundo, afirma
o ambientalista. '�s socie

dades dos países desenvol

vidos valorizam muito a na

tureza preservada e adoram

visitar os parques nacionais

e outras áreas protegidas
com muita natureza". Como

exemplo, cita os EUA, onde

dois terços do turismo inter
no são voltados para os par

ques nacionais, como Yello

wstone, fundado em 1876.

Ele ressalta o potencial
da região para o ecoturis

mo. "Ter uma mata extensa

e bem preservada, repleta
de aves, mamíferos, que já
é uma raridade atualmen

te, seria o local perfeito
para se montar uma pou - I

sada e faturar alto". Uma

prioridade deveria ser a ca -

I

pacitação de pessoal para
atender a demanda e va

lorizar melhor os recursos

ambientais. "O que nós não

valorizamos, as pessoas do

primeiro mundo são afie

cionados, até por um inse

to. Já recebemos a visita de
um grande empresário do

Canadá, da área de alta tec

nologia, que era apaixona
do por borboletas. Ele viu

as fotos das lindas borbole

tas da região em nosso site,
entrou em contato, e veio

especialmente para Iara

guá do Sul para fotografá
las", relembra.

Outro ponto forte da

região é a falta de animais

peçonhentos e plantas tó

xicas. SegundoWoehl, tam
bém é vantagem o pequeno
risco de doenças nas matas
catarinenses. "Por enquan
to, na região, os turistas

não correm os risco de con
traírem doenças tropicais, I

malária e febre amarela, de
ocorrência comum na flo

restaAmazônica", nota.

Proteção exige cuidados
Aomesmo tempo quepode ser bebidas alcoólicas e petiscos nos

grande vantagem para a preserva- finais de semana', nota Germano.

ção, se não for bem planejado o 'De acordo com o ambientalista,
turismo ecológico pode aumentar a falta de planejamento pode re

a devastação ambiental. "Muitos, sultar em uma destruição apenas

lugares paradisíacos foram des- mais lenta do que a exploração
truídos de forma irreversível pelos madeireira e agrícola.
proprietários que insistiram em Uma coisa crucial para o eco

montar um barraco para vender turismo é um plano de manejo,

que deve ser seguido fielmente.

No caso de áreas que já são pro

tegidas, como as de reserva legal e
as RPPN (Reservas Particulares do
Patrimônio Natural), o plano de

manejo é obrigatório por lei. "Um
erro comum é a sobrecarga e a 107
tação do local, que, junto com a

falta de educação dos turistas, im-

pedem a conservação", pontua.
Aos turistas, a boa educação

e o respeito às regras do ponto
turístico não são importantes
apenas para a conservação, mas
também para a sua segurança.

"Banho de cachoeira e de rio

é uma delícia, masmuito perigo
so, sobretudo para crianças. Há

centenas de casos de jovens que
ficaram tetraplégicos ao mergu
lharem nos poços dos rios e ba

tem com a cabeça em uma pedra
. ou tronco de árvore submerso",
alerta o ambientalista. Ele res

salta ainda que é de extrema im

portância se manter sempre na

trilha e não pegar atalhos.
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Iaraguá fora de risco
de inadimplência.

Diretor de projetos diz que atraso no
pagamento também foi culpa do Ministério

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

/\ respeito da possibilidade da
rlinclusão de Jaraguá do Sul à
lista de inadimplentes do Sistema
de Administração Financeira (Sia
fi), o diretor de projetos da prefei
tura, Antônio da Luz, em retomo

de viagem à Brasília, disse que a

cidade está fora de perigo. Com o

atraso, o município poderia per
der repasses de verbas federais em
razão do não pagamento dadívida
.do abatedouromunicipal.

"Mas napróxima semana tudo
estará resolvido", garantiu o dire-

toro "Mesmo tendo estourado o

prazo, até oMinistério (daAgricul
tura) tomar as providências leva

tempo. E nós já os informamos de

que o projeto passou pela Câma

ra, que liberou o dinheiro para o

pagamento da dívida", completou.
O projeto elaborado pela Pre

feitura, pedindo a autorização
do pagamento de R$ 883 mil ao
Ministério da Agricultura, correu
com urgência no Legislativo, mas
teve votação adiada após o pedido
de vistas do vereadorFranciscoAl
ves (PT). "Seria irresponsabilidade
assinarum projeto que pede a de
volução de quase R$ 1 milhão sem

verificar", justificou-se.Mesmo em
regime de urgência, a Casa possui
30 dias para avotação damatéria.

Sobre a demora da prefeitu
ra em encaminhar o projeto, da
Luz disse que em dezembro do
ano passado um pedido de 120

dias para' o pagamento foi feito
ao Ministério, mas a pasta teria
atrasado o envio ao Executivo do
valor correto da dívida. A matéria
foi aprovada somente no dia 8 de '

maio,mais de uma semana após o
vencimento, em 29 de abril.

Com o atraso, o

mwticípio poderia perder
repasses de verbas

federais em razão do não

pagamento da dívida do
abatedoW"Omw1icipal.

Arth'llr Müller

Novos planos para o ginásio

[. ,

Na tarde de ontem, o presi
dente da Fundação Municipal
de Esportes (FME) , Valdir Bor
din, apresentou o local onde

poderá ser erguida a nova qua
dra poliesportiva de Jaraguá do
Sul, ,que substituiria o Ginásio
Arthur Müller. A ideia, que deve
virar projeto nos próximos 30

dias, é construir o novo comple
xo em frente àArena.

"Seriam três quadras de es

porte. Uma oficial, com arqui-

\

bancada para 1,4 mil pessoas, e

mais duas para treinos", disse o

presídente, Já o ArthurMüller se
ria demolido, com a construção,
no local, de uma grande praça
com quadras de esporte aber
tas à população, pistas de skate
e parquinhos. Porém, ambos os

projetos só poderão ser iniciados

erp. 2013, já que em razão do ano

eleitoral não há mais tempo há
bil para os processos licitatórios.

'

"Para construir a praça, o Arthur

Müller precisa ser demolido. E

para ser demolido, é preciso antes
que se construa o novo ginásio".

Sobre os questionamentos
de que muito se gasta com alu

guel de quadras para treino de
atletas, Bordin disse que mes

mo antes do fechamento do
Ginásio esses espaços já eram

locados. "Porque no Arthur
Müller não é possível fazer o

treino de várias modalidades,
somente de basquete".

MARCELE GOUCHE

-r
I

FU'l'Uf/tO Um complexo esportivo pode ser construído em frente à Arena

EDUARDO MONTECINO

"

DESPERDICIO Governo federal repãssou R$ 320

mil à prefeitlU"a para regularizar produção de carne

AUTO EXAME DE MAMAS
Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum
entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. No Brasil,
as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavel
mente porque a doença ainda é diagnosticada em estádios avançados. Alguns
cuidados são importantes:
• Faça o auto-exame uma vez por mês. A melhor época é logo após a menstruação.
• Para as mulheres que não menstruam mais, o autoexame deve ser feito num

mesmo dia de cada mês, como por exemplo, todo dia 15.
• Procure por deformidades ou alterações no formato das mamas,
abaulamentos ou retrações ou ferida ao redor do mamilo.
• No banho ou deitada procure por caroços nas mamas ou axilas,
secreções pelos mamilos.

Como fazer o auto- exame:
- Diante do espelho:
Eleve e abaixe os braços. Observe se há alguma anormalidade na pele,
alterações no formato, abaulamentos ou retrações.
- Durante o banho:
Com a pele molhada ou ensaboada, eleve o braço direito e deslize os dedos
da mão esquerda suavemente sobre a mama direita estendendo até a axila.

Faça o mesmo na mama esquerda.
,

• Deitada:

Coloque um travesseiro debaixo do lado esquerdo do corpo e a mão esquerda
sob a cabeça. Com os dedos da mão direita, apalpe a parte interna da mama.

Inverta a posição para o lado direito e apalpe- da mesma forma a mama direita.
Com o braço esquerdo posicionado ao lado do corpo, apalpe a parte externa da
mama esquerdacom os dedos da m�o direita.

Caso você encontre alguma das anormalidades citadas, lembre-se que é

importante procurar um serviço médico.
Não tenha medo de examinar-se e descobrir algo, faça com que o auto - exame seja
uma rotina na sua vida. Afinal, o cuidado com sua saúde é um grande ato de amor,
de valorização e respeito para com seu corpo, sua saúde e sua própria vida.

Fonte:lnstituto Nacional de Câncer I Ministério da Saúde I Sociedade Brasileira de Mastologia

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.
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sexta-feira com a notícia
de que deve ser aberto
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I'la� prpximas sen;1ç1.l1as
-o processdlicitat<3f'io
para a construção de
três pontesmetálicas
nos bairros Santa Luzia,
Iaraguazinhoe na região
do Flamenguinhp, no

" airt,�Sàll' '"'

I',',
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OSiacessos c
depois da enchente de
janeiro do ano passado
e até o momento não

Daiana Constantino
3275-00652106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Colaborou Verônica Lemus

A importância do Segundo Tempo
Enquanto a Prefeitura de Iaraguá do cerca de dois milhões dos 38,7 milhões

Sul tenta devolver o recurso de R$ de alunos que cursam o ensino regu-
1,053 milhão repassado pelo Ministério lar no Brasil, na faixa de 6 a 17 anos, de
dos Esportes ano passado para a execu- acordo com Cláudia Bernardo, da Co

ção do Segundo Tempo, a importância
r

ordenação de Políticas e Programas In
do programa foi discutida no lo Semi-· tersetoriais do Ministério do Esporte.
nário Catarinense de Educação Integral, Incentivando a adesão dos municípios
realizado esta semana na Alesc (Assem- catarinenses ao programa, ela declarou:
bleia Legislativa de Santa Catarina). No "Precisamos fazer um esforço para efe
evento, a consultora do Ministério da tivamente tornar o esporte uma política
Educação, Carla Borges, disse que os pública e podemos fazer isso em arti

municípios que não aderiram ao pro- culação com o sistema educacional". O

grama ainda podem implantá-lo. "Em programa deve chegar a dez mil escolas
Santa Catarina não houve grande pro- até o final de 2012.
cura por esse programa, mas ainda há Em matéria publicada pelo jornal
possibilidade de inclusão de escolas", - OCP na semana passada, foram apre
informou ela, no site daAlesc. sentados os motivos pelos quais a pre-

O Programa Segundo Tempo atinge feitura pretende devolver a verba. No

ofício, o Executivo diz que não pode dar
continuidade ao programa por ser ano
eleitoral. Essa justificativa provavelmen
te não será aceita pelo governo federal,
já que a própria consultora do Minis
tério da Educação disse que as cidades
ainda podem implantar o programa
esse ano.

Já a suposta irregularidade levantada
no ofício do Executivo, que acusa a ges
tão passada de não atender as cinco mil

crianças no programa anterior, confor
me foi divulgado na época, resultando
no desperdício de materiais e alimen
tos, abre espaço para o Ministério ques
tionar os atos da gestão anterior do Se-

,

gundo Tempo. Mas enquanto isso, quem
perde são os estudantes de Iaraguá,

Aberto para novas alianças
o grupo PSD, PSDB, PR, PSB, PC do B e PDT continua
aberto para receber novos parceiros. A ideia de ter o Pp, do
empresário Maurici Zanghelini, é vista com bons olhos.

É preciso que a sociedade

aproveite essa oportunidade
( ... ). Já era tempo de ela ter sido
instaladà. Essas coisas têm que
acontecer no seu tempo e no

Brasil estão acontecendo agora.

MARCELE GOUCHE

Disse o cientista politico Paulo Sérgio
de Moraes Sarmento Pinheiro - uma

das sete pessoas a receber, na quinta
feira, dia 10, o telefonema da presidente
DilitaaRoussetf com um oonvit� para
mtegIm.' a Comissão da VeJ.·dade.

PEC do Trabalho Escravo
A Proposta de Emenda à Consituição (PECr do Trabalho
Escravo teve sua votação na Câmara dos Deputados
adiada pela segunda vez. A proposta, que prevê o

confisco, sem indenização, de propriedades rurais e

urbanas que explorem trabalho escravo, deverá ser

apreciada no dia 22 de maio. A justificativa é de que outro

projeto precisa ser escrito, no qual fique esclarecido o

conceito de trabalho escravo. Para isso, deve ser criado
um grupo formado por cinco deputados e cinco senadores

para elaborar o projeto de lei que regulamentará a PECo
Pelo texto, as terras expropriadas serão destinadas à
reforma agrária e a programas de habitação popular.

�orrida proporcional
Lauro Frôehlich, do PSD de Guaramirim, convoca
os 19 interessados a se candidatar a vereador para
um encontro na segunda-feira, dia 14. O objetivo é

definir quem entrará na disputa proporcional.

As mâes mais
poderosas do mundo

-I M ÓV E IS "7

ETAi

Umamatéria do site G1 mostrou a publicação da revista
econômica Forbes que listou a presidente Dilma Roussef como
uma das 20 mães mais poderosas do mundo. O ranking baseou-se
na lista anual da publicação das 100 mulheres mais poderosas do
mundo e é liderado pela secretária de Estado dosEstados Unidos,
Hillary Clinton, e leva em consideração a influência e o poderdas
decisões financeiras dessas mulheres ao redor do globo. Além de
Dilma e Hillary, a presidente daArgentina, Cristina Kirchner,
a primeira-dama norte-americana, Michelle Obama, e a
cantora Beyonce Knowles também aparecem na lista.

www.imoveisplaneta.com.br

. (47)3275-0100
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A reunião de instalação do PSD (Par
tido Social Democrático) aconteceu
em Florianópolis, no Cinema Ritz,
convocada pelo Interventor Federal
Nereu Ramos. Os prefeitos foram
convidados a formarem delegação
para a reunião. Duas delegações
partiram de Jaraguá, cada qual de
uma corrente partidária. A primeira
estava constituída por Mario Tava
res da Cunha Mello, Arthur Müller,
Arnaldo Leonardo Schmitt, João
Müller, João Emmendõrfer, Henri
que Piazera, Angelo Rubini, Virgilio
Rubini, João Lucia da Costa, Eu
clides Garcia e Antonio Schmitt. A

a arina
segunda estava representada pelos
senhores Roberto Marquardt, José
Müller, Carlos Hass, Max Fiedler e

FidélisWolf. Também estiveram pre
sentes Emílio da Silva e Laura Braga.
Nereu Ramos abriu os trabalhos,
ovacionado pelo grande público
presente, seguido de Ivo d'Aquino
que falou sobre o programa do par
tido. Foi eleito presidente do PSD,
Nereu Ramos, vice-presidente Alta
miro Guimarães, Secretário Rogério
Vieira, Tesoureiro CeI. Lopes Vieira
e mais 25 membros. O partido foi
extinto em 1965, durante o regime
militar brasileiro.

Comemoração do _

Descobrbnento do
Brasil em 3 de lIlaio

Rotineiramente eram, e ainda
são realizadas pelas escolas, co-

_
memorações nas datas especiais
da História do Brasil. Em Jaraguá
não era diferente. Comemora
vam-se estas datas conforme o

calendário republicano publicado
em 1890. Assim, tínhamos: 21 de
abril (Tiradentes), 3 de maio (Des
cobrimento do Brasil), 13 de maio

-

(Fraternidade dos Brasileiros), 14

de julho (Dia da República e da Li
berdade e Independência dos Po
vos Americanos), 7 de setembro

(Independência), 12 de outubro

(Descoberta das Américas), 15 de
novembro (Pátria Brasileira).

A data de 3 de maio causou

inúmeras discussões no governo
e na sociedade, mas somente no

início da década de 1930 é que
foram efetivadas novas datas, que
permanecem até hoje. Assim, em
1928 ainda se comemorava o des
cobrimento do Brasil no dia 3 de
maio e não em 22 de abril, inclu
sive nas escolas de Jaraguá. Estas
festas eram organizadas para au

xiliar no sentido de dar uma iden
tidade à nação brasileira e desper
tar o seu patriotismo. Declamação
de poesias, cantos, ginástica e pe
quenas peças teatrais estavam na

programação das escolas.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
...'a1rlJ!1�. 1- (,'))Jll�-� * I �

I Grupo Lunelli

-
Lunender ��� Lunelli

Subseção da
OAB/SCem
.Jaraguá

A 23a Subseção da OAB/SC foi insta
lada em 11 de maio de 1984. O pre
sidente da OAB/SC, Carlos Alberto
Silveira Lenzi, oficializou o ato, com
a posse do presidente da subseção de

Jaraguá, Humberto Pradi. A subseção
tem abrangência sobre cinco muni

cípios e sua primeira diretoria tem na

presidência, além do'Humberto Pradi

(presidente), Alidor Lüders (vice-pre
sidente), Odilon Raizer (secretário) e

Vitória Altarir Lazzaris (tesoureiro).

Eleições em
G ......"....,.�_..... _

No ano de 1957, por de
terminação do Tribunal

Regional Eleitoral, eram
realizadas as eleições
para o Legislativo mu

nicipal. Estavam aptos
a votar 6.378 eleitores.
Outros dez municípios
de Santa Catarina tam

bém estavam realizan
do esta eleição.
Em Guaramirim, foram
eleitos pela UDN: Pauli
no João de Bem, Engel-

bert Iurk, Bertholo Ve

gini, Rudolf Iahn e pelo
PSD: João Pereira Lima,
Arno Zindars e Emilio
Mahnke Ir, Este último
foi eleito presidente do

Legislativo no dia da

posse dos vereadores,
em 3Q de setembro de

1957, tendo por local a

sala nobre da prefeitura,
e sendo a sessão solene
assistida por autorida
des e políticos locais.

A Indústria do couro:

CurtlUDe Sclunitt
Arnoldo Leonardo Sclunitt iniciou

as atividades de cw1;wne em
1917. Registrou a empresa em

maio de 1924. Na imagem temos

wna vista aérea da empresa e

residência da família, bem como

ao ftuldo o Rio Jaraguá, entre as

décadas de 1950 e 1960

As rbneiras sedes o
.

C iod ovo
Nesta semana que o jornal O Correio do Povo comemora seus 93 anos, exibimos fotos de

suas primeiras sedes. A primeira ficava na rua Nova (Epitácio Pessoa) e posteriormente na
_
rua Emilio Carlos Jourdan (segundo prédio à esquerda), ao lado do Hotel Brasil.

i

Primeira sede OCP Rua Emilio Carlos Jourdan, 1926

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oCORREIO 00 POVO FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE MAIO DE 2012

,

Projeto "Sábado temHistória"

promove segunda edição,
o projeto "Sábado temHistó

ria" émensal, aberto ao público e

ocorre em todos os segundos sá
bados do mês, em Guaramirim.
O principal objetivo é formar pe
quenos leitores e levar as crian

ças para o mundo mágico das

histórias, estimulando a imagi
nação de forma a contribuir para
o seu aprendizado.

Na edição de hoje, às 10h, no
Espaço Infantil da Biblioteca Pú
blica Municipal Prof. Maria Iva
Cabral da Luz, será apresentada
a história dos Contadores Co

xinhas, que mostram como um

rei vaidoso, vaidoso até demais,
acaba se dando mal com sua

enorme vaidade e egocentrismo.
O rei que adorava vestir roupas
humanas, começou a comprar
das mais caras, e tirar o dinheiro

que era destinado a educação,
saúde, cultura do seu reino, para
comprar roupas, e dar festas ca
ras. Quando soube de uma fa
mosa costureira francesa, que
costurava as melhores roupas,
quis muito ter uma roupa fei
ta por aquela jovem costureira.
A jovem explica que ela usa um

tecido muito especial porque IISÓ
os inteligentes os veem", o rei não
vê tecido algum, mas não queria
ser chamado de burro,' então
finge que vê, assim como vários

encarregados dele. No dia em

que o rei desfila com sua roupa
nova, todos fingem ver. Mas uma

criança não entende e pergun
ta: "por que o rei está de cueca?"
então todos percebem a farsa,
inclusive o rei. Faixa etária indi
cativa é de 4 a 12 anos.

Winterfest
A Sociedade RecreativaAlvorada, de Iaraguá do Sul,
promove desde ontem até domingo, a 24aWinterfest (Festa
de Inverno). Na programação, hoje, às 14h concentração
dos sócios e busca do Rei e da Rainha da 23aWinterfest; 15h
Tarde Dançante com o Musical Melodia e Café Colonial,
ao valor de R$ 10. Já às 18h, coroação do Rei e da Rainha
da 24aWinterfest e às 19h jantar típico. com animação do
Musical Melodia. Para as 21h, apresentações folclóricas
com O Grupo Grünes Tal e Grupo Regenwald e às 23h, baile
com Indústria Musical. Na tenda: às 22h30, sertanejo com
Léo Lima, à Oh30, DJ Marcelo Luis e às 2h, Grupo Trem
Bom. Domingo, às 10h, abertura com desfile. Na Tenda,
às l lh, MusicalWorin; às 15h, apresentação do Grupo
Folclórico Alpen Bach, de Pomerode; às 15h30, Musical'
Estrela de Ouro. No Salão: às l1h30, almoço típico com

bufê completo, churrasco e strudel; às 14h, apresentação do

Grupo Folclórico Grünes Tal; às 14h30, Tarde Dançante com
o Grupo Karisma e às 18h30, baile com a Banda Indústria
Musical, encerrando a festa às 22h30. Ingressos antecipados
nos Postos Mime (matriz, Barra e Rio Cerro) e FlashVídeo
Locadora. A sociedade fica na Rua Gustavo Gumz, 289, Rio
Cerro 2. Informações: 3376-0776 ou 9101-5659.

Costela
o Bolão Vitória de Schroeder promove hoje a 8a edição da
Costela Fogo de Chão. Serão mais de 650 quilos de costela, _

servidos a partir das 20h. Após as 23h haverá baile show
com Grupo Mais Bah Tchê (gaúcho universitário). O Clube
de BolãoVitória já faz parte de Schroeder. Há 68 anos une

gerações na prática do bolão e possui uma, das pistas mais
modernas de Santa Catarina. O clube fica na Marechal
Castelo Branco; 4429, (500m após o Posto Mime). Ingressos
antecipados por R$ 30. Ponto de venda: Casa dos Colchões.
Mais informações nos telefones: 3371-0935 ou 9975-0937.

" .

usaea

Recitais são de
graça na Scar

Centro Cultural oferece amostra do trabalho de formação na

área da harpa com Gustavo Beaklini e Hélio Leite

ma amostra

do trabalho de

formação
.

na
,

área da harpa
vai ser apre
sentado para a

comunidade de Jaraguá do Sul e
região nos dias 14 e 17 de maio
no Centro Cultural da Scar ( So
ciedade Cultura Artística). Os
recitais serão conduzidos por
Gustavo Beaklini e Hélio Leite,
com entrada de graça.

No primeiro recital, dia 14,
às 18h, Hélio Leite apresentará
programa com obras de Jean
Michel Damase (das "Três Pe

ças, 1975" - Vitral, Acordeão),
LexvanDelden (lmpromptu op.
48), Iohannes Snoer (Prazero
so Amanhecer - de "ImWalde"

op.l06), Bernard Andres (Três
Peças Breves), Reinhold Gliêre

(Impromptu in Ab), Carlos dos
'

Santos (Axé e Funk - da Suíte

para Harpa), Marcel Samuel
Rousseau (Variações Pastorais
sobre um velho Cântico) e Io
hannes Snoer (IISangue Holan
dês" - Grande Fantasia op.51).

O recital conduzido por Gus
tavo Beaklini no dia 17, às 19h,
reserva uma atração especial
para o público com a partici
pação de 17 harpas tocando a

Hino Nacional na abertura do
evento. O programa apresenta
ainda obras de Marcel Grand

jany (Fantasie sur un Théme de

Haydn), Bach-Grandjany (Étude
n° 6, Andante), Handel (Concer
to en si bemol), FranzAnton Ro
setti (Sonata 6 - Allegro Spiritoso,
Romance-Andantino, Rondeau

Allegretto) , Sussan McDonald
(Tocatta / Sabre Dance), Fran
cisco Mígnone (Pequena Valsa
de Esquina), Lorenzo Fernân
dez (Saudosa Seresta), Marcel
Tounier (Étude de Concert, Au
Matin), Carlos Salzedo (Chan
son dans la Nuit), Shinji Inagi
(Sukura's Dream). Informações
pelo telefone 3275-2477.

Sobre Délio Leite
Reconhecido como um dos mais destacados harpistas

brasileiros na atualidade, Hélio Leite integra a Orquestra
Sinfônica do Paraná e solo harpista da Orquestrei de Câma- '

ra da PUC/PR. Convidado frequente de algumas das mais

representativas orquestras brasileiras, em 2011 teve suas

. performances do Concerto para Harpa e Orquestra de Pier
né ouvidas pormais de 5 mil pessoas durante a turnê anual
de inverno da OSP. No evento, tocou a "Cerimônia de Cânti
cos'" de Britten, para u� auditório lotado em cerca de 2 mil

pessoas no Teatro Guaíra, em Curitiba. A .biografia de Hélio .

Leite está presente no livro "Orquestra", de Clarice Miran
da/Liana Iustus, para o qual gravou um CD. Hélio dedica-se

princípàlmente à música contemporânea para harpa e re

gularmente participa de audições de autores estrangeiros e

brasileiros em seus recitais pelo Brasil. O compositor pau
listano Carlos dos Santos recentemente escreveu e dedicou
paraHélio sua primeira obra para harpa solo.

Sobre Gustavo Beaklüü
N�scido emBtasilia, GustavoBeaklini começou seus estudos deharpa aos IS anos, obtenqp desde a

adolescência premiações em diversos concursos. Completoubacharelado emharpapelaUniversidade
Federal do Rio de Ianeíro e mestrado pela Universidade doArizona (EUA), onde chegou a atuar como,
auxiliar de ensino,Como recitaJlsta, solista,músico de conjunto e camerista, tocou nos Estados Unidos,
Ganadâ,China e �,!fl v�igs Estados do Brasil. 'i\tu�ente,�eaklini é professor Gie harpana Scar.�

" ": !J '.'" I' J ,I" 1 .. I, I! .,;", : .', �
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
....
11° 23°

São Miguel
do Oeste

....
13° 20° Joaçaba

....
7° 19°

Lá vem O frio
Sábado com tempo instável
com chuva namadrugada
emanhã namaioria das

regiões, melhorando da tarde
para noite, com o afastamento
da frente fria. Domingo e

segunda-feira uma massa de
ar seco e frio deixa o tempo
estável com nevoeiros ao
amanhecer e sol. A partir de
quarta- feira temperatura em
declínio devido ao avanço
de umamassa de ar frio de

origem polar.

Lages
....
6° 18°

j J"
InstávelEnsolarado Parcialmente

Nublado

Nublado Chuvoso

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 10km/h Nenhum venlo

favorável.
• 12h Vento não favorável Noroeste 12km/h
• 15h Vento não favorável Oeste 13km/h
• 18h Vento não favorável Oeste 11 km/h

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

90%
de possibilidade

de chuva.

Mais tempo
o garoto de 10 anos de idade fala para o irmão de 7:
- Mano, vai perguntar para mamãe se a gente pode jogar videogame!
- Ah, eu tenho vergonha ... Pergunta você que conhece ela hámais tempo!

doku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada
quadrado de 3x3.

c
lca
QII
::::I
-

C
cn

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 3h: 1,4m • 1h01: 1,1m
• 10h: 1,3m • 7h08: O,8m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 6/5 • 6h36: O,4m • 1 Oh41: O,4m

Tábua
• 13h47: O,5m • 22h02: O,5m

MINGUANTE 12/5 das marés :.:ajaí I ••
• Preamar • Preamar

NOVA 20/5 ·1h01:0,9m • 3h41: O,5m
• 19h02: O,8m • 17h58: O,4m
• Baixamar • Baixamar

CRESCENTE 28/5 • 14h47: O,3m • 13h15: O,4m
• 22h16: O,5m • 19h53: O,4m

Joinville
....
16° 28°

Jaraguá do Sul

� �o�o
Blumenau
....
15° 28°

Rio do Sul
... .
10° 23°

Florianópolis
....
17° 260

São Joaquim
....
70 150

Palavras Cruzadas

HOJE

-Jaraguá do Bul
e Região

Guarda-chuva e
casaco são itens para
o fím de semana.

I
AMANHÃ
MíN: goe
MÁX: 23°e

SEGUNDA
MíN: goe
MÁX: 22°e

TERÇA
MíN: aoe
MÁX: 23°e

HORIZONTAIS
1. Sinal para indicar o caminho / Banco Central
2. Loteria particular de um objeto que se atribui me

diante sorteio / Manada de porcos
3. Causar pavor
4. Abreviatura de senhorita / Fécula comestível de al

gumas palmáceas
5. Multa imposta ao dono de gados que pastam sem

licença em propriedade alheia / Um número corno,

4 ou 40
6.. O ar atmosférico em movimento natural
7. Cruel, desumano
8. Estômago moedor das aves, dos insetos e de al

guns moluscos, que tritura os alimentos ingeridos
9. Preposição que expressa um limite posterior de

tempo / Acalmar
10. O ator norte-americano Sean, Oscar de Melhor

Ator em 2004, por "Sobre Meninos e Lobos" /
Uma dúzia

11. Famosa cantora norte-americana de jazz
12. O menor número de lados de um polígono / Ne- 11

nhuma coisa
13. Os extremos da ... existência j Amar com muita 12

devoção.

VERTICAIS
1. Vidro para remédios, perfumes etc. / É tradicional

mente verde o da mesa de jogo
2: Garrafa para o conteúdo de um decímetro cúbico de

líqUido / Elemento de composição: quatro
3. De fato
4. Açúcar queimado / Organização norte-americana

que coordena e promove pesquisas astronáuticas
5. A cordilheira em que nasce o rio Amazonas
6. Todos temos ou tivemos quatro / O natural 'de ci

dades homônimas do Paraná, de Minas Gerais e

da Espanha
7. Filme da década de 50, sobre um destróier ameri

cano e um submanno alemão em uma impressio
nante caçada marinha

8. A apresentadora de TV Ana Maria / Áspera como

o vinagre
9. Iguaria apimentada, feita com carne de galinha, pel

xe, quiabos etc. / Trabalhar os metais com certa

engrenagem motora.

i 3 4 6 7 8 9
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Concultura
Os conselheiros do ConselhoMunicipal de Cultura elegeram, por aclamação, a nova
mesa diretora durante reunião ordinária realizada na quarta-feira, na Fundação
Cultural. SidneiMarcelo Lopes, representante da Fundação Cultural, é o novo
presidente do Concultura, com as representantes da sociedade civilRosimeryPetty
(teatro) e DeniseHenn (associações étnicas) como vice e secretária, respectivamente.
A eleição é realizada anualmente, sendo que o mandato deste grupo encerrará em
maio de 2013. Nessa mesma data também terminará a gestão de todos os integrantes
deste conselho, que é de dois anos. Criado no ano de 2006, o ConselhoMunicipal
de Cultura é um órgão colegiado consultivo, deliberativo e de controle, vinculado à
Fundação Cultural deJaraguá do Sul. Ele tem porfinalidade propor a formulação de
políticas públicas visando ao fomento, ao desenvolvimento de atividades culturais
e à preservação do patrimônio cultural domunicípio jaraguaense. Composto
paritariamente, este conselho é integrado por dez representantes governamentais e o
mesmo número de não governamentais, com seus respectivos suplentes.

Concurso
Prosseguem até dia 31 as

inscrições para o Concurso
Literário Jovem, promovido
pela Fundação Logosófica
e apoiado pela Biblioteca
PúblicaMunicipal Rui
Barbosa. O concurso é
destinado aos alunos do ensino
médio. Os estudantes devem
elaborar um texto de até uma

página, tendo como base o

livro "Bases para sua Conduta",
de Carlos Bernardo Gonzáles
Pecotche, criador da logosofia.
Haverá premiação para os

autores dos dez melhores
trabalhos e para as escolas. Os
autores podem ganhar iPad,
iPhone, iPod e, as escolas,
lousa eletrônica e notebooks.
Os interessados devem
baixar o livro gratuitamente
pelo site www.logosofia/'
concursoliterariojovem e,

após leitura, escrever sobre
as possibilidades de aplicação
do conteúdo no cotidiano
das pessoas.

Pastel
AAssociação de Pais e

Professores da Escola Santo
Estêvão, da "Estrada Garibaldi",
promove neste sábado, a partir
das 17h, no pátio da unidade,
a 3a Noite do Pastel. Serão
vendidos pastéis com cinco

tipos de recheio (carne, palmito,
queijo, frango e banana), todos
pelo preço de R$ 2. Guloseimas,
refrigerantes e água também
serão comercializados. No
início do evento, aAPP fará
uma homenagem às famílias.
Acesso gratuito.

DIEGO JARSCHEL/DIVULGAÇÃO

\ :

DIEGO JARSCHEL/DIVULGAÇÃO

Saúde
o Clube do Andarilho promove
a caminhada n- 160 do grupo
no próximo dia 19, entre
Joinville e Itapoá. Os integrantes
caminharão um trecho em
Joinville, apreciando as belezas
da Baia da Babitonga e seguirão
de Ferry Boat até Itapoá.
Haverá carro de apoio em
todo o percurso. A saída será
às 6h, no PostoMime (matriz)
e o retomo para Iaraguá do Sul,
aproximadamente às 15h. As

inscrições vão até o dia 14, na
lojaSport &Aventura (Av. Mal.
Deodoro, 833. Fone: 3055-2188.
A taxa é de R$ 35 por pessoa, e os
custos do transporte e almoço,

• • � 1 �?Çqy�p q���4��! .estâo incluídos.
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DIEGO JARSCHEL/DIVULGAÇÃO

@papodehomem
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Almoço
das mães

. [

lJste colunista passa de ban
ndeja aos leitores queridos
algumas dicas de lugares agra
dáveis para comemorar o Dias'
das Mães, longe do lar doce lar
. Anotem: Restaurante Parque
Malwee, Hotel Kayros, Confei
taria Bela Catarina, Estância
Ribeirão Grande e Restaurante

Costela & Cia. Todos com car

dápio especial.

um r.
- Suamãe é mecânica?
- Não, por quê?
- Porque você é uma graxinha!

Casal destaque
Sempre feliz e apaixonado está
o casal Marciane Schwarz e

Leonardo Caio Fiamoncini,
com casamento agendado para
2013. Bom demais!

f
1

. )
i

LabQraJ:orí
LellZi

ISO 9001 Bela Catarina
CONFEITARIA

Moa Gonçalves
DIVULGAÇÃO

Só existem dois dias
no ano que nada

pode ser feito. Um
se chama ontem e

o outro se chama

amanhã, portanto
hoje é o dia certo

para amar, acreditar,
fazer e viver.

Dalai Lama

.

Pensando bem
IIFui crucificado com Cristo.

Assim, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive emmim. A vida

que agora vivo no corpo, vivo

pela fé no filho de Deus, que me
, amou e se entregou pormim."

CAFÉ Zenilda Lombardi, Lena Negri e Suzana
Gonzalez, no Café Colonial da Bela Catarina

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o grande
Dr. Roberto Kel, que sempre
lê esta coluna para ficar por
dentro das novidades de nossa

região. Valeu mesmo, amigo!

Visite nosso stand no Angeloni Novo
nos dias 17, 18 e 19 dE;; Maio.

ARQUIVO PESSOAL

LOVE Marciane Schwarz e Leonardo Caio Fiamoncini

comemoram segunda-feira, dois anos de amor

Pela rede
I'A churrascaria O Porcão

pretende patrocinar a
contratação de Adriano para
o Flamengo; mas quer pagar o
salário em permuta de rodízios
de carne." (L. Pinheiros). Assim
não tem quem entre em forma.

Música
Para embalar as homenagens
ao Dia das Mães, o saxofonista
Ingo Reek se apresenta neste
sábado, às 12h, no Espaço
Cultural do Angeloni e também
no dia 15 em comemoração ao

aniversário do supermercado.
"

Fofocódromo
Aquelamoça bem nascida e de corpão sarado que participou,
quinta-feira, de uma concorrida inauguração, esqueceu a

compostura em casa. Tudo bem que a noite estava agradável e
uma temperatura acima 25 graus. Mas, cá para nós, usar aquela
microssaia foi demais. As Mulheres, digamos comportadas,
tiveram problemas para segurar seus maridos e namorados. Os
"cuecas" de plantão pasmem, não tiravam o olho das pernas
torneadas da extrovertida e bela ragazza.
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PRESENÇA
Tatiana

Leonards e

Ariana Raboch,
quinta-feira,

no coquetel de
inauguração da

Container

Caragu-ã Auto Elite
A escolhe perfeita

• O big shotWalter Janssen
Neto, o Teca, aterrissa
semana que vem na área. A

. churrasqueirada "Garage"
.

vai pegar f2gd;!!
!

.

• Hoje a partir das 15h,
rola na sede do Círculo
Italiano, o 7° Café
Colonial do cw.

"

• Com a eliminação,
"os meus amigos
botafoguenses, estão
pior que a situação
da Grécia: sem rumo

nenhum! Né, Beta Fiscal?!

472107-3000
R. H�go Br un. 44 - cen lro
www.kcvroshotel.com.or

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

�\IIf��·.E_.I!�� 'VI
1;,.{ATERIA.';; ELÉ)1tlCü.'3. E INSTALçOES

EL.ÉTRlC� INDUSTRIA1S

\VWW.MCVELETRICA.COM

Tel: (47) 3370-3369

moagoncalves@netuno.com.br

Por um fio
No começo da semana o nosso
folclórico Edson Rehnke, o
popular "CapivaraMonstro" deu
um grande susto nos amigos. A
sua Bizz colidiu na traseira de
um carro e ficou literalmente
destruída. Várias escoriações
e 19 pontos no antebraço'
esquerdo deixaram o boa praça
no DM. Mas, graças a Deus, .

semana que vem o
IiMonstro"

estará de volta na área. Como

sempre: simpático, extrovertido
e aindamais forte.

Dois'!
Alguém aí pode me dizer quem
é a garota que está namorando
dois caras. Um aqui em Jaraguá
do Sul e outro em Ioinville?
Putz! Fala sério, quando a

pessoa tem vocação para
traíra, não tem jeito mesmo. Só

quero ver quando o cara de lá
vier pra cá.

JONATHAN BORGESIDIVULGAÇÃO

�SPORT -;;:;
"'4...0�) f';>r:7'u'?, '1(.7'

-
!

Troféus e Medalhas'

__ 3a7'-;,"�.Q44

Exame de seleç Inscrição e prova
pelo site até �7/05

NOVIDADE
Franciele

Pessati,
gerente da
Container,
linda e

feliz com o

sucesso da

inauguração
da nova loja

Alunos de uma entidade

beneficente, ontem
foram discriminados

por funcionários de um
conhecido supermercado
da cidade. Literalmente
barrados na porta. Não darei
o nome por ter certeza que
a direção desta empresa não

pactua com este tipo de ação.
Mas volto ao assunto.

• Dizem que o bolinho
de carne do Bar do "

Sérgio é para poucos.
A"exclusividade é dos
escudeiros do dono do
bar,Bruno eJaime.
Só eles comem uma

, dúzia por dia.

• Dia 2 de junho vai
acontecer naAABB,
em Iaraguâ do Sul, a
tradicional Feijoada
Beneficente e a 26a

Campanha da Visão
Escolar do Lions
Clube Iaraguâ Cidade
Industrial.

• O meu amigo Paulo
David da Silva, o
Paulico, já prepara
os quitutes para
comemorar dia
20 a idade nova.

• A Stammtisch, edição'
de n» 10, será nó Parque
Municipal de Eventos. .

.

Todos os espaços estão
réservados.

• Não dê esmolas,
dê oportunidade.

www.GRUPOUNIASSELVI.com.br
GRUPO

UNIASSELYI
FAMEG

3373 9800

GUARAMIRIM I FAMEG

CURSOS SUPERIORES TRADICIONAIS

Administração (Finanças - Marketing - Recursos Humanos)

." .

C âbei O iqn Moda» Direito» Engenharia Civil
Arquitetura e Urbanismo >} Ciências onta eis» eSI -

, -

Engenharia de Produção» Engenharia Química » Psicologia» Publicidade e Propaganda

CURSOS SUPERIORES DE CURTA DURAÇÃO

Grad. Tec. em Análise e Des. de Sisternas » Grad. Tec. em ,Redes de Computadores
-_.�

ACESSE O SITE DO GRUPO UNIASSELVI,

FAÇA SUA INSCRIÇÃO E PROVA

E INGRESSE NO MAIOR GRUPO DE
ENSINO SUPERIOR DE SANTA CATARINA
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vendem livros novos e usados, e algumas são
especializadas em obras antigas e edições
históricas (chamadas de livrarias-antiquário).
As livrarias e feiras de Buenos Aires pedem
longas e gratificantes caminhadas, que
desvelam uma cidade múltipla, um poço
de cultura, onde é possível esbarrar a todo
momento em praças magníficas, e obras de
Rodin, por exemplo.
Nomes comoAlan Pauls, Juan José Saer,
CésarAira, Alan Pauls, Martín Kohan, Luis
Gusmán, Pablo de Santis, Guillermo Martínez

e Tomas EloyMartinez já são bem conhecidos
dos leitores brasileiros: prova da renovação
constante e qualitativa da prosa argentina.
Todos os anos surgem bons lançamentos
no terreiro da vizinha, e desde 2006 venho
estudando omercado editorial argentino
(que lança quase 20mil títulos por ano) com

Aniversariantes
12/5 Gazieli Maria Felipe Luana K. dos santos Cirlei Bramorski João Maria Ribeiro Pamela C. Correia Rosa

Adriana Stenner Gilmar Koehler Magda da Silva Rau Dalva regina pereira Jorge Ervino Poerner Paula F. D. Moretti

Aldamir M. de Padilha Gustavo MÜller Marcos Schwirkowski Edite Arico Luan G. Lindner Pedro S Viero

Alzira Wolfraduenz Harry Porath Maria R. Scherer Erenilda Defrein Marcio I. Vieira Rosane Lange
Amilton M. Batista IIca Meier Marilize Simon Evandro Adrielli Maria das Graças S. Rosane Wopsch
Ane M. L. G. Padilha IvanirColle Murial L. Sebastiano 13/5 Fernado L. Garcia Janunze Rudimar Bruck

Cristiano Laube James Garcia Nathan Paul Gehrke Ademir Hansen Fernando Luis Garcia Maria de Fatima de O. Sabrina L..Odorcik

Cristina Avila José J. M. de Souza Patricia Marciano Adriane Lourenço Gabriel F. Ropelato Brígido Sandra Ap. Torinelli
Dirceu Padroso Juarez da Fonseca Rumilda Fiedler Alcindo Hermann Heloisa Rech Marilene Ap. Oliveira Wilhelm G. Borowicz

,

I Ewaldo Zenke Juliano Cristofolini Sabrina Ristow Andre Lenke Irma J. E. Bassani Marlon R. Borchardt

I Felipe A. da Costa Jussilara Krause Sal i Fischer Coelho Asta Konell Ivone B. Vieira Martin Guizoni

Fernanda Viana Lendro Leuverenz Silvia M. Pietsch Carla A. C. da Silva Janaina Duwe Orlando Ribeiro

Carlos Henrique
Schroeder, escritor

Herança direta da cultura europeia que
influenciou durante alguns séculos a

cidade e do poder econômico de outrora (o país
já foi a sétima economia do mundo), a capital
argentina é um dos mais importantes pólos
literários e editoriais daAmérica Latina (e nos

legou umaintinidade de grandes escritores).
Antes de tudo, o fim domito. Não hámais
livrarias naArgentina do que no Brasil, como
já apregoaram.A terra de Machado de Assis
tem pelo menos duas vezes mais livrarias, mas
ainda assim, é uma lástima, pois somamos
190 milhões de brasileiros, contra 40milhões
de argentinos.Temos que engolir essa, os
hermanos leemmuito mais do que nós. Não?
Dê uma espiada naAvenida Corrientes, onde
há umamédia de duas livrarias por quadra.
Lá amaioria das lojas vende livros novos e

usados, com bons preços, em ambientes

simples e discretos. Ali pude perceber uma
figura importante (quase extinta no Brasil)
em quase todos os estabelecimentos: a do
livreiro, que comanda a própria livraria, tem
contato com o cliente e troca dicas de leitura.
Vale lembrar que em BuenosAires não existe o

sebo tal qual o conhecemos no Brasil. Lá, várias
livrarias (principalmente as da Corrientes)

Novelas

! •

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R
Melissa esconde de Dimas que conversou com Virgílio ao telefone. Vir

gílio avisa a Laudelino que comprou um celular. Valéria proíbe Josué de ir ao
seu casamento. Rodrigo afirma a Teresa que fará o possível para seu filho ser
feliz. Julinho leva Laís para passear de carro. Melissa e Dimas se preocupam
quando Rodrigo diz que fará terapia com Beatriz. Rodrigo pede para Kléber

ajudá-lo a voltar a estudar. Mellssa incentiva Fernando a tentar descobrir o

que o primo dirá em suas sessões de terapia. Valdirene confessa a Divina

que está preocupada com Michele. Junior toca no piano o prelúdio que Verbe
na costumava apresentar e deixa Rodrigo e Kléber impressionados.

f\
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CHEIAS DE CHARME • GLOBO. 19R
Rosário e as amigas passeiam pela casa de Chayene e brincam de imitar

as patroas. Manuela sofre com a ausência de Lygia e de Penha e Alejandro se

sente culpado. Conrado e Isadora namoram. Elano, Kleiton e Naldo saem jun
tos. Sidney conversa com Inácio e tenta sondar seu passado. Rosário compõe
uma nova música e decide chamar Kleiton para gravá-Ia no estúdio de Chayene.
Socorro ouve Kleiton falar com Rosário e arma um plano contra a doméstica.
Elano avisa que vai sair para acampar e deixa Sandro tomando conta de Patrick
e Alana. Sarmento fala em conhecer Otto e Humberto sente um clima de apre
ensão em Conrado. Socorro tenta entrar na casa de Chayene e é impedida pelo
segurança. Humberto desconfia que Conrado tenha algum problema com o pai
e resolve investigar. Cida e Penha gravam música com Rosário. Dinha faz intriga
entre Inácio e Rosário. Socorro liga para o celular de Laércio e denuncia a festa
de Rosário na casa da patroa.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
Carminha discute com Betânia/Rita e Nina tenta acalmar a situação. Tufão

chega à delegacia e consegue libertar Leleco. Nina vai ao encontro de Betânia.
Lucinda descobre que Nilo vendeu informações sobre Nina para Carminha e o

coloca contra a parede. Olenka critica Monalisa por repreender Iran. Suelen e

Leandro ficam juntos e Roni desaprova a atitude do jogador. Tessália pede para
Leleco não desconfiar de sua fidelidade. Janaína apresenta Lúcio para a família
de Tufão e Max fica desconfortável. Jorginho pede perdão a Débora. Verônica

chega à casa de Noêmia e Cadinho se esconde. Tomás vê seu pai beijar Alexia.
Nilo descobre que Nina usou Betânia para enganar Carminha.

MÁSCARAS - RECORO E CORAÇÕES FERIDOS· SBT
Não são exibidas no sábado.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

BuenosAires:
terra de escritores

vistas a um projeto de lançamento de novos
talentos argentinos pela editora que coordeno.
O contato com editores e tradutores argentinos
mostrou que o mercado de lá émuito mais
democrático que o brasileiro (émuito mais fácil
um escritor talentoso ser reconhecido lá do que
aqui), e bons autores surgem todos os meses.
Para nosso desespero, aArgentina continua
sendo o pulmão criativo da literatura latino
americana. E continuará por muito tempo.
É claro que nem tudo é umamaravilha, a
economia andamal por lá (para se ter uma

ideia, 20% das livrarias fecharam com a

crise), e a população anda revoltada com os

caminhos políticos. A educação exemplar
dos mais velhos é suplantada pela falta de
interesse cultural dos mais jovens, as ruas
andammuito sujas e a comida é cara. Em
termos de opções noturnas, Rio de Janeiro
e São Paulo estão anos-luz à frente. Mas
Buenos Aires continua imperdível, e acredito
nos versos de Jorge Luis Borges, onde "as ruas
de BuenosAires/já são minhas entranhas.
/Não as ávidas ruas,/incômodas de turba
e de agitação, /mas as ruas entediadas do

bairro,/quase invisíveis de tão habituais, /
enternecidas de penumbra e de ocaso".

Temos que engolir essa,
os hermanos leem muito

mais do que nós.

Clique animal

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

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

Lorayne Kida Engelmann, de Guaramirim, envia o clique dos seus
dois�is de estimação. Pantcho e Bethoven têm 11 meses, e

mesmo não parecendo, são irmãos. Toda a família os amamuito!

,

medo", sobre narrativa,;
filmagem e direção, atores,
música emontagem. Mas
não só: os longos anos de
amizade com o autorRichard '

Schickel, importante. crítico ,
,

.
,

'de cinemada atnhlida<le, i,
I

'

fazem com quesurja das
conversas um homem
brilhante, profundo
conhecedor da história
do cinema, capaz de
refletir sobre seus medos,
obsessões,e fracassos.
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Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Vingadores - Leg. - 13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30
• Cine Breithaupt 2
• American Pie - O Reencontro - Leg. -19h10, 21h20
• Piratas Pirados - Dub. - 13h40, 15h30, 17h20
• Cine Breithaupt 3
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 14h, 16h30,
19h,21h30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Os Vingadores - Leg. - 13h1 O 15h50 18h40 21 h30
• GNC 2·
• Anjos da Lei - Leg. - 14h, 19h1 O
• American Pie: o Reencontro - Dub. - 16h30,
21h15
.GNC3
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 13h30 16h1 O

19h,21h40

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Os Vingadores - Dub. - 13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30
.GNC2
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 13h50, 16h30,
19h30, 22h10
• GNC3
.. Um Homem de Sorte - Leg. - 21 h20
Piratas Pirados! - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h40
.GNC4
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 19h20, 21 h40
Espelho, Espelho Meu - Dub. -15h15
Paraísos Artificiais - Dub. - 13h15, 17h20
• GNC5
• Battleship - Batalha dos Mares - Dub. - 13h40, 16h20,
19h10, 21h50
.GNC6
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinépolis 1
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h20, 16h10, 19h20
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 22h15
• Cinépolis 2
• Battleship - Dub. -12h(A), 14h45, 17h35, 20h30
• Cinépolis 3
• Os Vingadores - Dub. - 12h20(A), 15h, 18h, 21 h1 O

Cinépolis 4
• Battleship - Leg. - 13h, 16h, 19h, 22h
• Cinépolis 5
• Paraísos Artificiais - Nacional - 15h50, 18h10,
20h15,22h25
• Cinépofis 6
• Anjos da Lei - Leg. - 14h, 18h55
• Um homem de sorte - Leg. - 16h25, 21 h45
• Cinépolis 7
• Piratas PiradoS (3D) - Dub. -13h10, 15h10, 17h10, 19h10

• Os Vingadores (3D) Leg. - 21 h20, Oh10
(A) Somente sábado e domingo

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h
.GNC2
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 13h40, 16h20,
19h10,21h50
.GNC3
• Os Vingadores - Leg. - 13h30, 16h 1-0, 18h50 21 h40
• Os Vingadores - Dub. -13h10, 15h50, 18h30, 21h20
.GNC5
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 21 h1 O
• Piratas Pirados! - Dub. - 13h50, 15h35, 17h20, 19h20
• Sala Vip
• Um Homem de Sorte - Leg. - 14h20, 18h40
• Anjos da Lei - Leg. - 16h30, 21 h

PeterBerg produz e dirige Battleship - Batalha
dosMares, uma aventura épica de ação que
tem início no mar e continua nos céus e em

terra, na qual nosso planeta luta pela sobrevi
vência contra uma força superior desconheci
da. TaylorKitsch interpreta Hopper, um oficial
naval lotado no navio USS Iohn Paul fones;
Brooklyn Decker como Sam, uma fisioterapeu
ta que é a noiva deHopper;Alexander Skar
sgãrd, que interpreta o irmão mais velho de

-Hoppet; o oficial comandante Stone, do navio
USS Samson;Rihanna como a tenenteRaikes,
membro da tripulação deHopper e especialista
em armas do USS Iohn Paul fones e o astro

internacional Liam Neeson como oAlmirante
Shane (pai de Sam) e comandante superior de
Hopper e de Stone.

Tirinha

.Eu fiz
flrrArfi,',llr"I�,t;.,..

Horóscopo
ÁRIES
Não convém delegar aos outros o que é de sua

responsabilidade. Aproveite o dia para se dedicar às
suas atividades domésticas. Dê mais atenção às suas
próprias vontades. No campo sentimental, valorize o

diálogo com a sua alma gêmea. Cor: azul-claro.

TOURO
Mesmo que esteja com sua vida financeira em ordem,
evite fazer gastos com supérflUOS. Hoje, reflita mais
sobre suas amizades e veja se há correções a fazer
em seu comportamento. Ótimo astral nos assuntos
afetivos: aproveite! Cor: verde-claro.

II GÊMEOS
Tudo indica que terá programas animados com
seus amigos. Porém, não se esqueça das suas
responsabilidades familiares. Lembre-se de incluir seu
par em todas as atividades programadas para hoje. Do
contrário, vocês poderão se estranhar. Cor: pink. \

ffõ CÂNCER
Organize sua rotina de modo que consiga dar conta
de todos os seus compromissos. Reviva a confiança
e a troca de sentimentos para estreitar os laços entre
você e sua cara-metade. Sedução cheia de desejo para
quem busca um novo amor. Cor: roxo.

LEÃo
Deixe as obrigações de lado e busque momentos de
diversão ao lado de amigos e familiares. Bom momento

para fazer novas amizades e conhecer lugares
diferentes. A dois, não permita que terceiros interfiram
na qualidade do seu romance. Cor: rosa.

nn VIRGEM

11.f Deverá demonstrar interesse em compreender os
motivos das pessoas, mas poderá se desapontar com
alguém. Intensifique o contato com seus familiares,
principalmente se estiver distante deles. Na união,
valorize o bate-papo com quem ama Cor: pink.

.n. UBRA
- Sua capacidade de resolver problemas estará

aguçada Aproveite para conquistar os resultados
desejados. Em casa, use sua inteligência pru;a
melhorar o convívio. No amor, um convite para sair é
uma ótima forma de agitar o romence, Cor: amarelo.

m ESCORPIÃO
Ii L. Organize seu dia, dividindo o seu tempo entre

obrigações e diversão. Assim, conseguirá se dedicar
a todas as tarefas planejadas. Saia com os amigos e
agite sua vida social. A dois, aproveite para colocar a
conversa em dia com seu amor. Cor: marrom.

.." SAGITÁRIO
.

)(.
-

Aproveite este dia para realizar uma pequena viagem
ou fazer alguns passeios. É um dia para sair totalmente
da rotina. Conheça pessoas novas e aprenda algo com
elas. Na área sentimental, participe mais da vida de
seu amor e vice-versa. Cor: creme.

V\_ CAPRICÓRNIO

'p Inclua as pessoas da sua família em seus programas,
pois poderão se divertir juntos, mas evite gastar de
maneira exagerada para não ter problemas mais tarde.
Convide sua alma gêmea para um passeio e acertem

pendências de uma vez. Cor: tons escuros.

AAA AQUÁRIO
Âo"\A Atividades realizadas em equipe contam com boas

influências graças ao entrosamento do pessoal. Junte
as pessoas de sua estima para trocar ideias e Chegar
a conclusões interessantes. No amor, um passeio
divertido vai favorecer a união. Cor: lilás.

PEIXES
Se quisermesmo relaxar, não fique na dependência
dos familiares - vá em busca de seus próprios
programas de lazer. Este é um bom dia para fazer um

passeio ao ar livre ou encontrar-se com seus amigos.
No setor afetivo, curta mais o par. Cor: cinza
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Um grupo de adolescentes do eras SantoAntônio,
visitou as instalações do O Correio do Povo dmante a
sema,na e conheceu o processo de produção do jornal.
Na foto com o chefe de redaçãoMárcio Scha1inski e o
grupo atento na gráfica observando a impressão

Parabéns para Fagner
Diego Engelmann, pelo

aniversario comemorado
dia 10. Seus pais Nilson
e Maria, irmãos Fabio
e Fernando, clUlhada

Jorgiana, e sua
namorada Carla

desejam felicidades

Parabéns para Jeferson
Larsen que completou
18 anos dia 10. "Deus

nos enviou você e desde
lá agradecemos por você
existir em nossas vidas.

Te amaremos até a
eternidade!" Parabéns da
mãe Janete, pai Alvacir e
irmãos Mateus e Aline

Adriana cola grau em

finanças hoje na Scar. Ela
recebe o carinho também '

pelo Dia das Mães. ''Você
é merecedora de tantas
vitórias. Obrigado por
acreditar em nós e pelo
nosso filho. Boa sorte na
nova jornada. Estarei

.

,

aqui sempre! Parabéns
e wn beijo do seu esposo

'

�erson e do nosso
filho Rooberth"

A linda Laura Andrade

completa hoje seu

primeiro aninho, com
sua festa dos ursos de

pelúcia na Chácara do
Mime. Sua prima Greice
é quem lhe parabeniza

com todo amor

EloahWilbert da Silva
fez aniversário dia 8 e

recebeu o carinho de
toda a família

O avós Edilberto eMaria
Ponath com a neta Ana

Beatriz, que foi batizada
no dia 6. Os tios, tias e '

padrinhos parabenizam
Ana pelo batizado,

desejando luz, paz e amor

Eduardo Leandro
e Bnmo Leonardo

desejam a mamãe Melita
wn feliz Dia das Mães.
Amamos-te mamãe.

Beijo Dudi e Leo

Parabéns para Diego
Dopke que comemorou
mais um ano de vida,
dia 10 e sua noiva

Monaliza Machado que
fará dia 19. "Desej,amos
felicidades ao casal",
de Acácio Melcherth e

família, e suas avós·

Parabéns paraMelita
Bosse que completou

mais mn ano de vida no
dia 7. Acacio Melchert e
família desejam muita

paz, saúde e felicidades

www.ocorreiodopovo.com.br

Letícia Fogliato Schutzer
completou seu primeiro
ano de vida dia 9. Quem

parabeniza são os

avós Nelson e Claudete
Schutzer e o padrinho
Claudenir Schutzer

Parabéns a Alan
Felipe Krazewsky

Rosmiak pelos 8 anos
completados no dia
4. Seus pais, irmão,

avós, tios e primos lhe
desejam felicidades!

Bnma comemorou 8
anos dia 9. Papai Darlei,
mamãe Claudiana e os

manos Augusto e Artur
enviam felicidades �

milhões de beijos
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o sonho de todo empregado é ser dono do próprio nariz e se tornar um

empreendedor de sucesso. Mas muitos acabam·esbarrando na falta de

segurança para dar os primeiro passos. Confira na página 3, dicas de como
abrir o próprio negócio e ser bem sucedido.
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Governo autoriza concurso

público com 1.200 vagas no Dnít
Luiz Marilas redacao@ocorreiodopovo.com.br

o governo federal autorizou
concurso com 1.200 vagas no Dnit

(Departamento Nacional de Infra
estrutura de Transportes).'

Das vagas, 179 são para analis
ta de infraestrutura de transportes,
110 para analista administrativo,
767 para técnico de suporte em in
fraestrutura de transportes e 144

para técnico-administrativo.
O concurso é para substituição

de trabalhadores terceirizados, que
executam atividades em desacordo
com a legislação vigente.

Conforme a portaria do Ministé
- rio do Planejamento, o edital deve
ser publicado dentro de seis meses.

Â realização do concurso públi-

co e o consequente provimento dos

cargos estão condicionados à exis

têncía de vagas suficientes na data
de publicação do editai de abertura
de inscrições para o concurso pú
blico; a declaração do respectivo
ordenador de despesa, e a substitui
ção dos trabalhadores terceirizados.

O prazo para publicação do edi
tal de' abertura do concurso públi
co será de até seis meses, contado'
a partir da data da publicação desta
Portaria, ou seja, até 08 de novem

bro de 2012.
Em breve mais informações so

obre o concurso DNIT 2012, assim
como o edital completo da seleção,
quando este for lançado.

Uma geração sem boca!
Podem dizer que estou exagerando, mas

acho que esta nova geração se esqueceu de que
a boca existe não só para comer, mas também

para falar. Estamos vivendo com uma geração
sem boca! Tudo é comunicado via e-mails,MSN
e através de blogs, facebook, twitter e que tais.
Ninguém mais querfalar com outra pessoa.
Às vezes tenho a impressão de que as pessoas
ficaram com medo defalar sobre trabalho com
seus colegas. Têm medo da reação, da resposta,
de ter que argumentar. Então enviam um e-

- mail ou uma mensagem de texto e pensam que
tudo estará resolvido dessaforma, sem ter que
enfrentara pessoa cara-a-cara, face-a-face.

Tenho um grande medo de que se um

dia houver um incêndio numa empresa e o

diretorperguntar se alguém chamou os bom
beiros, a resposta seja "mandamos um e-mail
com sinal de prioridade!':

Quantas coisas poderiam ser resolvidas se
as pessoas voltassem a sefalar? Quantos pro
blemas seriam evitados se as pessoas pegassem
num aparelho chamado telefone e ligassem
para seu colegafalando claramente do que
estava acontecendo? Quantas coisas seriam
resolvidasmais rapidamente se alguém se dis-

pusesse a levantar de sua cadeira e ir até o local
(às vezes a poucos metros) falar com a pessoa
responsável? Quantos problemas evitaríamos
sefalássemos diretamente com o cliente ou
com o fornecedor em vez demandar um e-mail
mal redigido passível de várias interpretações?

É preciso que esta geração aprenda a falar!
Não a falarmal dos outros, mas a falar com as

pessoas ao invés defalar das pessoas. Esta ge
ração precisa compreender qll:e o ser humano é
o único animal quefala e que a comunicação
verbal é realmente a mais eficaz, a que mais
comunica o que pensamos, o que sentimos, o
que queremos, etc.

Em vez demandar dezenas de e-mails (que
serão reencaminhados para dezenas de pessoas
e que ou não serão lidos ou serãomal interpre
tados), pegue o telefone efale!Em vez deficar
grudado em estado de semi-coma em frente
ao seu computador, levante da cadeira e vá até

aquele ser humano que poderá lhe ajudar e
fale com ele(a)!Reaprenda afalar e verá como
o mundo ficará mais fácil e como as coisas
serão resolvidas 'mais rapidamente utilizando
esta "novo"ferramenta, fenomenal que éfala!

Pense nisso. Sucesso!

.

';

CURIOSIDADE

Quase ametade de
estagiários reprova
no teste de portuguêsI

!,
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Explicação pode ser linguagem da web e estudo
de outros idiomasi.

i 1

\

j""
Estudar o português não é apenas

uma questão de passar no vestibular. a
domínio da língua é' fundamental para
entrar no mercado de trabalho e se rela
cionar no ambiente corporativo.

Segundo os dados do Nube (Núcleo
Brasileiro de Estágios), 40% dos candi-

. datos de estágio não conseguem a vaga
porque cometem erros de ortografia. A
pesquisa ouviu 6.716 estudantes de ní
vel médio e superior.

a problema é facilmente encontrado
nas seleções de empresas privadas. "Rece
bo cinco currículos ao dia. Eu acredito que
40% tenham problemas de gramática, ou

construção de uma frase", disse a coorde
nadora de comunicação FláviaMoreira.

Na separação por áreas, o índice de

reprovação é maior no segmento de Ar
tes e Design, com 70,59%. Para a super
visora da área de seleção da companhia,
a busca pelo aprendizado de outros
idiomas e a linguagem informal e sin
tetizada da internet podem contribuir

para as dificuldades com o português.
'

É importante conhecer outras lín

guas, mas o idioma nacional não deve
ser esquecido. Para evitar as confusões,
uma dica é exercitar pequenas leituras
diárias, dando maior atenção à grafia.
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PÓS-GRADUA'CÃO SENAC 2012
..

".

Gerenciamento de Projetos
.'Seg'uTanç,a da Informação
'Controladoria e GestãoTrfbutária

G,o,vema�ça de T,ecnolo,gi,a da Infonnação

Para.mais infonnacões acessewww.sc.senac.br"
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EM BUSCA DE SUCESSO

Dono do próprio nariz
o sonho de abrir
,. , .

o propno neqocio
faz parte dos

desejos de muitos
brasileiros

Mas, nem sempre, a vontade,
o capital, a determinação e o pre
paro emocional são suficientes se

utilizados separadamente.
Abrir e gerir uma empresa

exige um conjunto de habilida
des e conhecimentos. É preciso
entender o mercado, o público
que se deseja atingir e planejar
bem o negócio. Com os pés no

chão, a chance de vencer e ser

bem-sucedido aumentamuito.
Uma ideia é um passo, o di

nheiro para investir, outro, o co

nhecimento, mais um passo ... e

assim por diante, passando pela
seriedade, autoanálise crítica,
etc. É vital reconhecer o terreno

por onde se deseja abrir uma

trilha. Descobrir se é um terre
no que vale à pena o esforço e o

investimento, e se não é apenas
uma obsessão em se livrar do

"jugo" de ser empregado para
poder usar o crachá de chefe.

O empreendedor que quer se

sair bem precisa, em primeiro lu

gar' conhecer as suas habilidades,
o mercado em que vai atuar e os

seus concorrentes e, a partir dis-

SUPER SIMPLES:

HABILIDADE Buscar informações sobre o público, área de negócios e eventuais
dificuldades são dicas importantes para os empreendedores principiantes

so, montar um planejamento es

tratégico detalhado e segui-lo no

decorrer do processo do negócio.
Um empreendedor também deve
conhecer os pontos fracos que
possam atrapalhar o sucesso do
projeto, pois, quando as primeiras

Da informalidade ao

empreendedorismo
Com o Super Simples, traba

lhadores informais, profissionais
liberais e microempresários po
derão garantir crédito e benefícios
trabalhistas e previdenciários pa
gando baixos impostos.

Os trabalhadores informais
brasileiros podem se tornarmicro

empreendedores pagando apenas
R$ 57,15 mensais em tributos. As
sim prevê a Lei Complementar nO
128/2008, que facilita e barateia o

recolhimento de impostos. Em

presários com renda até R$ 3 mil
mensais optantes pelo Simples
Nacional podem se tornar Micro

empreendedor Individual (MEl).
Podem aderir ao Super Sim

ples, trabalhadores informais e

profissionais liberais como am

bulantes, cabeleireiros, eletricis
tas e verdureiros. Esses empre
endedores terão direito a auxílio
doença, pensão por morte, auxí
lia reclusão, licençamaternidade
e aposentadoria.

Não podem optar pelo MEl

empresários quem tiverem mais
de uma empresa, que participem

. de empresa como titulai, sócio ou
administrador, ou tenham empre
gados contratados - exceto aque
les quem possuem apenas um

empregado que receba um salário
mínimo ou o piso salarial, desde
que optem pelo recolhimento de

contribuição previdenciária de 3%
sobre o salário do funcionário.

ideias surgem no início da ativida
de tudo parece perfeito, mas, na
medida em que elas são colocadas
no papel, surgem muitas burocra
cias e desafios, para os quais nem
sempre o empreendedor está pre
parado, não tem conhecimento

e, em alguns casos, desmotiva o

empresário oumesmo fazem com

que o negócio seja inviável.
Uma solução para isso seria a

de dominar as informações. Bus
car conhecimento em livros, sites,
estudos e publicações de assuntos

. �

,

. ,.

que mais lhe agradam; pois é com
o conhecimento adquirido que se

perderá o medo do incerto.
A dica essencial dos especia

listas é ouvir relatos de outros em

presários, pois quando se lê uma

reportagem que fala sobre a histó
ria de sucesso de uma grande em
presa, a impressão que passa é que
não houve pedras no caminho.
Mas quando scuta a palavra
desses empr s, percebe que
as dificuldades existiram e isso faz
com que diminua as incertezas a

respeito de entrar ou não para o

mundo dos negócios próprios.
Outro fator importante é ter

um diferencial. Se o negócio ti
ver um diferencial, algum requi
sito que o evidencie das demais

empresas, com certeza conse

guirá ser um ponto de destaque
e ganhará uma fatia a mais do
mercado escolhido.

Para alcançar o sucesso no

comando de um negócio, ter

autoestima é condição número
um para o empresário. Muitas
pessoas são tomadas por uma
falta de confiança em relação
à sua capacidade de concreti
zar essa meta. E, com isso, dão
um passo para trás na hora de

partir para voo solo. Descreva s

metas; isso facilita a esclarecer
os objetivos de seu projeto, ou
seja, quem será o público-alvo,
e quais as características do

produto ou serviço oferecido.

Contribuições
. -

elsençoes
" _.

O valor do Super Simples in
clui R$ 51,15 em contribuição
para a seguridade social, R$ 1
em Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
e R$ 5 em Imposto Sobre Servi

ços (ISS). A primeira declaração
anual e as taxas de alvará serão
emitidas gratuitamente.

Os mícroempreendedores
estão isentos dos pagamentos
de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), Imposto so

bre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Social sobre
Lucro Líquido .(CSLL), Contri
buição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins),
Programa de Integração Nacio
nal (PIS) e contribuição para o

INSS patronal.
DIREITOS Podem aderir ao Super Simples, trabal

hadores informais e profissionais liberais
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EMPREENDEDORISMO JOVEM

Desafio SEBRAE com

inscrições abertas
A 13a edição já reuniu mais de wnmilhão
de universitários em todo o país, e está com
inscrições abertas até o dia 18 demaio

A 13a edição do Desafio Se

brae, que já reuniu mais de um
milhão de universitários em

todo o país, está com inscrições
abertas até o dia 18 de maio

Para quem é estudante uni

versitário, tem ideias empre
endedoras e se interessa por
ampliar o conhecimento em

gestão de negócios, estão aber
tas até o dia 18 de maio as ins

crições do Desafio Sebrae 2012.

O jogo é realizado uma vez por
ano e busca atrair jovens - cur

sando qualquer curso de gradu
ação - que queiram aprimorar
os conhecimentos na área em

presarial. Com etapas virtuais
e presenciais, o Desafio é con

siderado o maior jogo de negó
cios para estudantes do mundo.

O Desafio Sebrae tem por

objetivo estimular o espírito
empreendedor em estudantes

universitários, desenvolver a

capacidade gerencial e difundir
conceitos de competitividade,
inovação, ética, sustentabilida
de e responsabilidade social

Neste ano o tema do jogo
virtual será "frutas tropicais". O
desafio é simular a administra

ção das diversas etapas de um

negócio, desde a produção das
frutas até a venda de produtos
com valor agregado, como sor

vetes, polpas e sucos. Na simu

lação, 9S participantes terão que
contratar empregados, geren
ciar lojas, definir preços e co

mercializar os artigos.
As equipes podem inscre

ver com grupos de dois a cinco

participantes, e ainda indicar

um professor para orientá-los.
A novidade é que eles terão

acesso a um demonstrativo -

versão compacta do jogo - que
permitirá aos docentes um co

nhecimento prévio do softwa
re facilitando na hora do jogo
oficial. Além do demo, os ins
critos também receberão um

link para o download do jogo,
onde serão disponibilizados 40

minutos diários, durante cinco

dias, para competir. Com a fer
ramenta aproximadamente dez
mil professores poderão jogar
simultaneamente.

Os alunos começam a jogar
em maio e os vencedores es

taduais irão competir na fase
final com os outros estados

participantes. Para participar
os universitários devem fazer a

inscrição online no site www.de
safio.sebrae.com.br até dia 18 de
maio. As perspectivas para este

ano é que 150 mil alunos parti
cipem do jogo, sendo cinco mil
somente em Santa Catarina.

ERSPECT

Finalistas serão premiados
Todos os integrantes das

oito equipes que chegarem à
final nacional ganharão um

iPad, além de bolsas de estu

do da Fundação Getúlio Var

gas (FGV). As três primeiras

equipes ganharão um curso de

inovação oferecido pela Coor

denação de Programas de Pós

-Gradu'Mi1�'Ü de Engenharia da

Univer�,fade Federal do Rio de

Janeiro �tCqppe/UFRJ), .parcei-
<

ra do Desafio. A grande cam-I

peã nacional fará também uma

viagem de dez dias a um cen

tro de empreendedorismo no

exterior' e participará da final
, internacional.

BOA NOTíCIA

Jornada de trabalho
pode ser reduzida

Medida pode criar
2,2 milhões de
novos. empregos
no País

Para combater o desem

prego de jovens, o novominis
tro do Trabalho, Brizola Neto,
tem também como meta a re

dução de jornada de 44 horas

para 40 horas. Assim, o brasi
leiro iria trabalhar menos 16
horas por mês, contribuindo
para a geração de 2,2 milhões
de novos empregos, segundo
o Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socio
econômicos (Dieese).

A proposta do ministro"
que tomou posse dia 3 de

maio, tem apoio das centrais
sindicais. As entidades che-

garam a lançar, em março, a

Campanha Nacional Unifica
da pela Redução da Jornada
Sem Redução de Salário. A

ideia é baixar a carga de traba
lho de 44 para 40 horas sema

nais' sem diminuir salários e

benefícios. O ministro explica
que a redução pode melhorar
resultados. "Signífica que este

trabalhador estarámenos can

sado, mais atento, mais capaz
de elevar até a produtividade",
conclui.

Ainda em março, a Cen

tral Única dos Trabalhado
res (CUT) levou a proposta
ao Congresso, que prometeu
criar comissões para analisar
as reivindicações. Além da

CUT, outras centrais estão en

volvidas, como a União Geral
,

dos Trabalhadores (UGT) e a

Central dos Trabalhadores e

Trabalhadoras do Brasil (CTB).

MELBOBlA ,A intenção é baixar a�p de trab
aJ.ho,de 44 para 40 horas semanais, sem

diminUir salários e benefíci�s.",

OPORTUNIDADE
Estornos selecionando condidatas do sexo feminino com idade entre 18 e 24 anos,

com ensino médio completo, paro o cargo de Assistente Administrativq.
'

(:)ferecemos treinamento, uniforme, refeições, vale-transporte,
plano de carreira, assistência médica, assistência odontológica,

..•

seguro de vida e Párticipa�ão nos Resultados.
'

i': "{:.", Pedimos formaçõo e/ou experiência no área.

i�f.,(·· Interessadas favor enviar currículo para sto.igs@br.mcd.com
ou agendar entrevista pelo telefone (47)33740270
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Fotos: Divulgação

INDISPOSiÇÃO

C0D10diSD10 no trabalho

pode gerar demissão
A falta demotivação pode diminuir o rendimento
nas atividades diárias do profissional

"Camarão que dorme a

onda leva", já dizia o ditado po
pular: Parece engraçado, mas é
uma realidade quando se pensa
em profissionais acomodados,
afinal, o mercado está cheio de

pessoas buscando oportunida
des e empresas que não veem a

hora de dispensar o funcionário
não produtivo.

Odeiomeu

emprego, IDas

não saio de lá!

De acordo com Maria Caro

lina, a insatisfação com o traba
lho pode gerar uma indisposição
do profissional para realizaç-ão
de . suas atividades, ocasionan

do frustração. "Há também o

risco de desenvolvimento de
certos transtornos psicológicos
e físicos, além de problemas in
terpessoais com os demais fun
cionários." Ela ainda acrescenta

que a situação também pode tra
zer problemas para a empresa.
"0 rendimento do funcionário

tende a cair e pode tornar o ne

gócio mais vulnerável, podendo
até haver perda de clientes."

As analistas de recursos hu
manos Maria Carolina Araújo e

Christina Daret acreditam que
existem vários motivos para
um profissional se acomodar,
sendo um deles a falta de mo

tivação. "Existem também os

indivíduos que ao avaliarem os

esforços necessários para al

cançar o seu objetivo acabam

preferindo manter-se na posi
ção que ocupam, ou por medo

de arriscar ou por indisposi
-ção," destaca Maria Carolina.

Para Christina, a solução
para o comodismo é a busca

por capacitações. "Recomendo
que eles busquem se especia
lizar cada vez mais em áreas e

atividades que possuam maior

interesse e identificação, para

que consigam estabelecer uma

relação sadia com o trabalho
e evitar futuras insatisfações e

transtornos".

Sou Omelhor no que faço não
•

preciso me.preocupar em

perder o emprego
Christina Daret explica que a

cada dia que passa surge novas

tecnologias e ferramentas que
tornam as atividades do traba
lho mais práticas e eficientes. Por

isso, é de suma importância que o
profissional esteja sempre aberto

a novos aprendizados. "As pesso
as que acreditam que já sabem
o suficiente muitas das vezes re

alizam suas funções de maneira

mecânica e até demorada, fazen
do com que não tenha qualidade
nas tarefas desempenhadas."

Meu chefe não reconhece

minhas qualidades
Para resolver a insatisfação,

Maria Carolina aconselha que o

profissional busque conversar

com o seu chefe, caso haja aber
tura. "É importante destacar, que

alguns gestores não possuem o

hábito de oferecer feedback a seus

funcionários, mas isso não signifi
ca que ele não esteja observando e

avaliando o rendimento desse."

DESMOTIVAÇÃO A insatisfação com o trabalho pode gerar uma indisposição
do profissional para realização de suas atividades, ocasionando frustração.

CAUSAS Há vários motivos para um profissional
se acomodar, um deles é a falta de motivação

ARGUMENTOS

Não trocarei
•

seis por
meia dúzia

FALTA DE INICIATIVA

Preciso fazer
um curso de

especialização
o profissional que utiliza

este argumento diante de uma

nova oportunidade, normal

niente, acredita que as empre
sas. de sua área se parecem,

quando nem sempre é verdade.
Para os especialistas, é preci

so fazer uma pesquisa, conver
sar com profissionais de outras

empresas e colocar no papel as
vantagens e desvantagens de
cada companhia. Às vezes, há
uma oportunidade melhor, mas
a iniciativa tem que partir do

. profissional.

Neste caso o profissional de
via se perguntar o que é viável de
acordo com as condições dela. "O
mais difícil é a pessoa identificar
o que pode fazer para sair daque
.la situaçã�. ��aneiras de s�r
do comodismo com cursos onh
ne ou bolsas de estudo", afirma.

Martins explica que o profis
sional que está sempre pensando
em várias hipóteses e culpa o che
fe e a empresa por não ter opor
tunidades, tem que parar e listar

quais ações são necessárias para
alcançar seu objetivo.

Um dia as pessoas se
lembrarão demim

O profissional aguarda um reconhecimento do chefe ou dos

colegas de trabalho. Mas um alerta: ele não conseguirá isso só es

perando "É preciso fazer um marketing pessoal e fazer networking
no ambiente de trabalho", afirma Maria Carolina.
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Bernl Enlsehev

Falar sobre a remuneração
com o chefe ainda é um tabu

para muita gente: ou deixa
envergonhado, ou deixa com
medo. Mas não é bem assim que
as pessoas deveriam olhar essa

questão. A readequação de sa
lário é necessária e faz parte de
um processo natural, esporadi
camente, e desde que o profissio
nal mereça isso.

Muitos profissionais er-
ram ao abordar o superior por
uma série de fatores: situação
financeira e perspectiva de cres
cimento da empresa, conflitos
no grupo, relacionamento inter

pessoal, conclusão e entrega de

projetos etc.
Certa vez uma profissional

me procurou para pedir con
selhos e, no meio da conversa,
me contou que estava em um

impasse sobre sua posição na
empresa; assim como sobre a

faixa salarial. Resumirei este

CRESCIMENTO

A readequação de salário é
necessária e faz parte de um

processo natural, esporadicamente,
e desde que o profissional

•

mereça ISSO.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ganhando um aumento

caso a vocês, pois acredito que
sirva como um ótimo exemplo à
maioria dos que planejam pedir
um reajuste.

Mariana trabalhava em

uma empresa de soluções de TI.
Ainda em seus 30 e poucos anos, .

sempre foi uma profissional
extremamente dedicada e tinha
uma das mentes mais brilhantes
do escritório. Porém, o fato de
ser mulher, especialmente nesse

segmento, fazia com que não
tivesse o mesmo reconhecimento
dentro da empresa em relação
aos colegas.

Apesar de todos consentirem
o potencial deMariana, a gestão
não dava o braço a torcer.e não
dava o devido mérito. A iniciati
va dela permitia que descobris
se as principais novidades do
mercado, além de querer estar
atualizada o tempo todo. Queria
fazer cursos, provas e se capaci
tar em ferramentas tecnológicas

diferentes. Até que um dia, re
solveu lutar para fazer com que
a empresa investisse nela e foi
conversar com o superior.

Na reunião, expôs suas
vontades e objetivos: provou por
A+B que seu desempenho era
excelente - sem se comparar com
nenhum colega; que os clientes
mais satisfeitos eram os aten

didos por ela; e que as melhores
soluções e aperfeiçoamentos
criados ultimamente tinham
sido concebidos por ela. Pedia,
pormerecimento, um salário
um pouco melhor, além de uma

ajuda de custo para que reali
zasse as provas de capacitação
internacional.

Ganhou um aumento muito
tímido na remuneração, po
rém, a ajuda para os testes não

foram aprovados. Educada
mente agradeceu, apesar de
suas expectativas não terem sido

plenamente satisfeitas. Alguns

meses depois, foi caçada para
trabalhar em uma empresa de
renome no segmento de TI. A

empresa oferecia total suporte
aos cursos que ela queria fazer,
assim como tinha uma políti-
ca de remuneração e plano de
carreira totalmente transparente
e pré-estabelecida entre todos os

funcionários da companhia.
Ao comunicar ao seu supe

rior que fora abordada e tivera
tomado a decisão de trocar

empresa, ele "perdeu o chão':
Disse que havia planos de dar
um aumento a ela, e talvez até
uma promoção. Ofereceu uma
contraproposta que cobria o

valor oferecido pela outra em

presa com um pequeno bônus.
Mariana, porém, não aceitou e

foi para a nova empresa.
O caso dela, na verdade,

uniu o merecimento à sorte. Foi
bem peculiar e, obviamente,
não é sempre que.isso acontece

aos profissionais. O que vale
destacar nesta história é que
Mariana era ciente de sua plena
capacidade e potencial técnico
- o que lhe conferia um diferen
cial. A capacitação e dedicação
extrema dela na empresa e com

clientes certamente foi deter
minante para que fosse caça
da. Infelizmente, a politica de

gestão dá antiga empresa não
era adequada e, por isso, acabou
perdendo um valioso talento

para o mercado.
O caso mostra os dois lados

da moeda: o.da empresa, que
precisa saber valorizar e re
conhecer seus talentos; e a do
funcionário, que deve saber seu
valor, sua capacidade e sua im

portância para a empresa.

*Mande sua história para:
coluna@debernt.com.br
e siga twitterjbentschev.ds

., Expectativa de contratação 'no
Brasil é a segundamaior domundo

No próximo trimestre, 45%
dos empregadores brasileiros es

peram ampliar o número de fun
cionários de suas empresas, se

gundo a Pesquisa de Expectativa
de Emprego divulgada hoje. Por
outro lado, 6% preveem redução
no número de vagas no período,
o que dá uma "expectativa líqui
da de emprego" de 39%. Serviços,
administração pública e constru

ção são os melhores setores.
Em 32, dos 41. países pesqui

sados, os empregadores esperam
aumentar o quadro de funcioná
rios nos próximos três meses em
diferentes níveis. Os empregado
res brasileiros, no entanto, assim
como aqueles da Índia (44%),
Taiwan (31%) e Peru (27%), são
os mais otimistas, com as "ex-

pectativas líquidas de emprego"
mais altas. Na outra ponta da
tabela, aparecem com "expecta
tivas líquidas de emprego" nega
tivas a Grécia (-13%), a Espanha
(-8%), a República Tcheca (-4%)
e a Hungria (-3%).

No Brasil, a "expectativa lí

quida de emprego" registrada
em relação ao segundo trimes
tre de 2012 é um pouco maior
do que a expectativa captada
em relação ao primeiro trimes
tre do ano (33%) e ligeiramente
menor do que no segundo tri
mestre de 2011 (40%).

Os setores com as "expectati
vas líquidas de emprego" maio
res no país são serviços (55%),
administração pública a educa

ção (46%) e construção (40%).
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Meio
em resarial

Deve-se ter em conta que, o segredo do
sucesso da empresa não está em fazer

previsões para o futuro, mas está em
preparar-se para o futuro que

não pode ser previsto.

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

As instabiUdades e mudanças e a
dilícil arte ele gerir negócios

A globalização impõe nova
realidade concorrencial, na me
dida que:

«gera a integração das ativi
dades de negócios entre países,
acelerado pelos meios de comu
nicação - internet - na comercia

lização, e no desenvolvimento de
idéias e diálogos;

«cria excesso de investimentos
mundiais com a expansão do
crédito;

·0 mercado sendo transferido
dos produtores para os consu

midores e grandes varejistas, que
acabam controlando a lucrativi
dade dos fornecedores.

As negociações sobre o co

mércio entre países se acentuam.
O Brasil cobra a liberalização
agrícola e defende espaço para
políticas de desenvolvimento,
objetivando legitimar inclusive
as recentesmedidas de defesa da
indústria nacional, instituídas
pelo Plano BrasilMaior, algumas
acusadas de protecionismo.

A redução gradual da taxa
de juros abre um espaço novo

para as aplicaçõesfinanceiras,
inclusive investimentos em ativos
de risco, favorecendo a Bolsa de
Valores. A flexibilização das leis
trabalhistas, melhora do siste
ma judiciário, privatização de
empresas estatais, entre outros

também deveriam fazer parte da
agenda do governo. A desacele

ração da indústria afetada pelo
câmbio e perda de competitivida
de começa a ser percebida inclusi
ve pela arrecadação tributária em

alguns estados. O comércio ataca

dista e varejista tem compensado
parte da redução da arrecadação,
por trabalhar com produtos
importados. Há uma tendência

que, os consumidores deman
dam cada vezmais inovações,
mas querem pagarmenos por
elas. Tudo se reflete nas empresas,
cabendo ao gestor o desafio e a arte

degerir o negócio.
Deve-se ter em conta que, o

segredo do sucesso da empresa
não está em fazerprevisões para
o futuro, mas está em preparar
-se para o futuro que não pode
serprevisto. Cabe a gestão reagir
rapidamente as crescentes incer
tezas enfrentadas pelas empresas,
que estão expostas, além da con

corrência, a riscos como escassez

de recursos naturais, legislação
ambiental mais severa e as pres
sões para uso mais eficiente dos
recursos. Logo a estratégia deve
adaptar-se para navegar nasmu
danças e nas novas condições do
mercado, sempre, porém, objeti
vando construir capacidades dife
renciadoras que permitam a em-

presa criar produtos e serviços que
a distingam da concorrência.A

diferença pode estar em processos,
por exemplo reduzindo o prazo
de entrega ao cliente, ou na gestão
da cadeia defornecimento, ou no
entendimento do queos clientes

efetivamente querem. Passa a ser
vital que a gestão tenha agilida
de para se adaptar a mudanças
ou antecipá-las e liderá-las.
Cabe-lhecriarmecanismos que
tragam informações do mercado
(tecnologias, tendências e hábitos
exigidos pelos consumidores, etc.)
quase em tempo real, para per
mitir amudança dos processos de
desenvolvimento do produto que
permitam mudar rapidamente o

mix de produtos e serviços.
O desafio é encontrarformas

de reagir rápido para dar respos
ta aos clientes, que muitas vezes

querem variedades de produtos
entregues da maneira mais
eficiente possível. Importante
é a empresa desenvolver uma
dinâmica para compreender o
cliente, para poder concorrer
melhor no segmento. Isso exige
que os gestores criem capa
cidades técnicas e gerenciais,
adaptem conceitos e sistemas

que se originam na demanda,
criem economias de escopo, com

produtos variados, ao invés de

somente economia de escalas, e
dêem ênfase a flexibilidade, ao
invés de somente a eficiência.

Cabe, em muitos casos, as

empresas experimentarem o

mercado, movimentando-se rá
pido, mesmo quando ainda não
tenham a informação completa
da mudança, o que exige dos
gestores serem ousados, tomando
decisões intuitivas antes de terem
todas as respostas.

Contrabalançar demaneira
equilibrada as visões amplas de
longo prazo, com projetos que
ofereçam resultados a curto prazo,
onde possam observar uma van

tagem competitiva, como é o caso
degerenciamento de cadeia de
fornecimento a curto prazo e a vi
são ambiciosa e abrangente de in
gressar no "varejo" (casoDudalina)
ou crescimento e desenvolvimento
consistente com a inclusão de
novos produtos, tecnologias, aqui
sição de empresas, etc. (ex.: Grupo
Weg). De qualquerforma, há a
necessidade de se estabelecerem
diretrizes e desenvolvermétodos
demensuração, para identificara
situação inicial e o progresso.

Em função da agilidade
para adaptação a mudanças
e da necessidade de construir

competências diferenciadoras,
torna-se imperioso inovar no
processo decisório, criando-se um
modelo mais compartilhado a
exemplo de equipes de trabalho,
comissões, comitês, etc., em todos
os níveis da administração. O
crescimento e o desenvolvimen-

....

to da empresa, o seu tamanho,
a sua complexidade, exige o
desenvolvimento continuado de

lideranças em todos os níveis da

organização, sob pena de restrin
gir o seu próprio crescimento por
falta de competências gerenciais.
O trabalho em equipe, desenvol
vendo-se projetos e estimulando
a integração horizontal certa
mente é um modelo que favorece
o desenvolvimento das pessoas
em todos os níveis e favorece o
desenvolvimento de líderes, que
atendam os valores da empresa e

assumam papéis de liderança em

todos os níveis da organização.
Concluindo, deve-se reconhe

cer que sempre vivemos e vive
remos na instabilidade, o que
exige sermos eternos aprendizes,
e utilizar a nossa criatividade

(reflexão) para fazer diagnósti
co, fazendo as perguntas ce.rtas

e, tomar decisões. Por isso a

importância de se desenvolver

lideranças em todos os níveis da

empresa, estimular o trabalho"
em equipe, e envolver e com
prometer todos nos valores e

objetivos da organização.
Finalmente, deseja-se do

gestor que desenvolva pessoas e

lideranças, que seja criativo, na
busca de novas idéias, discipli
nado e determinado para atingir
objetivos, que tenha equilíbrio
emocional, no exercício de suas
mais diversas atividades no
âmbito profissional, familiar e
social. Enfim, exige-se competên
cia e arte na gestão.

Udesc oferecemestrado gratuito
em EngenhariaMecânica

As inscrições poderão ser feitas pessoalmente,
por procuração, ou por via postal

A Universidade do Estado
de Santa Catarina (Udesc) está
com inscrições abertas até o dia
20 de junho, para o mestrado
em Engenharia Mecânica, do
Centro de Ciências Tecnológi
cas (CCT), de Joinville.

giado do programa.
O número de vagas para o

Curso de Mestrado em'Enge
nharia Mecânica será definido

Será aceita a inscrição ao durante o Processo Seletivo, em
curso de Mestrado os porta� função da disponibilidade de
dores de diploma de Engenha- - orientação nas áreas de interesse
ria, Bacharelou Licenciatura do candidato.
Plena em Física, Matemática e A seleção será feita em duas

Computação. Casos especiais etapas, a primeira será uma pro
poderão ser aceitos pelo cole- va escrita (60%-da avaliação do

candidato); e na segunda etapa,
prova oral e entrevista (40%).

As inscrições poderão ser

feitas pessoalmente, por procu
ração, ou por via postal (exclusi
vamente via sedex), neste caso

com data limite de postagem
até 15 de junho, para a Udesc

Ioinville, no endereço Rua: Pau
lo Malschitzki, s/n° - Campus
Universitário Prof. Avelino Mar-

cante - Zona Industrial Norte -

89219-710 - Ioínville-Sf - A/C
de Tânia Loch - Coordenadoria
de Pós-Graduação.

Os interessados em fazer a

inscrição pessoalmente devem
ir ao CCT, das 8h às llh e das
13 às 16h, de segunda a sexta
- feira, na Coordenadoria de
Ensino de Pós Graduação, até o

dia 20 de junho.
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INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br
(47) 3275-7024

capacitacao@apevi.com.brASSOClAçAODAS MICRO E

'v!7'"PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

CONCEITO E APLICAÇÃO DA FILOSOFIA 51S
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
Instrutor: Emílio Munoz Moya

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

Instrutor: Róber José Alves Costa

CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA PARA INDÚSTRIA
Data: 21 a 24 de maio - das 19h às 22h

Instrutor: Claudeson Hornburg

CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
Data: 21 a 25 de maio - das 18h às 22h

Instrutores Credenciados

PROGRAMA SEBRAE MAIS
GESTÃO FINANCEIRA - DO CONTROLE À DECISÃO

Período: maio a agosto
Total de 115 horas entre encontro presencial (todo grupo),
atendimento personalizado e acompanhamento pela internet.

Instrutor Credenciado Sebrae: Geraldo Telles
Parceria APEVI - SEBRAE

Obs.: Todos as capacitações serão realizadas no

CEJAS - Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

",. Catóíicae-Contabilidade Santa Catarina
Centro tJnivemilário

c.onsultoria Empmsari'ai
.11ll::�1'

v'l\lUjllUAlnwrALHISTA
\ttvêrrcia l1!i1>áreB_

, lISTACO �BUl1Cl1STOS
Vlrtêma:ia lrri.IIálía comtábff!mst.os, apttraçãode
<l:IUSta6j cálbJJb.S€lEpreços.Cursando00 completo
en CiênciasCamtilieisou Ad

•

·stração.
A R5CAf.tCONTÁBI
'lifveodama árm.

tJSTADEMÉI'ODOS EPROCESSOS
Vlvenria l'1\IlmnPmetatúrgim
II. . TADE ECUBSOSHUMANOS
Vivemciamm departamento pessoal folhade
IlillgpmílentOl� resrisãoeCltreootras
atimad6.fã!!a.atl!JiiK'efflSdvo\i!Ckre laraguádo
SlldJéEawdhWtllCetfM}}_
eu_�II_1i) UI UDADE

'\tIYJ.et.1daeJ'mmaoomms.documenIação.
MSISIENfEDEEXPORl'AÇÃO
\!i:lténriam�dl::�eCÍOOJl'ne1ta
çn tl:rrgJ5e�ilV"�e(OOhe<imento
elõI'll��rompktaoocmandoComér
d"o�brwãreaélf.ns.
ASSISlENIEDEMARlCEIINCi

jjngl'esa'�Wsartdoouromp!etoSuperior
elIl!Tl���CaméfàoExterior
<!lIlJlá'r.eatafiirr6.
ASSISIEIftEIlEVfMlAS

'l;6[liàlriaemm\��paraatuarem
�de�éIOàl!ente.(oohecimento
ernm�i:a.E'n5iooSuperiorc.ompfetoou
� .

�""�iM€n:Ja-_1D1ii�E!!_iC.RI.�Ü,/�..:sson.

NUTRICIONISTA

formação completa.
RECEPCIONISTA
Para atuaremHotel.Disponibilírlade dehorários.

COORDENAÇÃO
COORDENADORDEENGENHARIA
VIVênCia na função. foonação em Engenharia
lV!e<:ânica ouárea afins, possuir registro.
ENCARREGADODETURNO
VIVência na área daTinturaria e liderança de
equipes.
GERENTE DECONTROlADORlA
V!_Vénçia na função.
UDERDESETOR
VIVência no ramo tá1ii (corte}_
trDER DEREVESlIDORA
Vívênda com revestimentodeborracha
ÚDER DETINGIMENTO
V"lVéncja na área.
SUPERVISORDECALLCENTER
Yriênda em coordenação de pessoas.
SUPERViSOR DEPINTURA
VIVênciaem cabinedepintura e coordenação de
pessoas,Conhecimentoem pistofaAir tess,
SUPERVISOR DEVENDAS
VIVên<:iaem cooo:lenaçãocom equipede represen
tantes.. Desejávelconhédmento na area têxtil

rtCNICAS
AlMOXARlfE
VIVência com entrada e saída demateriaisdo
almoxarifadoecontrole deestoque.Conhecimento
em informática .

ANAUSTADEPCP
Vivência com programação econtroleda Jl«!dução.
Conhedmentoem processos de leanManufactu- .

ring.Desejável EnsinoSuperior em Engenharia da
�ução,.Administraçãoou áreaafim.

Oportunidade para
auxiliar de cartório
Estão abertas as inscrições

para interessados em participar
do processo seletivo para a con

tratação de Auxiliar de Cartório

Junior, para atuar na Católica de
Santa Catarina, unidade de Ia
raguá do Sul. O edital e a ficha
de inscrição estão disponíveis
no endereço eletrônico http:/ /
www.catolicasc.org.br/rh/ .

As inscrições podem ser

feitas até o próximo dia 14 de
maio (segunda-feira) no setor

de Recursos Humanos no Bloco
A da Instituição, localizada na

Rua dos Imigrantes, 500, bairro.
Rau. A ficha de inscrição e os

documentos exigidos, confor
me o edital também deverão
ser apresentados.

Para concorrer a vaga, o in
teressado precisa ter formação

superior em Direito ou estar

cursando e conhecimentos
em informática básica. A car

ga horária de trabalho é de· 30
horas semanais, sendo de se

gunda a sexta-feira das 12h às
18h15min.

Mais informações no Setor
de Recursos Humanos da Cató
lica de Santa Catarina pelo tele
fone (47) 3275-8227.

SESI RECRUTA CANDIDATOS
www.sesisc.org.br

(Iínk: Trabalhe Conosco)
Essencial como as Pessoas

Iniciativa da F/ESC
N° de Prazo e Local de Inscrições
Va as

Função" e Cidade

AUXILIAR OE COPA E COZI HA

Jarag á do Sul
BA CO DE

CANDOATOS

TEC ICO DE ENFERMAGEM

J'araguá da Sul
01

, OBlUZADOR 01

BANCO De
CANDIDA.TOS

fJ( é o dia 28[05, pelo site

01

BANCO DE
CANOOATOS

recesso seletívo terá valIdade de 01 (um) ano ubucacão do resultado final.

AUXILIARDE LABORATÓRIO
Vivência com desenvoMmentodeCQreS e elabora·
çãode cartelas.
AUXIUARDEPROJETOS
Vivência comAutoCAO eSorrdwOOrs_
AUXIUARTÉCNICO EMACABAMENTOTÊXTIL
Cursandoou completoTécnicoTêxtil
AUXllfAR1'ÉCNlCO EM INFORMÁnCA
ELElR CISTAMANUTENÇÃO/lNSTALADOR
VIVência na função. Desejável cursoTécnkoe
NR-lOe técnico.

ELETRICISTA PREDlAliRESlDENCIAl
FRESAOORMECÂNICO ICONVENQONAl
INSTALADORTÉCNICO
VIVênciaem instalaçãodealarmes, càmeras,.
portões eletJõnicos. telefones, intemet

- MEcANlCO DEMANUTENÇÃO
VIVência na ffiallutençã?mecãnk:a..Desej.ável
connecimentoem elétrica.
OPERAOORDEEXTRUSORA
VIVência na função.
OPERAOORDEGUfLHOlINAlOOBRADEIBA
VIVência na área.
OPERADORDEPRENSAHlDRÁUUCA
OPERADORDETORNOCNClCENTRODE
USlNAGEMCNC
PROFESSORDEINGI!s.
Paraatuaremescolade iólOO"laS.
PRQIE11STAMECANlCO
VIVência com�tos.Coohecimentoem SOO
dworkse normasda Petrobras.
SOLDADOR/MONTADOR
TÉCNICOELÉlRlCO
VIVência com programação deClP.lAsponibilidade
pi!raviagens.
nCNlCOEM FORMADa
VIVência com suporteeassistência..
TtCNICDEMREFRlGERAÇÃO
VIVência em indústrias. hospitais.shoppingse
centraisde refrigeração.

T�CNICODESEGURANÇADO TRABALHO
Vivênáa na área.
TESTADORDEPRODUTOS
Possuir curso técnicoMecânico. Eletrotécnica,
Elêtoca ou curso:MecãnimemGeral
TORNEIROMECÂ ICO
Vivencia na função.

ESÚ610S
MARKETING
RECURSOSHUMANOS

ADMINISTRAÇÃO
PEOAGOGrA
PSICOlO.GfA
INFoRMÁnCA

OPERACIONAIS
AJUDANTEDEMOTORISTAJCARGA EDES
CARGA
ALMOXARlfE
AUXILIARDECOZlNHA/COZ MEIRA

AUXIUARDEEl.ETRIClSTA

AU�UARDEPRODUÇÃO
AUXILIARDETECElAGEM
Vivência na função.
AU�UARDETINTURAIUA
Vrvênda na função.
BALANCEADOR
Para atuaremNereu Ramos...
CAIXA
CAMAREIRA.
COSTURBRA
COlETOR
EXPEDIDOR
ESTAMPADOR
VIVência emestampemanual

GARÇOM
mspooihtudadepara atuaraos: fmaisde semana.
LAVADORDEVEícULOS
NecessáriopossuírCNH Ag00R
MOTOIUSTAJCO EREN1E
CNHCPala atuaremGuaramirim.
OPERADORDECALDBRA
Necessáoopossuircuoo evivênáaM função.
OPERADORDECORTE
PORrEIRO
\fIVênóa na áreaPara atuarna Ilha da FIgueira.
REPOSITOR
Desejável vivênciana função.
SERVENTEDEpAno
TALHADOR
TECELÃO
ViVêndacom teilíár\.'UIar:
TINTUREIRO
ZELADORA

�

"
I ", •

VAGAS URGENTES
AUXlUARCQNTÁBIL
VlVénda com lançamentos contábeis,
lntegraçi5es entre sistemaRscaIlCootábíl!R1-le
cooattação bancária.
CONSULlORDEVfAGENS
Vivênóa nosegmentode: lazere com os
sistemasSABRE 00M1ANAOEOS,

ORÇAMENTISTA
VlVênáa na função.
OPERADORDETELEMAR.KEt1NG
PROGRAMADORGENEXUS
VrRnáana área
VENDEDOREXTERNO

, www.qruporneta.com
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Comemoração

E dia de homenagearasmamães
Raquel, Kathia e [enífer são três mulheres com estilos diferentes e boas histórias para contar

.,�H,'H""'_""H•••. _ •• ,.'H'H.HH .• ,"'H.,,"H. "'H "_.,H"", .', ,_ _ ,."_,, ·'_.HH". __ ._ .. , ._ __ ,. __ __ _.H _"._ .. ,_ ,_
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I JARAGUÁ DO SUL I

i Sarnira Hahn
. . i

I I

i Em comemoração ao Dia i
I d d

(

I as Mães, a equipe o O I

'I C
.

d P IIorreio o ovo percorreu a

I/ í
I região para encontrar e contar I
i um pouco, por meio de men - !
I I

i sagens, como é ser mãe. São I

I I
I três mulheres de diferentes I

I II'I classes sociais e idades queí I

) revelam o amor profundo e I
IIincondicional por seus filhos. I

,/
-_"__ • , ,.,_,,"_ 'H '_'_HH'__'_' _"""H'_"_"_H. _'"H_.__."_•. ....._ _, ...... _ ... " .. _,.__.. _. __ ._ ..._1'-"

DEDICAÇÃO
Costure�trabaEma

no segundo período
e tem tempo para
cuidar das fUhas

FOTOS EDUARDO MONTECINO

A persistente
,

Kathia tem uma garotinha especial
A advogada Kathia Regina Stringari,

39 anos, é um exemplo demãe persisten
te. Casada com Elder Stringari, 42 anos,
ela tenta engravidar desde 2005, quando
perdeu uma criança de sete 'semanas.

Durante quase seis anos de tentativas,
ela chegou a fazer inseminação artificial,
mas não deu certo. Em 2009, entrou para
a fila de espera para adoção. Seu objetivo
era cuidar de uma criança de qualquer
raça ou idade, ela queria era sermãe.

Em 4 de junho de 2011 foi chamada

para fazer o curso para pais na fila de

adoção. Dois dias depois, comprou um

teste de gravidez, pois estava descon

fiada, e o resultado deu positivo. Ela
conta que foi ummomento muito feliz.
IIEu e o Elder ficamos tão assustados

que nem nos cumprimentamos. Foi

inesperado", lembra. Hoje, a filha Ma
ria Regina, que tem síndrome de down,
está com quatro meses. Kathia explica
que toda sua atenção é voltada para a

neném e que quer ter mais um filho.
IISe em dois anos eu não conseguir
engravidar, pretendo adotar", afirma.
Para ela, ser mãe é ter um sentimento

diferente, é amor incondicional.

A guerreira

Raquel dá atenção em dobro
Aos 38 anos, a costureiraRa

quel Beatris Bes é casada com
Rudmar Kroeger, 40 anos, e tem
duas meninas. Mirela Kroeger,
8 anos, e Jaqueline Kroeger,
17 anos, são os tesouros dela.
Com diversos afazeres, todos
os dias ela levanta e prepara o

café, depois ajuda a filha mais
nova com os deveres da escola.
Com a mais velha, Raquel não
precisa se preocupar. IIEla é
bem responsável e cuidadosa",
afirma, com orgulho.

Depois de arrumar a casa

e preparar o almoço, ela deixa
Mirela aos cuidados de Jaque
line, e vai trabalhar. Durante

esse período ela não deixa de
.

se preocupar com as filhas em
casa. Sempre às 23h30, ela sai

da empresa, segue para casa,
onde aproveita para ficar mais
perto das filhas.

Durante a gravidez ela conta
que não teve problemas. Raquel
explica que esse período foi
bastante tranquilo. Para ela, ser
mãe é uma transformação enor
me na vida da mulher. "Minhas
filhas são seu maior bem", con
ta. Em relação às dificuldades,
Raquel acredita que os proble
mas aparecem' para fortalecer
as pessoas. 'Temos saúde, isso é
o mais importante", garante.

EXEMPLO

Depois de
seis anos

tentando,
a advogada
teve a menina
Maria Regina

A primeira experiência

[enífer espera pela chegada do filho
A analista de sistemas Jenifer Powlo

wski Arendt, 27 anos, está grávida pela
primeira vez, e os médicos disseram

que é um menino. Casada com Jean
Carlos Pintkiewicz, há sete anos, ela
conta que a expectativa para a chegada
do primeiro filho é grande e que a crian

ça já tem nome. 110 menino vai se cha
mar Arthur", afirma. Jenifer conta que
a notícia da gravidez foi um susto, e que
depois que soube é frequente sonhar e
ficar imaginando o rostinho do filho.

Segundo Jenifer, a experiência de

grávida está sendomuito boa e acredita

ANSIE ADE A analista não
vê a hora de Arthur nascer,
no dia 12 de outubro

que a emoção deverá ser ainda maior
com a chegada do filho. Em conversa

com a reportagem ela falou uma frase

que leu a pouco tempo em uma propa
ganda' e que completa o que está sen

tindo no momento. IINão estoumais so
zinha, agora tem um anjinho morando
dentro de mim", lembra.

No armário de casa, ela já tem diver
sas roupas e sapatos para o neném que
vai chegar. Ela acredita que a vida do
casal irámudar completamente e que a

previsão para o na cimento é 12 de ou
tubro deste ano.
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Eleições acontecem na segunda
Cerca de 350 eleitores da região devem
participar da escolha da nova direção
JARAGUÁ DO SUL
.........................................................................................................................................

Nilson Antonio

Na segunda-feira, dia 14,
18 mil corretores de Santa

Catarina devem participar das

eleições para a escolha da nova

direção do Conselho Pleno do
Conselho Regional de Correto
res de Imóveis de Santa Catarina
(Creci-SC) para o próximo man

dato de três anos. A expectativa é
de que na região participem 350
eleitores. O processo eleitoral

que acontece nos meses de abril
emaio em todo país, já contabili
zoumais de 240mil eleitores.

Conforme o delegado regio
nal do Creci, Flávio Marcatto, a
votação é obrigatória. "O corre

tor que não votar e nem justi
ficar terá de pagar uma multa",
afirma. O profissional poderá
utilizar como justificativa da
ausência ao pleito eleitoral pro
blemas com doenças e seme

lhantes. Motivo de viagens não
é aceito. O prazo para apresen
tar a justificativa é de 60 dias

apósa data da eleição.

onto de

Segundo Marcatto, "a mo

bilização no processo eleitoral
é importante para toda a cate

goria". Mas, para garantir a vo

tação, a entidade está enviando
e-mails para os corretores com o

intuito de lembrá-los da eleição.
A Chapa "Valorizando o

Corretor de Imóveis" tem como

candidato o atual presidente da
entidade Carlos Josué Beims. O
corretor Renato Piazera Junior
é o conselheiro da região que
compõe a diretoria que vai es
tar em aprovação. No país, das
26 regionais apenas cinco não
fizeram as eleições: Santa Cata
rina, Espírito Santo, Maranhão,
Rondônia e Acre. Com exceção
do Acre, que não tem data pre
vista, as demais regionais terão
as eleições neste mês.

A votação acontece
nos meses de abril e
maio em todo país e

já contabilizou mais

,de 240 mil eleitores.

ista
Romeo Piazera

Júnior,advogado

Na semanapassada,manifes
tamos nosso ponto de vista

acerca da decisão proferida pelo
STF, que tornando letra morta

o princípio constitucional que
diz que todos são iguais peran
te a lei, acabou por fazer com

que, na 'prática, uns (no caso os

que se auto declaram negros),
possuam categoria _de direitos

privilegiados em relação a ou

tros que se apresentam, origi
nalmente' em condições' iguais,
namedida em que para aqueles,
foi reconhecido, como constitu

cional, o sistema batizado de ire-
serva de vagas' em universidades

públicas, mais conhecido como

sistema de cotas raciais.
Pois bem, agora, dando pros

seguimento sobre o que pensa-'
mos sobre a situação, insistimos
em dizer que o STF, pensando
ter acertado, errou de maneira

flagrante e absurda. Pois é, se até

EDUARDO MONTECINO

vmTUAL Escolha da diretoria será feit� por meio de site na Internet

• Seleção online
A eleição acontece de forma

online durante todo o dia 14 de
maio das 9h às 17h. Para vo

tar, o corretor apto deve entrar
no site criado para as eleições
(www.votacrecLcom.br) e com

a senha que recebeu pelo cor

reio realizar a votação. Após a

efetivação do voto, a senha au

tomaticamente ficará invalida-

da, impossibilitando fraudes. O

profissional que não recebeu a

senha e está apto para votar, ou
seja, sem nenhuma pendência
com a entidade, deve acessar

o site www.votacreci.com.br.
clicar em "recuperar senha", in
formar os dados (n° do Creci e

CPF), clicar em "procurar" e fei
to isso, a senha aparece na tela.

A votação é obrigatória
para os corretores de

imóveis e quem não votar
e nem justificar terá de

pagar uma multa.

Flávio Marcatto, '

delegado do Creci

Ainda sobre a questão das cotas raciais
os ignorantes e loucos podem
errar, porque não poderiam er

rar os ministros do STF? O STF,
tentando acertar, disse que com

sua decisão estaria corrigindo
um erro histórico existente no

Brasil, onde, segundo algumas
vozes que emanaram das togas
do STF, os negros sempre foram

perseguidos e aos mesmos não

foi dado o mesmo tratamento

que aos demais brasileiros (não
negros). Como dito, conhecemos
os efeitos do processo escrava

gista que se abateu sobre nosso

país, em outros tempos, e inega
velmente que os negros foram
colocados em situação inquestío
navelmente desfavorável e degra
dante' sob todos os aspectos.

Confesso que quando escutei
a justificativa dos ministros do
STFno referido julgamento, rea
lizado sobre a validade das cotas

raciais, pensei que estivéssemos

assistindo a um julgamento na

África do Sul, ou mesmo nos Es
tados Unidos da América, paí
ses estes onde até pouco tempo,
se falava e praticava, em larga
escala, a política segregacionista
com base na cor da pele.

Insisto em considerar que
erraram os doutos ministros do
STF, pois que nosso problema
não é de cor de pele. Muito pelo
contrário. Se o Brasil é o que é

atualmente, inegavelmente a

miscigenação da 'raça' negra,
com a branca, com a amare

la, a roxa, a colorida, enfim, é

que proporcionou o atual perfil
amistoso e diferenciado (reco
nhecido pelo mundo todo) do

povo brasileiro.
Nosso problema é outro e

atende pelo nome de corrupção e

de falta de investimento em edu

cação de base (especialmente no
que diz respeito ao ensino fim-

. damental e médio). Ora, como
pretender que uma categoria de

pessoas, independentemente da
cor da sua pele, possa alcançar
elevados e desejáveis padrões de
qualidade educacional, se os re

cursos que existem e poderiam
ser utilizados nesta direção, são
absurdamente roubados dos co

fres da sociedade, por aqueles
que justamente deveriam ter o

papel de cuidar e zelar pelos in
vestimentos em educação?Como
vemos, ppr óbvio que assegurar
o - acesso ao ensino público, de
modo diferenciado, aos negros,
imaginando que assim o proble
ma estaria resolvido, é a mesma

coisa que acreditar namítica len
da do homem-boto, que segundo

,

reza o folclore amazônico, teria
o poder de emergir das águas do
rio à noite, e se transformar num
belo homem, para seduzir as

mulheres que se sentem atraídas

pelo seu estranho fascínio. Como
é bom acreditar que vivemos
num mundo de lendas e fanta
sia não é mesmo? Como é mais
conveniente atacar as consequ
ências e passar a conviver com a

causa, ainda quemaléfica!
Nosso problema é de excesso

de roubalheira, de falta de res

peito dos agentes públicos, de

poucos e ineficientes sistemas
de fiscalização e controle dos

gastos públicos, de ausência de

planejamento e execução de pro
jetos educacionais, etc. Portan

to, nosso problema é, de fato; de
absoluta falta de educação, nas
mais diversas acepções que esta

expressão pode ensejar as suas

interpretações. E, se como dito

pelo governo, um país rico é pais
sem miséria, podemos concluir

que um país livre, é um país com
educação, sem roubo e sem des

respeito para com a sociedade.
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Weg

Presidente recebe prêmio
,

E a nona vez que a

empresa fica entre as

melhores de vários
setores do mercado

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

Nilson Antonio

Opresidente do Grupo Weg,
Harry Schmelzer Júnior,

recebeu pela quarta vez con

secutiva o prêmio Executivo de

Valor, na categoria Máquinas e
/

Equipamentos Industriais, na

segunda - feira, dia 7, em São
Paulo. O evento, organizado
pelo jornal Valor Econômico,
elege os melhores executivos de
24 setores do mercado.

O diretor-presidente do jor
nal, Alexandre Caldini Neto, e a

diretora de Redação, Vera Bran-

o Correio do Povo: O que
este prêmio representa?

Harry Schmelzer Júnior:
Receber este prêmio é, sem dú

vida, motivo de muita honra. É
o reconhecimento de que es

tamos no caminho certo e que
devemos continuar traçando
metas ambiciosas e trabalhan
do duro para atingi-las.

OCP: Um dos critérios dos

dimarte, entregaram o prêmio.
Mais de 120 executivos de em

presas que operam no país já
receberam a premiação.

Das 12 edições, a empresa
Weg ganhou nove vezes segui
das. Em 2011, o critério de esco

lha dos jurados foi baseado na

gestão empresarial, levando em

consideração resultados, iden

tificação de oportunidades de

inovação e crescimento, além
da reputação do profissional no
mercado e sua capacidade de

adaptação a setores e empresas.
Schmelzer assumiu o co

mando da Weg em janeiro de
2008. O líder anterior, Décio
da Silva, passou para o Conse

lho de Administração e daWeg
Participações, empresa contro
ladora do grupo, Confira entre
vista com o atual presidente da

empresa.

"
o crescimento
internacional

em 2011 merece

destaque,
crescemos 38,6%
em dólares no

mercado externo.

jurados era a identificação de rável, um cenário onde os in

oportunidades de inovação vestimentas nas indústrias de

e crescimento. Como isso foi transformação não cresceram.
I

aplicado na sua gestão? O crescimento internacional

HSJ: A Weg vem inovando' em 2011 merece destaque, cres
em todas as áreas, em produ- cernas 38,6% no mercado exter

tos, na melhoria de processos, no. Além de crescermos com os

em ferramentas de gestão e produtos atuais, aumentamos o

em seus negócios, o que vem portfólio de produtos com a en

resultando emmaior competi- trada em novos negócios, como
tividade e crescimento. AWeg motoredutores, sistemas de tra

em 2011 recolocou-se na rota ção elétrica para ônibus, tração
do crescimento. Crescemos elétrica para navios de apoio
17,3% comparado com 20JO, de plataformas, aerogeradores
mediante .um cenário econô- (energia eólica) e energia solar.

mico global não muito favo- Por último, ainda falando em

DIVULGAÇÃO

,

RECONHECIMENTO Harry Schmelzer Júnior
recebeu o prêmio pela quarta vez consecutiva

inovação, não podemos dei
xar de mencionar a perma
nente evolução tecnológica
das linhas de produtos daWeg
que oferecem maior eficiência

energética (menor consumo

de energia).

OCP:Você e o Décio da Silva
vêm dividindo o pódio nos úl
timos dez anos. De que forma
isso reflete na sua reputação? E

na reputação da empresa?
HSJ: Este reconhecimento

fortalece a reputação da Weg
como uma empresa de sucesso

e formadora de líderes.

OCP: Quatro vezes premia
do, quais os próximos planos
diante daWeg?

HSJ: Em 2011, revisamos
nosso planejamento estratégico
com a visão até 2020. É o pla
nejamento estratégico tlWEG
2020-Continuos Growth" que
resultou em planos emetas para
alcançar receita de R$ 20 bilhões

"
AWeg vem inovando
em todas as áreas,

em produtos,
na melhoria de

processos em
ferramentas de

gestão e em
'" .

seus negoclos.

em 2020. A estratégia está ba
seada na continuidade e avan

ço do processo de internacio

nalização e no fortalecimento
da posição da companhia nos

mercados nos quais já temos

posição de destaque. Novas

tecnologias, produtos e mer

cados de atuação terão contri
buição importante. Em 2012
iniciamos ampla divulgação
interna dos planos para 2020,
de form a a motivar e envolver
todos os colaboradores para
esta grandemeta..

Diaristas

Curso abre
. . �

mscriçoes
Aprefeitura de Iaragua do Sul

abriu inscrições .para o Curso de
Colaboradora Residencial/Dia
rista para os profissionais que
trabalham na área de limpeza e

organização de residência e de

sejam passar por um período de

qualificação. As inscrições estão
abertas até o dia 25, segunda
feira, das.8h às 16h, no Sine e

a capacitação será entre 29 de
maio e 12 de julho. As vagas são

limitadas a 30 participantes.
O diretor de Desenvolvimen

to Econômico Ivo Schmitt Filho,
explica que no Sine, que a secre

taria é responsável pela gestão,
a procura por profissionais é

grande. A partir desta verifica

ção é que se sentiu a necessida
de de criar um curso para a área.
Além disso, hámuita rotativida
de no setor, afirma o diretor.

As inscrições são gratuitas
e abertas a toda comunidade.
"Iodos que desejam se qualifi
car poderão participar do curso,

sendo maior de 18 anos e inde

pendente de gênero", relata Sch
mitt. No ato da inscrição é exigi
do a apresentação de carteira de

identidade, CPF e comprovante
de residência. Para se inscrever
o interessado deve procurar o

Sine, na rua Expedicionário Gu
mercindo da Silva, 161 (ao lado
do Hotel Itajara), no Centro.

As capacitações serão realiza
das nas terças e quintas, das 14h
às 17h, nas dependências do Sa
Ião Paroquial da IgrejaMatriz São
Sebastião. O curso irá abordar o
uso adequado dos equipamen
tos de segurança, separação de
resíduos recicláveis, economia L

de água e luz, uso de produtos de
limpeza, entre outros conteúdos.
Ao final, osparticipantes recebem
uma declaração de participação.

O curso é uma iniciativa da
Secretaria do Desenvolvimen
to Econômico e Turismo, com o

apoio da Secretaria daAssistência
Social, Criança· e Adolescente. A

expectativa é de que todas as va

gas sejam preenchidas.
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CRÉATtVE TECHNOlOGIE CITROEn

�
>
o
Q.I
c:

.;

I
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DE 11 A 20 DE MAIO,VOCÊCOMPRAO SEU CITROEN*COM TAXA 0% EM 3Ox.

TAXA

em30x
,

\

CITROEN 30 parcelas fixas de

C4 PALLAS GLX2.0FLEX2012 R$86016 59:990
SEDA DE VERDADE I ÀV1STA

..
'

•••
KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

LlNHAC3 3xR$89,00 3xR$153,00 3xR$161,00 3xR$153,00 3xR$153,00

AIRCROSS/C3 PICASSO 3xR$109,00 3 x R$ 174,00 3xR$166,00 3 x R$ 174,00 3xR$174,00
LlNHAC4 3xR$121,00 3 x R$185,00 3xR$.166,00 3xR$185,00 3 x R$ 185,00

1-Preços e prestações calculadas com pagamento à vista, sem troca, não indui frete, pintura metálica e opcionais. Citroên C3 GLX. 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00 e entrada de 60% + 30 parcelas fixas de R$
565,79 (1 a parcela para 30 dias da data de entrada) com taxa 0% a.m + IOF e TC de R$ 980,00. CitroênAirCross GLX. 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 53.990,00 e entrada de 60% + 30 parcelas fixas de R$ 778,17 (1 a parcela
para 30 dias da data de entrada) com taxa 0% a.m + IOF e TC de R$ 846,00. Citroên C3 Picasso GLX. 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 48.990,00 e entrada de 60% + 30 parcelas fixas de R$ 709,85 (1a parcela para 30 dias

da data de entràda) com taxa 0% a.m + IOF e TC de R$ 846,00. Citroên C4 GL.:X 1.6 Flex 11/12 com valor àvísta de R$ 51.990,00 e entrada de 60% + 30 parcelas fixas dê R$ 750,85 (1a parcela para 30 dias da data de entrada)
com taxa 0% a.m + IOF e TC de R$ 846,00. Citroên C4 Palias GLX.2.0 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 59.990,00 e entrada de 60% + 30 parcelas fixas de R$ 860,16 (1a parcela para 30 dias da data de entrada) com taxa 0%

a.m + IOF e TC de R$ 846,00. Todos os financiamentos acima anunciados são através de COC pelo agente financeira Le Mónde. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação. *Promoção válida
somente para os modelos nacionais (C3, C3 Picasso, AirCross, C4 hatch, C4 Palias e Xsara Picasso). •

**Câmbio automático grátis na compra dos modelos: Ciíroén C4 GLX. e Citroên C4 Palias GLX. e EXC Faça revisões em seu ve ícu lo regu Iarmente.
.

Okm. Ofertas válidas até 20/05/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas.
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Realizando Sonhos

• 1
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•
Apartamento'

Sala de Estar/Jantar
Sacada com churrasqueira
2 donnltórtos
Banheiro
Cozinba
Área de Ser,viço .

Ár.ea privatiya 63,91m2
1 Vaga de garagem

o Empreendimento

Salão de festa
4 Apartamentos por andar
Ótima ILocalização, de fronte a Arena

II

Mondrian
R esid e n c i a I
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Áreél Terreno 325m2
2 Dorm., 1 Bwc, Cozinha, Sala de Estar,
Lavanderia, Churrasq. e Varanda. Móveis
Ficam: Guarda-roupas, Ar-condicionado"
Cortinas, Camas, Mesa da Cozinha e Sofá

Valor R$ 85.000,00

.'
,

c',

Área Terreno 817m2
Casa Com 2 Dormitórios + 1 S�iteJ Sala de
Estar e jantar, Cozinha, BWC, Área de

Serviço, Jardim, Portão Eletrônico e

Garagem com vaga para 3 Carros.

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

colégio proximo.

Casa com 106m2
com 2 Dormitórios + 1 Suíte,

Sala de Estar e Jantar, Cozinha, BWC,
Área de Serviço, Garagem e Jardim

Valor R$ 330.000,00

Área Terreno 570m2
Com 2 Dormitórios, Sala de Estar /Jantar,
Cozinha, Copa, Bwc, Área de Serviço,
Depósito, Varanda, Jardim, Garagem

e Portão Eletrônico

. Casa 01 Suite,.D2 Qormitórios,
Satã de Estar/Jantar, Churrasqueira

Garagem P/O.3 Vagas, Piscina

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

./

Casa com 2 Dormitórios,
Sala de Estar e Jantar, Cozinha, BWC,
Varanda e Jardim. Piso Cerâmico.

TERRENOS

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

Jardim e Quintal, Garagem

808-02 - Santa Luzla.- 360m2 R$ 60.000,00 728-02 - Jaraguá Esquerdo - 405rn2 R$13$.OOO,OO
814-02 - Três Rios do Norte - 739m2 R$ 67.000,00 839-02 - Amizade - 530.90m2 R$' 135.000,00
866-02 - Tres Rios do Norte - 31.2m2 R$ 68.000,00 861-02 - Aml.zade - 360m2 R$145.000,OO
862-02 � Rio da luz - 498.90m2 R$ 75.000,00 885-02 - Amizade - 364m2 R$150.000,OO
861).1}2" - Amizade - 505m2 RS 79.350,.00 803-02 Vila lenzi - 374m2 R$ 165.000,00
826-02 - João Pessoa- -325mt R$ 85.000,00 844-02 Amizade - 1.200m2 : R$ 215.000,00
864-02 - João Pessoa - 324m2 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 Brasilía - 450rnll· R$ 200.000,00
865-02 - Amizade - 350m2: R$1ilS.000,00 842-02 - flau - 687.51m2 R$ 240.000,00
L417 - João Pessoa -1.126.80m2 R$110.000,00 669-02 - Víla Nova - 464m2 R$ 250.000,00
886-02- Água Verde - Área 371,85rn2 R$ 110.000,00 700-02 - Czerniewcz - 551.16J11l R$ 269.000,00
658-02 - aarra do Rio Cerro - 476m2 R$ 119.000,00 833-02 - Rau - 695m2 R$ 270.000,00
898-02 - João Pessoa - 726m2 R$ 125.000,00 835-02 - Água Verde - 855rn2 R$ 300.000,00
863-02 - Amizade - 375m2 ,R$ 125.000,00 l409 - Vila lenzi - 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 - 812m< R$ 350.000,00
894-02 - Vila Lalau - 630mz " R$ 350.000,00
785 - Czemiewicz - 1.000mz R$ 350.000,00
L421- Corupá - Área 1300m2 R$ 390.000,00
810-02 - Nova Brasflla - 720m2 R$ 400.000,00

. \
721-02 - Vieiras - 1.000m2 R$ 420.000,00
1.479 - Ilha da Figueira - 869m2 R$ 430.000,00
L42 - Centro - 1.300m2 - Comerclal.. R$ 430.000,00
797-02 - Vieiras - 784m� R$ 640.000,00
828-02 - Jau-Açu II Guaramlrirn - 90.000m2 R$ 670.000,00
l529 -Centro -CorupA- 2.000m2 :•. R$ 780.000,00
874-02 - Barra do Rio Cerro - 2.054m2 R$ 800.000,00
875-02 - Amizade - 35.000m2 R$ 900.000,00
813-02 - Vila· Nova - 3.402m� R$ 990.000,00
873-02 - Barra do Rio Cerro -1.175m� R$..1.150.000,OO
876-02 -Ilha da Rgueira � 15.946m2 R$1 ,200.000,00

830-02 • Barra do Rio Cerro· 5.620m2 R$ 1.400.000,00
857"{)2 - Joao Pessoa - 6.256m2 R$ 3.000.BOO.00
817-02 - Salsefros/ltajai - 1 t700m� R$ 3.300.000,00
L529· Centro/CarupA - 2.000m2 - Terrena+Galpflo R$ 780.000,00
l436 - Nova Brasilia - 3 .. 960.1Gm2.• Aceita Permuta ..•R$ 1.800.000,00
660-02 - Vila Nova - 4.157m2 - Terreno+Galpao R$ 2.000.000,00
837-02 - Barra do Rio Cerro - 15.000m2 R$ 2.500.000,'00
854-02 - Jaraguá Esquerdo - 788me R$ 110.000,00
l465 - Guaramírim -(BR 280) 79.000mz R$ 4.280.000,00
l410 - Nova Brasília - 2.970m2 • ComerciaL. R$ 2.000.000,oa
l441 -Ilha da Figueira - 60.391m� R$ 3.500.000,00
892-02 - Guamlranga-Guaramirim - 20.700m2 R$ 3.000.000,00
891-02 - Guamiranga-Guaramírlm - 40.000m2 R$ 4.000.000,00
895-02 - Jaraguã Esquerdo - 525m2 ConsuHe-no$

Área Terreno 40.000m2
Local: SR 280

Valor Sob Consulta

Área Terreno 435m2

Valor R$ 270.000,00 Valor R$ 125.000,00 Valor R$ �20.000,00
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Área Privativa 99mz
I

2 Dorms, (1 S.), Cozinha, 1 8WC Social,
Sacada c/Churrasqueira,

Sala de JantarfEstar, Área de Serviço.
2 Garagens,

Moveis: Cozinha I 2 8WC 1 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.

2 dorms. (1 s.l,cozlnha, 1 wc social, sacada com
churrasqueira. Sala Jantar/Estar, Área Serviço,
Pisdna, Sauna, 2 garagens, TodoMobiliado,

Inclusive c/Eletrodomésticos

Residencial Erica
Área Privativa S2mz

1 oorm., Sala e Copa Conjugada, Cozinha
Ampla,lavanderia,l Vaga de Garagem. Salão
de Festas, Todo Reformado c/ Acab. em Gesso,

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

Edifício Vken'ze
Área Privativa: 54m2

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

e 1 Vaga de Garagem. Piso Ceramico e

Rebaixamento em Gesso

Apartamento Residencial Sunflower
Área Privativa: 83m2

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

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

Com 3 Suites Normais + 1 Suit.e Master, Sala de

Estar/Jantar, Copa e Cozinha, lavand., Sacada
c!Churrasq .. Piscina Coletiva, Salão Festas, Sala de
Jogos, Elevador, Portaria, Interfone, Vigifancla 24h

Apartamento Residencial Gran Rama

Área Privativa 94m2
1 'Dormitório + 1 Suíte Com Closet, Cozinha

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

Edifício· Ruth Braun
Área Privativa &2,90m2

Pronto Para Morar - 2 Suítes, Cozinha
Mobiliada, BWC Mobiliados, Lavanderia,
Lavabo, Sacada com Churrasqueira e 2

Vagas de Garagem

Apartamento Ed, Paliam Ducal!! (402)
Área Privativa 87,67m2

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

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

Apartamento
Área Privativa 81m'

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

Salão de Festas e Ga.ragem

Apartamento Ed. Leuprecht
Área Privativa 9Sm�

2 Dormitórios, 2 Garagens,
Piso Cerâmico,

Residencial San Raphaet
Área Privativa 75m2

Ap1'lrtamenfo Com 3 Dormltórtos, Sala de Estar e

Jantar; Banheiro e Cozinha Mobiliados, Área de

Serviço e Sacada.

Estuda Proposta

Valor R$ 180.000,00

Residencial Maktube
Área Privativa 63,35m'

Com 2 Dormitórios, Sala de Estar e Jantar, Cozinha,
BWÇ. Mobiliado, Área de Serviço, Sacada e

Churrasqueira, Piso Ceramico
e 1 vaga de garagem

Valor R$ 160.000,00

Residencial São luis
Área Privatfva 63,37m'

Apartamento NOlfo 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

Edl fíclo Be lia V lsta
Área Privativa 85m2

Com 2 Dormitórios + 1 Suite, Sala de Estar,
Cozinha; Bwc, Lavanderia, Churrasqueira e 1 Vaga

de Garagem, Imóvel Com Portão Eletronico
,

e Interfotl.e. Pronto para Mora?
Valor R$ 195.000,00

Apartamento Residencial Marangoni
Area Privatíva·77m2

Apto com 77m2, 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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aivan
,

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

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

você, cliente, a imobiliária oferece uma.novidade em seu departamento de vendas:
a divisão de seus corretores entre imóveis PRONTOS, LANÇAMENTOS e LOTEAMENTOS.

Através desses focos, a equipe Itaivan aumentará cada vez mais sua experiência em cada área,
contribuindo para um atendimento ainda mais especializado e eficiente.

,

IMOVEIS DE

LANÇAMENTOS

-Ref. 4964 - Amizade
-Suíte master +01 suíte+ 02 dorm
-kea privativa: 22"4,OOm2
-A partir de R$ 730.000,00
-Entrega Março/2012

-Ref. 5042 - Amizade
-Aptos com 02 dormitórios
-Área privativa: 53 ,37m2
-A partir de R$ 138.449,41
-Entrega Dezembto/2013

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

-Ref. 5035 - Centro
-�ptos com 03 suítes
-Ai"ea privativa: 129,02m2
-A partir de R$ 549.918,52
=Eritreqa Agosto/2014
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-Ref. 5002 - Centro
-Aptos com 03 suítes
-Área privativa: 120,53m2
-A partir de R$ 459.510,38
=Eritreqa Setembro/2012

Res. Gamaliel

-Ref. 4783 - Centro
-�ptos com 02 dormitórios
-Area privativa: 72,1 Om2
-A partir de R$ 190.000,00
=Eritreqa Maio/2013

-Ref. 4937 - Vila Baependi
-Suíte + 02 dormitórios
-Area privativa: 102,01 m2
-A partir de R$ 382.631,24
=Eritreqa Março/2012

-Ref. 5094 - Nova Brasília
-Apto duplex - 03 dormitórios
-Área privativa: 139,87m2
-A partir de R$ 350.000,00
=Pronto para morar!

-Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo
=Suite + 01 dormitório e suíte + 02
-Área privativa: 77,31m2 e 79,82m2
-A partir de R$ 184.500,00
-Entrega Julho/2012

-Ref. 4987 - Vila Baependi
=Suite + 02 dormitórios
-Area privativa: l15,74m2
-A partir de R$ 314.500,00
-Entrega Novembro/2014

/

-Ref. 4959 - Czerniewicz
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 112, 13m2
-A partir de R$ 229.000,00
-Entrega Julho/2013

-Ref. 5091 - Centenário
-02 dormitórios
-Área' privativa: 50,39m2
-A partir de R$ 154.000,00
=Pronto para morar!

-Ref. 4658 - Vila Nova
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 114,20m2
-A partir de R$ 250.000,00
=Pronto para morar!
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-Ref. 4843 - Vila Lalau
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 93,15m2
-A partir de R$ 215.670,66
-Primeira torre pronta para morar!

IRes. Imperialis

-Ref. 5039 - Vila Lenzi
-�ptos com 02 dormitórios
-Aiea privativa de 63,91 m2
-A partir de R$149.492,99
-Entrega Março/2012

:;-

� Res. Elegans
:J
o

-Ref. 5025 - Centro
-Suíte + 01 dorm e suíte + 02 dorm
-kea privativa: 79,30m2 e 107m2
-A partir de R$ 228.350,00 .

- Entrega Setembro/2013

-Ref. 5004 - Centro/Guaramirim
-Aptos com 02 dormitórios
-Área privativa: 61 ,22m2 .

-A partir de R$ 133.813,27
-Entrega Maio/2014
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-Ref. 4935 - Baependi
-�ptos com 02 dormitórios
-Area privativa: 65,15m2
-A partir de R$ 185.849,52
=Pronto para morar!

Ed. Cândido Portinari

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

-Ref. 5001 - Piçarras
-Suíte + 02 demi suítes
-Área privativa: 124,67m2
-A partir de R$ 418,017,44
=Entreqa Maio/2013

-Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
·Aptos com 02 dorm e suíte + 01
.Area privativa: 63..,69m2 e 71 ,93m2
.A partir de R$ 19..:1.000,00
.Entr2ga Junho/2012

.Ref. 5090 - São Luís
-02 dormitórios
.Área privativa: 60,44m2
·A partir de R$ 149.000,00
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SI
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I
Ed. Athenas

I
I

I

"j

! ..

=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
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 73,98m2
·R$ 175.000,00

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

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

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

-Ref. 5163 - Vila Nova
-02 dormitórios
-Área privativa: 62,80m2
·R$ 180.000,00
Res. Bettoni

. -Ref. 5134 - Amizade
-02 dormitórios

-Áreatcrivativa: 61 ,35m2-R$ 1 0.000,00

-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
-";-'pto com 02 dormitórios
-Area privativa: 50,00m2
-R$ 125.000,00

-Ref. 5107 - Vila Lalau
=Sufte + 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
-Suíte master + 03 dormitórios
-Area privativa: 2oo,oom2
-R$ 720.000,00

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

Res.Agape

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

-Res. 5102 - Vilã Nova
=Sufte + 01 dormitório
=Área privativa: 71 ,58m2
-R$ 170.000,00

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

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

·Ref. 5016 - Centro
.\.

·Suíte + 02 dormitórios

=Sacada com

churrasqueira !
·Salão e festas mobiliado I

e com churrasqueira. I
·Área privativa:-.R$ 185;000,00 ..

""'��"'''''''''''''''''''''�''''''''''''''''''''''''_�'''''"""'''"",""""""""",�'J''''''''"�'''''f'I,",,,nNffl''�'''''''

-Ref. 5142 - Centro
-Suíte máster + 02 dormitórios
-Área privativa: 183,53m2
-R$ 5901>00,00
Res. Santa Luzia

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

-Ref. 4733 - Centro
-Suíte d closet+ dormitório
-Area privativa: 248,79m2
-R$ 580.000,00
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-Ref. 5139 - Vila Nova
-01 dormitório
-Área privativa: 46,07m2
-R$ 135.000,00 .
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

·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

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

s�.. ·r.,'"", .,J
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.Ref. 2459 - Centro

.Terreno de esquina com. e central

.Área terreno: 747,25m2

.R$ 480.000,00

.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

.Ref. 2437 - Barra do Rio Cerro
•Terreno residencial
.Área terreno: 3.551 AOm2
.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 cf 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 residencial
·Área terreno: 351 ,60m2
·R$175.000,00

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

.Ref. 2441 - Guaramirim
·Terreno industrial
.Área terreno: 17,500m2
.R$ 1.700.000,00
Lot. Novo Horizonte

·Ref. 2284 - Três Rios do Norte
·Terreno residencial
.Área terreno: 330,55m2
.A partir de R$ 79.000,00

·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 residenciais
.Área terreno: 956,87m2
·R$ 193.000,00

.Ref. 2422 - Aníizade
=Ferreno residencial
.Área terreno: 375,00m2
.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

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

I i

=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 residencial
·Área terreno: 784,50m2
.A partir de R$ 75.000,00
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IMOBILIARIA
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IMOVEIS
,."

LOCAÇA0

.Ref. A - 651 - Chico de Paulo I'
·02 dormitórios

·Ref. A-743 - Vila Nova
.Ed. Premier
·Suíte + 02 dormitórios
.R$ 900,00 + cond.

·Ref. A-746 - Centro
.Res. Tulipas
.01 dormitório
.R$ 560,00

.Ref. A-732 - Vila Lenzi

.Ed. Floresta

.02 dormitórios

.R$ 550,00

·Ref. B - 738 - Vila Rau

·Suíte + 02 dormitórios

.Ref. A - 757 - Vila Nova

·Ed. Paradise

·Suíte + 01 dorm

·Cozinha mobiliada

.R$ 950,00

-Ref. 8-746 - Czerniewicz
.02 suítes
·Garagem para 02 carros

·R$ 1.000,00

-Ref. B -741 - Baependi
-Suíte + 02 dormitórios

=Garaqem para 02 carros

•Excelente localização!
-R$ 1.200,00

.Ref. 8-747 - Ilha da Figueira
=Suite + 02 dormitórios
.R$ 900,00

·Ref. C - 183 - Amizade
·Sala comercial com 55,00m2
.R$ 700,00

.Ref. D-51 - Nereu Ramos
=Galpão novo com 300,00m2
·R$ 3.300,00

.Ref. A-765 - 8aependi.Ed. Walter 8arte
·Suíte + 01 dormitório
·R$ 730,00

·Ref. C-149 - Centro
=Salas comerciais novas com

71,00m2
.R$ 1.800,00

.Ref. A-755 - Centro
-Ed, Juliana
.Suíte + 02 dormitórios
.R$ 880,00
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.Estar/jantar, cozinha, bwc, área
de serviço, garagem

·R$ 850,00

·Ref. C- 156 - Czerniewicz
.Sala comercial com 160,00m2
.R$ 2.200,00

·Ref. A-768 -Baependi
-Ed, Vermont
.Suíte + 01 dormitório
·R$ 650,00

,

.Ref. A-721 - Vila Lalau
·Res. Filadhelfia
·02 dormitórios
·R$ 600,00

�

·Ref. A-715 - Centro
·Ed. Sebastião Kammer
=Sulte + 02 dormitórios
.R$ 1.320,00

·Ref. 8-740 - Chico de Paulo
·03 dormitórios
.R$ 660,00

.Ref. A-734 - Centro

.Ed. Saint Sebastian

.Suíte + 01 dormitório

.R$ 800,00

.Ref. 8 - 748 - Centro

.02 dormitórios

.R$ 800,00
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COMPRA • V =NDE � A MINIS
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Creci/Se 2.807-J
. , .

unoveis
479248-9078 (Vivo)

Plantio 479672-1052 (Tim)

Jaraguã 99

•
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Casa com 38,99m2 sendo 02 Dormitórios,
B�nheiro. Cozinha, Sala e 01 Vaga de Garagem

(Terreno com 308,OOm2)

Casa com '! 20m2. sendo 03 Dormitórios, Sala,
Copa, Cozinha, Banheiro e Lavanderia.

(Terreno 450 m2), Rua da Igreja Santa Cecília.

Residência Residência ; Residência-
Casa Nova com 77,33 m2 sendo 02

Dormitórios, Banheiro Mobiliado, Sala de Estar
Jantar, Cozinha, Área de Serviço e 01 Vaga de

Garagem (Terreno com 368 m2 )
Próximo' ao Morro do Maestri

Residência Terreno Terreno
Casa com 105 m2 sendo 03 Dormitórios,

Banheiro, Sala, Cozinhai Área de Serviço, Área
de festa e 01 Vaga de Garagem.
Terreno com 300 m2 (12 x 25)

R$ 9�.OOOJOO

Terreno na Rua Bahia.
medindo 1.128,OOm
(18,80m x 60,OOm)

Terreno com 370,21 m2 (13,72 x 27,00)
Próximo a Sociedade Amizade

111111
Residencial Amizade

Apartamento com 88,aOm2 sendo 03Dorm -:,

, Banheiro, Cozinha Mobiliada; Área de Serviço,
Safa de Jantar, Sala de Estar

e O 1 Vaga de Garagem
R$143.000,OO

Apartamento

,

'", ,,,,.1#
_""""lIri.iilltliml�M'If,�,".mm,'frffff!f!fJ_IJi]WW

Ia
Residencial Emmanue!

Apar1amento com área privativa de 87/50m2 , 01
Suite + 2 Dormitórios, Sala e Cozinha / Banheiro

lavanderia. Sacada com CIlurrasqllelra,
01 Vaga de Garagem.
Aceita Flnanciamenlo

Apartamento Apartamento
Apartamento com área privativa de 56,81m2
sendo 02 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar,

Cozinha, Banheiro, lavanderia e

01 Vaga de Garagem.

: • .I

" I, I .1
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I Locação Residencial
I

1- 2 qtos- Barra do Rio Cerro

j prox.
a Malwee

R$ 480,00+ cond.

Terrenos
pI investimento

a partir de
60.000,00--____..

�

Empreendimentos
1 suite. + 1 qto • 1 suite + 2 qtos - 2 suites + 1- qto
Hall de entrada e Salão de festas Mobiliados e Decorados

Acabamentos Vatil Construtora

yc:.
C;OIIs-,.,...

Ref.:0017.018 Bairro: Czerniewcz - COBERTURA
2 suítes + 1quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Sala de TV
2 sacadas + área de festas privativa - TODA MOBILIADA!

�...._' .-,,"__,. �1'YM
m,

Bairro: Barra do Rio Cerro
1suite+ 1 qto A partir R$12S.000�OO
Amplasala+ sacada com churrasqueira

I!

I!

I
j
�-

Ref.:00380.OÕ1Bai� Centro -, I. 1suite + 2qtos R$400.000,oo :
L----------������====�J�

Ref.:00393.001 Bairro: São Luis
2quartos R$150.0Q�:20

I

f'
,-Ref.:OO277.001�i:�'joão�e:;a �I

HL�=_ 2 qua�s R$119�OOO,OO ..J.1

Ref.:00400.001 Bairro:Vila Lenzi - 1 suíte cf closet + 2quartos,
Alto Padrão, Cozinha MOBILIADA, Salão de Festas cf churrasqueira,

Ampla sala cf hall de entrada R�450,OOO.OO
I

Ref,':O,038,2,,',,0,,01 Bairro: c,e,ntro, ,",1" Ref.:00397 Bairro: Estrada Nova '11_1suite+2qtos R$�55.0�0.�_.... ; � 3quartos R$225.000,OO .4il!
Deacordocomalei004591/64, fnforrnamos que as informações nestematerial têm caracter exclusivametrte promocional, de acordo com o memorial.cJescritivo.
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Rei. 2140 - apto Bairro Vieims - Res. Montreal- contendo: 02
donnitórios, bwc social, sala estor, socoda com d]urrasqueim, cozinha, la
vanderia,01 vaga gamgem. Semi-mobiliado. Area privativa: 54,43m2.

Valor: R$147.!XXl,OO.

-

Rei. 2139 - Bairro Jaraguó Esquerdo - Torre Di Soli
Residencial- Aptos contendo 02 dormitórios, bwc social, sala
estar, sacadq com churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga
garagem. Area privativa a partir de 60,07m2.lncorporação

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

Rei. 2110 -Apto no Centro - Res.ltalia - Contendo: suíte
com closet, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, sacoda com

churrasqueira,tubulação para ógua quente, medidor indivi,dual
de ógua, tubulação para split. Prédio com 02 elevadores. Area
pivativa: 121,oom2 mais 01 ou 02vagas de garagem. Valor: a

consultar. incorporação sob matricula n.o 26.047

ReI. 2074 - opto Bairro Centro - Res. Nova York - contendo: 01 suíte,
02 dormitórios, bwc social, sola estar, socado com churrasqueira, cozinha,

lavanderia, Ol voga garagem. Área privativa: 82,81 m2.
Valor: RS 199.000,00

Rei. 2162 - Apto - Bairro Barra Rio Cerro- Res. Emanuel
Contendo: 01 suíte, 02 dormttórios, bwc social, sala estar, sacada
com churrasqueira, cozinha, lavanderia, gamgem. Área privativa:

87,50m2. Valor: 190.000,00.

Plan ão d Ven a'

9187-2075

Ref. 2144 - Apto no Bairro Amizade - Res. Emilia Darem ReI. 2145 - Bairro Tres Rios do Norte - Res. Tres Rios 11- Aptos contendo: 02 RS. 2143 - Aptos Res. Vila Madalena - Bairro Amizade - contendo: 02
- contendo: 02 dormitórios, bwc, sala estar, sacada coJ11 dormitórios, bwc, sal� estar, sacada com churrasqueira, cozinha, lavanderia, dormitórios, bwc, sala estor, sam�a com churrasqueim, cozinha,lavan-'I churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga garagem. Area 01 Ar'

.

60 00 2 I
-

b 'I daria01'
..

2
-

i'l. privativa: 68,02m2. Incorporação sob matrícula 11.595. vogo garagem, ea privativa: .'
mz. ncorporaçoo sa matrlcu a

, vaga esIaào�men1o. Area privoliva: 7 ,75rn2.l�
\. Valor: RS 149,000,00, 64.350, Valor: a partir de RS 115.000,00. sob matriaJla 63.�. Valor: RSI37.!XXl,OO.

·�I!f!!_l1fflllm.�_qlJl!rlf!mtffII!!l1f!I!!!fInm1fl1l!rIP!l!l1fT1l1J1!lf!!11!!i1!lfII!!!II!f!!Iíflffl1//fflII1ilf/1I�IffJfIJIIIf11lf�,t1ir;lIífil/lllf/lltllffl1!!l!fi11/!ff11I1!f11J/JfllJ1l1rmh1/fll!'rIIl1l1.�f'!II!!IfIIff'tflI!m!1fl1_r.mWI1l!lll!f11tl!!lmffl!llIIm!flI!lm!rml!J!!f!1Il.,lmlJ!f/llllll�IJf!JI!!fi!1Jff!i!!!!!fP1JlJif1l!!!!IIII!!ff!m/1_II!I)1JfII1!1!!�fIIH1,'If!J1!1filmf1h'l1llf!ff!1.fl!I11!!f!I!/1f1T!!fMIIr,!I/!!iflIf!I!If!/1P'_1i!II!II•••••••I.,II••IIII•••••••••••••••1II•••••,.,"••••_!fIJ'··

Rei. 1154 - Casa alv, - Bairro Santo Antonio - (a�nda: 03 dormitórios,
bwc, sala estor, cozinha,lawnderia, garagem, Area aprox. da coso:

72,OOm2. Area Terreno: 7, l00,OOrn2. Valor: RS 280,!XXl,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

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

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

Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse hosso site:

www.vivendaimoveis.com
�
__ 'IttII"__","tnl!l""'IIfIIIIII""lfrllIIII!I_'_"""iIII'rn""'nt!!rmt!""''''''ItIII_mt!HJfI<II/IOII1

CENTRo
..

jJ···B·ÃE�p·Ê·N·D·i"'''·········_····_·''·'''·�_·''''···''�··· I ILHA DA FIGUEIRA
I ."."._.",•.•,.�•._.�."--""_•.•"""""".,.".""".".•.•",,.,, "" ".'.,.,,_" ,,--,,•••.•,,_..

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

II NOVA BRASILlA III�OVA BRASíLIA

REF 1482 - RES. DERETTI apto c/62m2 de área

privativa, 02 dorrn., SEMI-MOBILIADO, sacada
c/ churrasqueira e 01 vaga. R$ 160.000,00

REF 1497 - RES. NORMANDIA apto c/72m2 de
área privativa, 1 Suíte c/ closet, 01 dorm., cozinha,
sacada c/ churrasqueira e 01 vaga. R$158.000,00

REF 1486 - RES .. VILLAR apto NOVO c/ 63,91 m2
de área privativa, 02 dorrn., sala de estar/jantar,
sacada c/ churrasqueira e 01 vaga.
R$ 149.000,00

plil1!#!lilililllllllllll!li!llil!llU!WliIlJlllIIII!llllllIlllm/lJJI1I!'lIJIMlIIIilJjl!l/l!lmwllll!lll1Jlll!lfilll#!l1!Ull11llllilDllf!l1Ullll!9lllllJ!ll!ll!llli�1lIi

ti BARRA DO RIO CERRO
-'-".. , ,." " .. "-""..

".".,.,."._.�.".._.,,."'_.----,,--. -'·"'1
TRÊS RIOS DO SUL

r·······,_·_·_·_·,,--""'·,
· ..

"·"",···-·,,,,.·,,·,,····,,····,,···,,-·_·'·1! "

i

REF 5061 - Casa alv. com 263m2, 1 Suíte c/
Closet, 02 dorm , piscina, área de festas e

garagem para 02 carros. R$ 525.000,00

i I
REF·5055 - Casa alv. com 130m2 e terreno
de 429m2, 1 Suíte, 02 dorm., semi mobiliada,
área de festas e garagem para 02 carros.

R$390.000,00
_I1ItU!lilU!flI"_IiIIrlUmuIlllJlullllUlllP<rill""IfIlIIIII1ItWUJl""lIIm'IU/II.um"IUIIIIIlI1lo'IIIJJaIflllIllli!i<lllI!�""IIII'

"

REF 5069 - Casa alv. com 160m2 e terreno de
392m2, 1 Suíte c/ closet, 02 dorm., área de festas
e garagem para 02 carros. R$ 380.000,00

REF 2939 - Casa alv. NOVA com 150m2 e
terreno de 330m2, 1 Suíte, 02 dorm., lavabo,
área de festas e garagem para 02 carros.

R$370.000,OO
t,;/lIIIIIlIlilllllWllll1l1111lll11/11I/l1l1!1ll1l1l11J11nI!WiWlllllUllIlillillWIUIIUIiIIIUlWIIIII/IIlLIiIIlI/IiIIIUUI/IIfJlllulIIIIlU/muUIIiIIIIIIl/lIitllllllJlI B. DO RIO CERRO

-·----·------"ll!K!limlmnitilij

REF 5070 - Casa alv. com 127m2 e terreno de
351 m2, 1 Suíte, 02 dorm., cozinha mobiliada, e
garagem. R$ 295.000,00

II BARRA DO RIO CERRO

REF 5058 - Casa alv. com 130m2 e terreno
de 420m2, 1 Suíte, 01 dorm., sala, cozinha
mobiliada e garagem. R$ 250.000,00

[fUi .... 'I •.
.

RE� ��2 - N. (frasilta - 3 ., 2 salas, laval!dl garaílem - R 1.200,00.
REF. 821 • Amtzade • 1 suite, 2 donn, sala coz, (mobRlado) - R$1.300,00.
REF. 813 - Vila lenzi -1 suíte, 2 doem, $ala, cozinha, churrtasq e garagem· R$1100,00
Ref. 657 - &enllo - Suíte, 03 dorm. e garagem p/3 carros. - R$ 3.000,00

I REF. 791 - VIEIRAS - 3 DORM, SALA, Cal, GARAGEM PI2 CARROS· R$1000,00.
R
REf. 505 • Amizade - 2 sUítes, + 1 dDmlj sala, coz, garagem· R$1.100,OO
REF. 812 - Nova Brasília -1 suíte, 2 donn (mob), sala (mob), lal/and (mob) - R$1.300,00
RE� 801 - Ce"h -1 suite, 3donn, sala, COZ, lavaod - R$ 3.500,00.

.�.
�.. - M'o

REF. 7ffÓ � Cel1tto .. Natalia Schloc .tdorm, e gara " R$ 4SQ/OO .

REfi 779 - Centro - Natalia Schi.ocket -, dorm, sala, cóz, garagem (mobiliadô) -'RS 620,00
REF. 776 �Agua Verde· 2 dorm, sacada C/ churrasq. e garegm • R$ 550,00
REF. 792 - CHICO DE PAULO ·1 SUITE, 2 DORM, COZ (MOB), - R$ 820,00.
REF. 811 - Centro - 3 dorm, sala, cozinha, lavand· R$ 950,00
REF. 807· Baependi - 2 dorm, sala, COZ, sacada c/ churrasq. - R$ 770,00
REE 741- Centro - 2 donn, sala, c� sacada cl churrasq. - R$ 850,00
REF. 671· Centto _.3 donn, sala, COZ, lavand, garagem - R$ 715,00
REfi 648 - .Anf�d�.� .2 dormtstla, eol, g�ragem - R$ 58Q,OO

I AS Chjl)o 4e Paulp • 2 �qrml,� adi garagem, R$ 65Q�OO '

REF.
.

- Centro'� 1 d�rm! saijt, CÓZln $ 430,00
REI: 817 • Barra - 2 (jQrm, sala, cozinha. R$ 500,00
REF. n9 • CzemieWitz - Z dorm, sala, cozinha, garagem· R$ 600,00
REf 820 - Baependi - 1 suite, 1 dorm, sacada el churrasq - R$ 650,00
REF. 793 • Czemiewicz • 2 dorm, sala, sacada el churrasq. - R$ 700,00 "

R�F. 819 - Chico de Paulo - 1 suRe, 2 dorm, 2 vagas de gragem • R$1.000,00
REF. 823 • Vila Lenzi • 1 suite,2 dorm, sacada C/ ehurrasq•• R$ Z.200,00

"ijel
R1'f,
Ref.§51 Martins. sala cl 65trJ2 e bwc ;: O,
Rel.108 � Centro - Sala c/ 62m2 e estacionamento - R$ 3300,00
ReI.713· Centro· Sala cl 32m2 e bwe - RS550,00
Ref.743 - Centro - Sala cl 120m2 e liwc - R$1900,00
ReI.626 - -Centro· Casa Comereial- suíte, 02 dorm., 03 vagas de gar. - R$ 2200,00
REf 812 - Nova Brasília.1 s�Ite, 2 dorm (mob), sala (mob), lalland (mob)· R$ 2.200,00.

II

REIt 220 • G to • s... mob). Sala (mob.. m' (mÕ nd (InQ�) ., R$ 9op,00.
! REF. 457 • Rau • 2 dorm, blA,(e; lavand, garagem., A$ 550,00.

.

.

REF. 358 - Centro - 2 dorm, saia, COZ, Sacada cl ehurrasq. _ R$ 700,00.
REF.197 • Amizade., 2 dorm, sala, coz, garagem (todo mobiliado) - R$ 700,00.
REF. 503 - Centro -1 suite, 2 dorm, garagem p/2 calTOS - R$1.ooo,oo.
Rel.154 - Ilha da Figueira - Ed. IIamar ., suite, 02 dorm.j sa(}ada el churrasq. e gar.- R$ 800,00
ReI.731 � Cen� - Ed. Sa� LUzia - suíte, 02 dorm., sacada cfchurrasq. - R$ 750,00
Ret.159 • Vila Nova - 02 doam., garagem - RS 686,00
Raf.749·,.�· ..

- sala/c a" R$ 550"I ., ·1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VIVENDA
COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

Rua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h 113h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

REF.1413 - Ótíma localização, na Rua 25 de Julho

(ao lado do Posto Mime Malrlz;)

8 Andares;.. Residencial.

SOBERANO,
I 10 pavimento: garagem, acesso social,

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

• 2 elevadores
C'\I
-o
I

('t')
o::

a.
a-

O
O
C

• Entrega poro março/2013;

Apto Tipo 1

10.6,73 m2 - Privativo

3372-1122

.24 apartamentos (4 por andar);

• 106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122
Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

86m2 Privativo Suíte + 1 dorm.

Ampla sacada com churrasqueira;

• Sola de Estar e Jantar conjugadas;

Cozinha;

.lavanderla;

• Espera para Spllt;

• Hall de entrada, Área de festas e Playground decorados

EstagIO da Obra Maio/2012

·,,0 e«'
\:'f\W;3,;, 1'2.0'\ A

c_:;;;..,.._..;;...._;;:=--�;a;o;:;;;:..:;,.::.;,.,,!�=:;::;;:;:o::::JIft:::::::::==::::::�=�::.:::;:a:r\t�'-"'Jt:;-_P
..

" fe\le�e\tº ...

�amfJnto
- REF.1470 - Banheiro

- 77,68m2 de área privativa

- Suíte + 1 quarto

- Sala de estar e jantar
.

- Cozinha

- Área de serviço
- Sacada com churrasqueira

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

- Ótima localização, Bairro São luis.

- REF.1379

- Ótima localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 64,76m2 de área privativo - 1 Suíte + 1 Dormitórios;
- Dl Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Barão do Rio Branco, 373

Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com

ReI. 2318 Resid:· Riviera
na Vila Nova c/ 1
suíte com closet, 2
dormitórios, bwc social,
sala de estar/jantar,
cozinha, 'área de serviço,
ampla sacada gourmet, 3
vagas de garagem - Forro
em gesso no interior
dos apartamentos,
preparação para
ar-split e hidrômetro _.,<,

individual,Preparação
para aquecimento a gás.
(SOMENTE 02 APTOS
POR ANDAR).
A Partir de
R$ 270.000,00

R.I - 42.534

Ref. 2381 Resid. Saint Germain na Vila Nova

com 1 suíte, 2 dormrrórios, bwc social, sala de
estar e jantar, sacada com churrasqueira, área
de serviço, 02 vagas de garagem. Acabamento:
REBAIXAMENTO EM GESSO NAS SALAS, PISO
LAMINADO EM MADEIRA NOS DORMITÓRIOS,

.

. PORCELANATO NAS SALAS, PREPARAÇÂO
PARA AR SPLIT, HIDROMETRO INDMDUAL.

'

À partir de R$ 219.000,00

ReI. 2483 Resid Betel

no Baependi com 02

quartos, sala cozinha,
bwc social, 01 vaga de

estacionamento coberto.

R$ 150,000,00,

ReI. 2487 Edifício Mantis
na Vila Rau com 01 suíte,
02 dormitórios, sala de tv,
cozinha mobiliada, bwc
social mobiliado, área de

serviços, sacada com
churrasqueira e 01 vaga
de garagem coberta.
R$ 180.000,00

REt, 1663 Casa nova em Nereu Ramos no Lot. Demathe com

03 quartos, bwc social, sala e cozinha conjugada.
R$150.000,00

ReI 1662 Casa na Vila Nova com 01 suíte com sacada
mobiliada, 02 quartos rnobâiados.sala de estar/jantar,
cozinha mobiliada, área de serviços, área de festas,

piscina e garagem. R$ 380.000,00

ReI. 2481 Resid.
O'Angelis na Vila
Nova cf 01 su�e
+ 02 dorntóms,
sala, cozinha, Bwc
Social (Mobiliado),

.

lavanderia com área

externa, sacada com
churrasqueira, 02
vagas de garagem.
R$ 280.000,00

Ret. 2473 Resid. Vieiras
no Nova Brasnia com
01 suíte, 02 quartos,
sala de estar/jantar,
sala, cozinha, sacada
com chunrasqueira,
bwc social, lavanderia
c/ sacada,01 vaga de

garagem.
R$195.000,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www••paslol.com.br
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IMÓVEIS
20 ANOS COM VOCÊ!
www.girolta.com.br

-

Rua Barão do Rio Branco, 650 t Centro J Jaraguá do Sul I se 147 3215 5/000 I girolla@giroUa.'com.br I www.rgiroUa�com.br

1057: ÁGUA VERDE - Casa com

terreno de 851,18m2. Excelente

para construir. R$ 470 mil. Aceita
imóvel no negócio.

1115: BARRA DO RIO CERRO
- 263m2 cf suíte máster + 2
qtos, área de festas com pis
cina. R$ 525 mil

1234: JARAGUÁ ESQUERDO
- Excelente Padrão cf 251 m2• 2
Suítes master, cozinha e chur
rasq. mobiliadas. R$ 935 mil

3005: RODRIGO - Suíte +

2 qtos, cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira -

R$ 185 mil

1229: JARAGUÁ ESQUERDO
- 140m2 com 3 quartos, cozin
ho mobiliada e 'amplo terreno.
R$220mil

1161: CZERNIEWICZ - Sobrado
cf 181,52m2 - 4 qtos, 2 bwc's e

amplo terreno. R$ 310 mil

1370: CENTENÁRIO - Suíte
+ 2 quartos, sala, copa, coz
inha e amplo terreno. R$ 330
mil

3003: SAINT TROPEZ - Loft, 1
qto, 2 qtos ou 3 qtos. À partir de
R$140 mil

3096: D'ITÁLlA - Suíte + 2 3031: SAINT TROPEZ - Mo- 3409: GRANADA- Suíte + 2

qtos, sacada, churrasq. Ap- biliado. Suíte + 1 qto, 2 vagas qtos, cozo Mobiliada, 2 gara-
enas R$ 169.500,00 de garagem. R$ 295 mil gens. R$ 259 mil

'''TERREN:OS
.

2001 - CENTRO - 1.933,66M2 - R$2.500.000,00
2004 - CENTRO - CONDOMíNIO FECHADO. R$ 171.000,00
2011 - CENTRO - 326,71M2 - R$ 230.000,00
2014 - CENTRO - 588,75M2 - R$ 380.000,00
2045 - CHICO DE PAULO - 504M2 - R$120.000,00
2069 - AMIZADE - 636,61M2 - R$ 75.000,00
2081 - AMIZADE - 340,35M2 - R$ 73.000,00
2083 - AMIZADE - 1.800M2 - R$ 800.000,00
2101- BARRA DO RIO CERRO - 450M2 - R$ 139.000,00
2108 - BARRA DO RIO CERRO - 2.112M2 - R$ 350.000,00
2111 - BARRA DO RIO CERRO - 3.300,82M2 - R$ 1.300.000,00
2194 - FIGUEIRA - EXCELENTE OPORTUNIDADE! 7.500M2 - BAIXOU PARA R$ 990 MIL

2229 - JARAGUÁ ESQUERDO - CONDOMíNIO FECHADO - R$ 175.000,00
2230 - JARAGUÁ ESQUERDO - 300,60M2 - R$ 94.000,00
2242 - NEREU RAMOS - 300,71M2 - R$ 79.500,00
2244 - NOVA BRASíLIA - 2.465,89M2 - R$ 800.000,00
2367 - TIFA MARTINS - 350M2 - R$ 128.000,00
2417 - VILA NOVA - 851,53M2 - R$ 225.000,00
2418 - VILA NOVA - 425,25M2 - R$ 330.000,00

1112: BARRA DO RIO CERRO -

Suíte + 2 quartos, área de festas
com churrasqueira, garagem pi 2
carros. R$ 229 mil. Aceita apto.

1011: CENTRO - COMER
CIAL cf 465m2 divididos em

sala comercial + apartamento
+ quitinete. R$ 1.100.000,00

3006: MUNIQUE - NOVO.
Suíte + 1 qto, sacada cf 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

3422: D'Angelis - Suíte + 2 qtos,
amplo terraço, 2 garagens e Ex
celente acabamento. R$ 280 mil

1192: ILHA DA FIGUEIRA - 3
qtos, cozo Mobiliada, edícula
com suíte. Baixou para
R$ 165 mil

1002: NOVA BRASíUA- 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 m.il- aceita carro ou terreno.

3042: PALAZZO VALSJ,JGANA _.

Excelente Padrão! 4 suítes, salas

amplas, 3 garagens. Somente 1

apto. por andar. Consulte-nos

3053: IMPERIAL - 2 suítes +

1 qto, cozinha mob., 2 bwc's,
3 garagens. R$ 425 mil

3452: BAL. CAMBORIÚ -

ALDERIAM - Mobiliado cf
suíte + 2 qtos, 2 garagens.
R$ 500 mil

3371: VENEZA - 87,07m2 cf
suíte + 2 qtos. R$ 213.550,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI - Exce
lente localização. Suíte + 1 qto. Consulte
nos. RI. 3-61.920

3064: BAEPENDI - PÁSSAROS E
FLORES - Suíte + 2 qtos. R$ 280
mil. RI. 7-2.597

3110: JGUÁ ESQUERDO - ANA
LÚCIA (Torre B) - Suíte + 1 qto,
sacada cf churrasq.RI. 1-62.185

3011: VILLENEUVE - Alto padrão, suíte
rnáster' + 3 suíte. Venha conhecer o apto.
decorado! RI. 3-60.927

3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto, Suíte +

2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos.

3075: VALE DA LUA -Últíma unidade! 2
quartos, sala, cozinha, sacada cf chur
rasqueira. R$ 150 mil- R.12-63.476

3334: ESTRADA NOVA - ES
TAÇÕES - 2 qtos, sacada, por ap
enas R$115 mil RI. 2.43.785

3392: VILLAR - 2qtos, sacada cf chur
rasq. À partir de R$ 143 mil. RI. 2-57.444

3007: MILANO - Excelente padrão d suíte
máster + 2 suítes, 3 garagens. Consine-ros'
RI. 1-65.549

3094: Czemiewicz - Última unidade com

preço especial- Suíte + 2 qtos, 2 garagens.
R$180 mil

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m2 dos ambientes. Valores e

condições especiais. RI. 7-20.073

3090: PALADINO - 2 qtos, sacada cf
churrasq. À partir de R$ 138 mil
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3056: CENTRO - GAMALlEL - suíte + 1 qto
ou 2 qtos. Entrada e parcelas facilitadas. RI.
1-60.083

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de
plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços + parcelamento.

->

3368: VILA LALAU - ANGELO ME
NEL - Suíte + 2 qtos, 1 ou 2 gara
gens. Visite o apto. decorado.

3019: CENTRO - JARAGUÁ TOWER - Duas

opções de planta, forma de pgto facilitada. Aceita
imóvel no negócio. Consute-ros, RI. 1-61.952

3281: EMMENDOERFER HOME CLUB - 3

opções de plantas. Aqui vociJ aproveita o mel
hor da vida, na segurança da sua casa. Visite o
deoorado.

3004: CENTRO -IBIZA - DUAS OPÇÕES DE PLAN
TAS, 2 GARAGENS E APENAS 2 APTOS. POR
ANDAR. À PARTIR DE R$ 350 MIL R.I. 1-65.839

3044: EDUARDO PAMPLONA - Excelente
padrão! Apenas 2 aptos por andar. RI 11-
56.344

3060: AMIZADE - JULIANA CHRISTINA - 02
ou 03 qtos (sendo 1 suíte), 2 vagas de garagens
(opcionais). Entrada + parcelamento. RI. 62.167

o
c

�
o

E

3152: EUGÊNIO TRAPP - Suíte + 2 qtos ou Suiternáster
+ 2 suítes, vaga de garagem adicional, terraço*. Area de
festas cf piscina, salão de festas, dois elevadores e muita
comodidade.Consulte-nos!
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3025: CENTRO - MANHATTAN - 3 suítes, 2 gar. e a van- (ii
>

tagem da planta poder ser modificada para atender às suas o
necessidades, RI. 4-31.988 �

3406: ESPLANADA GLATZ - 98 e 118m2 de área total, 1

qtos, sacada com churrasqueira, Entrada de R$ 6.000,00 +

parcelamento + financiamento. RI. 2-66.608

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROPOSTAS VALIDAS ATE 19/05/2012

REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite cf sacada +
2 dormit.+ sacada cf chur. + demais depend
encias. ENTRADA R$ 20.000,00 + PARCELA

+ FINANCIAMENTO

,

IMOBILIARIA

Pierrnann
-

COMPRA • VENDE

Fone/Fax: (47) 3370-0700
/ Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

REF: 5271 - CHICO
DE PAULA - 2DORM,
1 BWC, 1 VAGA DE

GARAGEM, DEMAIS
DEPENDENCIAS.

R$ 130.000,00
PRONTO PARA

MORAR

IMPERDíVEL
APARTAMENTO Á
2 KM DO CENTRO
POR R$ 99.990,00 .

2 DORM, 1 8WC, 1 VAGA DE GARAGEM,
AREA DE SERVIÇO, SALA, COZINHA.

ACEITA FINANCIAMENTO!!

REF: 3106 • CZERNIEWICZ. 1 SUITE + .2 DORM, SALA,
COZINHA, AREA DE SERViÇO, 1 BWC SACADA COry1

CHURRASQUEIRA, VAGA DE GARAGEM. METRAGEM AREA
TOTAL 92,93. VALOR ENTRADA: 20.000,00 + PARCELA +

FINANCIAMENTO.

REF: 4172 - Vila Lenzi - TIpo 01: 1 suite + 2 dorm.
Tipo 02: 1 suite + 1 dorm, Tipo 03: 2 dorm. Sendo
todos com sacadacorn churrasqueira, 1 vaga de

garagem. A PARTIR R$128.150,OO

REF: 5111 - CZERNIEWICZ -1 SUITE + 2
DORM, 1 BWC, SALA AMPLA, COZINHA, AREA

DE SERVia. R$ 164.000 00

REF: 38710-
AMIZADE.2DORM.
1 BWC, 1 VAGA DE

GARAGEM, COZINHA,
SALA DE JANTAR!

ESTAR,
LAVANDERIA.
ENTREGA PARA

SETEMBRO DE 2012.
VALOR Á PARTIR DE
R$124.000,00.

SUITE + 2

DORM, COZINHA,
1 BWC,SAlA
ESTAR/JANTAR,
AREADE

SERViÇO,
SACADACf
CHURRASQ.
Á CONSULTAR.

OPORTUNIDADE

NÓS TEMOS
UMA PARA
VOCÊ!

REF: 4951 - TRES RIOS DO NORTE - .2 DORM, SALA
ESTAR/JANTAR, COZ., BWC, SACADA C/ CHURRAsa.
1 VAGA DE GAR. ENTREGA PARA DEZEMBRO 2012.
ENTRADA FACILITADA, ACEITA FINANCIAMENTO.

VALOR À CONSULTAR.

REF: 5241 - AMIZADE - 2 DORM, 1 BWC, 1 VAGA
DE COBERTO, DEMAIS DEPENDENCIAS, SALAO DE
FESTAS, QUADRA DE ESPORTES, PLAYGROUND.

R$110.000,oo

Ref: 4952- Vila Nova.1 SUITE + 2 DORM(TODOS Cf
SACADA), 2 BWC, SALAS, COZINHA,

LAVANDERIA, AREA DE FESTA, PISCINA, ESCRITOR la,
DEMAIS DEPENDENCIAS. VALOR: R$ 449.000,00.

L
''-' "

CASA - VILA LENZI - 2 DORM,
SALA, COZINHA, 1 BWC, '

LAVANDERIA, 1 VAGA DE

GARAGEM COBERTA. R$1J60,OO

CASA - VILA LENZI - 2 DORM!
SALf\, COZINHA, 1 BWC,
LAVANDE8IA, 1 VAGA DE

GARAGEM COBERTA, SACADA
COM OHURRASQUEIRA.

\www.imoveisemiaragua.com.br.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esplanada Glatz.
Na Vila Nova,
sua vida nova!

c o N S T R U T o R A

<, Localizado na Rua 2,5 de Julho, 'sinO
Bairro 'Vila Nova - Jar.aguá do Sul ... S

Sacada com churrasqueira

Apartamentos de 98 e 115m2 de área total

. i dormitórios

Área de convívio integrada (cozinha,
salas de estar e jantar)

Apartam" mo A

Apartamento B 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

Apartam nto C

2 elevadores por bloco

Incorporação: Vendas exclusivas e informacões:
::a

c o N S T R U T o R A

(47) 3055-0919
(47) 8447-9319

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I' M Ó V E I S

Você escolhe sua conquis a

•

I r

z rt

Viver.bem é fazer
a escolha certa.

f'

et c
'MÓVEIS

Voce escolhe sua conquista

Schroeder .. se
REF.: 1205 - Casa com 3 quartos, copa,

cozinha, bwc, lavanderia, garagem e edícula.

Terreno com 461,00m2• End: Loteamento

Marajoara. - R$ 220.000,00.

•
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

Conquiste esta excelente oportunidade!
VENHA VIVER BEM EM SCHROEDER

�AS(._ �,fd�U�:VAS

REF.: 1116 - Casa com aprox. 300m2• 1·

piso: suíte c/ 02 sacadas, 02 qrtos / sacada
e bwc. Térreo: 02 qrtos, 02 salas,
escritório, copa/cozinha, lavand., 02 bwc,

despensa e garagem. Terreno c/ 1.890m2•
Rua Carlos Zerbin, Rio Hern,

R$ 400.000,00

Hausgarten
Rua: 702 João Ropelatto, esquina BR 280.

Nereu Ramos / Jaraguá do Sul se

Apartamentos com 02 quartos, sala/és
tar, banheiro, cozinha, área de serviço,

sacada e 01 vaga de garagem.

Apartamentos a partir de

R$106.400,OO
Mais informações: marcal@engetecimoveis.com.br ou no

tel. 8845-9814

REF.: 423 - VILA NOVA -1° ANDAR - Apto com 87m' com 01

suíte, 02 quartos, sala de jantar/estar, banheiro, sacada com chur

rasqueira, cozinha e área de serviço. Valor: R$ 225.000,00

REF 424 - VILA NOVA -7° andar - Apto com 87m', com 01 suíte,
02 quartos, sala de jantar/estar, banheiro, sacada com chur
rasqueira' cozinha e área de serviço. Valor: R$ 240.000,00

REF.: 149 - VILA NOVA - �etragem da casa: 200m'. Me
tragem do terreno: 600m Casa com suíte, 02 quartos,
bwc, sala, cozinha, área de serviço e gar. para 2 carros.

PREÇO A VISTA = R$ 380.000,00 OLJ R$120.000,00 de
entrada e SALDO em até 90 (NOVENTA) parcelas
de 3( três) CUB'S mensais.

REF.: 1208 - Casa com 3 qtos, sala, cozinha, 2

bwc, lavanderia, garagem, edícola com 2 qtos,

churrasqueira. Terreno com 1.400,00 m2•

R$ 330.000,00

REF.: 1203 - Casa com 3 quartos, 2 salas, e

demais dependências. Bairro Tomaselli - R$

130.000,00

REF.: 1190 - Casa com suíte, 2 qtos, sala,
escritório, bwc, cozinha, lavanderia e

garagem. Terreno com 375,00m2•
R$ 190.000,00

REF.: 1210 - Casa com 3 qtos, sala, cozinha,

bwc, edícula e garagem. Rua Ponte Pêncil,
482 - centro - Terreno com 1.720m2

R$ 450.000,00

REF.: 1199 - Casa com suite, 02 qtos, sala,
cozinha, lavanderia, garagem, área de festas

e churrasqueira. Terreno c/450m2•
R$ 250.000,00

REF.: 1198 - Sobrado: Tér. 2 suítes, 1 qto.,
sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem, área

de festas com churrasqueira, forno de pizza e

fogão a lenha. 1º Piso: sala e bwc. Terreno c/

451,80m2. R$ 350.000,00

REF 394 - EDIFíçlO ELEGANS - Centro - 1 SuíTE + 1 QTPS,
BWC,ClRCULAÇAO, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA
DE SERViÇO, SACADA, 1 VAGA DE GARAGEM. R$200.000,00
- forma áe pagamento: Entrada R$70.000,00 +parcelas até
entrega das chaves + saldo financiado pelo banco.

ACEITA PARCELAMENTO

DIRETO COM O PROPRIETÁRIO

REF347 - CHAMPAGNAT -1 suíte c/ closet. 2 qtos, 3
salas, cozinha mobiliada, 5 bwc, área de festa mobili

ada, garagem para 2 carros, piscina, depósito, sistema
de aquecimento solar. R$ 1.000.000,00

REF 346 - FIRENZE - Casa com 03 quartos, sala de

estar/jantar, banheiro, cozinha, área de serviço, ga
ragem com banheiro e área de festa. Área do imóvel:
130m2 Valor: R$ 180.000,00
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RESIDENCIAL �STACÕES: Localizado na Rua Ingo Blunk
- Próximo a Unerj z jaraguá do Sul. O apartamento: • 2

quartos .• sala de estar/Jantar.. cozinha .• sacada com

churrasqueira .. banheiro social. . área de serviço.. 1

vaga de estacionamento.

REF.: 258 - CENTRO - Apartamento com 01 suíte, 01

quarto (Planta original alterada 01 suite-oz quartos), Sala
de jantar e estar, escritório, cozinha, lavanderia, chur

rasqueira e 02 vagas de garagem. 01 quadra do Angeloni
da Barão - Prédio novo. Valor: R$ 370.000,00.

REF.: 385 - CHICO DE PAULA

03 quartos, bwc, sala de estar, cozinha, lavande
ria, garagem para dois carros + Edícula contendo:

lavado, sala e churrasqueira - R$ 240.000,00

REF390 - APARTAMENTO - NOVA BRASíLIA
tsuite + 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, cozinha
mobiliada, bwc, área de serviço, piscina, área de
festa, 1 vaga de garagem. R$250.000,00

408 NOVA BRASíLIA
Terreno urbano edificado com uma casa em alvenaria

(não averbada. Terreno com 1.100m' e a casa com

318,95m' (1 suite + 3 qtos), demais dependências e

piscina. R$750.000,00

REF 438 - CENTRO

Apartamento com 03 suítes, escritório/suíte, home
Office, sala, copa, banheiro, cozinha e 03 vagas de
garagem. Todo mobiliado. Valor: R$ 1.200.000,00
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f 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.

I

e
•
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Padre Pedro Francken, 217 - Centro - (EP: 89251-040 - Jafaguá do Sut!SC

REF.: 445 - RESIDENCIAL VILLE ou SOLEIL - APTO 501
- CENTRO - SUíTE + 2 QTOS, SALA DE ESTAR/jANTAR/
COZINHA INTEGRADOS, ÁREA DE SERViÇO, SACADA
COM CHURRASQUEIRA E UMA SALA DE MÁQUINAS
(DEPÓSITO). R$380.000,00

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$1.60o.00o,00

REF 358 - ESTRADA NOVA
Casa de alvenaria não averbada com 01 suíte,
2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, área de
festa e 2 banheiros. Metragem do terreno: 1619m2
Valor: R$ 430.000,00

REF442 - RECANTO FELIZ - ENTRADA SCHROEOER

I - CASA COM 1 SUíTE + 3 QUARTOS, SALA, COZINHA

MOBILIADA, 02 BWC, ÁREA DE FESTA, ÁREA DE

SERViÇO, GARAGEM, EDíCULA.R$250.000,00 ACEITA

PERMUTA .

REF 384 - ANA PAULA 4
Térreo com 02 salas, garagem, banheiro.
Parte superior com 03 quartos, sala, cozinha, área de
serviço, área de festa. Metragem do imóvel: 250m'
Metragem do terreno: 3650m'. Valor: R$ 260.000,00

Edifício Candido Portinari: Rua Presidente Jucelino,
centro de Jaraguá do Sul - se. Apartamentos com 01

suíte, 01 quarto, banheiro, sala de. estar/jantar, coz
inha, sacada com churrasqueira. Area de serviço, 01
vaga de garagem, preparação para ar condicionado.

REF443 - SÃO LUIS

CASA GEMINADA - 2 QTOS, S�lA DE ESTAR/jAN
TAR INTEGRADAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO,
BWC SOCIAL, GARAGEM. R$15D.OOO,00

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 324 - VILA RAU

Casa de alvernaria com 03 quartos, 2 salas, 2 banheiros,
cozinha, dispensa, garagem para
02 carros, churrasqueira, escritório e lavanderia.
Área do Terreno: 450m'. Área do imóvel: 240m'

REF 309 JARAGUÁ ESQUERDO -

Casa de alvenaria com 03 quartos, sala estar/jantar, cozin
ha, 04 banheiros, área de serviço, área de festa. E no térreo

possui 01 sala comercial; Metragem do imóvel: 550m'.
Metragem do terreno: 860m'. Valor: R$ 750.000,00.

REF435 - CENTRO

Apto no Ediflcio Gaia - 1 SUíTE + 2 QTOS, BWC SEMI

MOBILIADO, SALA DE ESTAR, JANTAR E COZINHA CONJU
GADAS, ÁREA DE SERViÇO, GARAGE/:, . R$280.000,00

i
I
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VILLA CATANIA: 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( comuma área de preservação permanente, captação e reuti i

zação da água das chuvas para irrigação dos jardins e limpeza
das áreas sociais, a energia solar também será captada,
gerando energia para a iluminação das áreas sociais.

REF.: 447 - ÁGUA VERDE - CASA COM 2 SUíTES
+ 1QTO, ESCRITÓRIO, SAll\S DE JANTAR/ ESTAR
INTEGRADAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO, BWÇ
SOCIAL, GARAGEM COM CHURRASQUEIRA + EDICUlA
COM +-25M'. R$ 320.000,00

TERRENOS:

REF 386 - Terreno no Bairro

czerniewicz - 376,02m - R$
110.000,00 - Pode ser finan

ciado!

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

REF446 - Estrada Nova
- terreno com 329m2.
R$92.000,00

REF452 - Vila Nova - Terreno

de 372,97m2 sem benfeito

rias. R$160.000,00

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 nê)
cidade. Duas torres, cada �ma delas com 6 apar

tamentos tipo por andar. Serão 11 pavimentos de

apartamentos tipo, e um pavimento superior com
coberturas planas .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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: coe 408· APTO C/95,56m2, Bairro Vila Nova.

i 1 Suite,2 atos.,1 Banheiro Social,
I Cozinha,Escritórlo e, demais dependências. 1

: Vaga de Garagem. Valor R$ 300,000,00.
1",,,,-- __ ,,, .. .''_. ""_

I

1
1
I
I

I CÓO 393 • Casa de Alvenaria,Bairro I

: Amizade,Lto. Das Acássta II. 3 Quartos,2 :
I Banheiros e, demais dependências. Murada e c/;I 1 Vaga de Garagem .Valor 160.000,00. 1

!

I
I
I

I

Dematl1ê,Balrro Nereu Ramos. 3 ütos..t 1

Banheiro e, demais depedências cl 1 Vaga de :
I Gar. Pode ser Financiada, R$ 165.000,110. I

L _'" "'. "'''_'' .__ " _. "' •• " ... ",,,_ ._._ " .. __ "'. '",,,.. _ ", .. _.1

CÓO 392: RESIDENCIAL FAMILIAR C/2 PISOS

(BAIRRO RAU)
APTO 01 c/68,87m2: 2 Otos.,Sala,Cozinha, 1

Banheiro,1 Vaga de Garagem ,Churrasqueira
e.demals dependência. R$145.000,OO

APTO 02 CI 72,20m2: 1 Suite,1
Oto.,Sala,Cozlnha,Banheiro Social e, demais
dependências, ChurrasQueira,1 Vaga de

Garagem. R$150.000,OO.

APTO 03 C/74,53m2: 1 Suite,1
Oto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências, Sacada ,ChurrasQueira,1 Vaga de
.

Garagem. R$155.000,OO.
-,

APTO 04 C/79,63M2: 1 SUite,1
Oto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências, 2 SacadaS,Churrasqueira, 1 Vaga
de Garagem. R$165.000,00.

CÓD 409 • APARTAMENTOS no RESIDENCIAL

VITERBO,Bairro Vila Lalau.CI estrutura e

Acabamentos de excelente qualidade. Entrega
prevista para JULHO/2013. Valores entre R$

179.000,00 à R$ 239.000,00.

CÓO 404 • Apartamento,Bairro Vila Lalau.1

Sulte,2 atos, 1 Banheiro social, sacada cf
Churrasqueira e, demais dependências.C/ 2
Vagas de Garagem.Valor R$ 219.000,00

BARBADA EM PICARRAS!
�

Casa,2 dorm, demais dep. com 103m2, terreno
300m2, excelente localização, bairro Nossa

Senhora da Paz.

APENAS: R$ 125.000,00 (ac/carro)
Tratar fone: (48) 8431-2223

TUDO QUE ACONTECE EM s Á 00 SUL.GUARAMIRlM,
MASSARANDUBA.CORUPÂ E SCHROEDm voot..l!AQUU

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

tEILAW.MANTAU
Corretora de Inióveis

CRECIOl1420

Ref. 80.4 - Amizade, Guaramirim- Geminado cf
uma suite, 2 quartos, sala, coz, bwc, lavand,
garagem, área de festa. Terreno 180m2 e área
construída de 107m2. Aceita Financiamento

Bancário. R$ 198.000,00

Ref. 95.1 - Nova Esperança, Guaramirim - Casa
em Alvenaria, cl 2 quartos, sala/Coz, bwc,

lavanderia e garagem. Terreno de esquina cf
450m2 e área construída aprox. 70m2•

R$ 120.000,00

Ref. 110.1 - Beira Rio, Guaramirim - Casa
em alvenaria de 70m2, com uma suíte, dois

quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia.
Terreno com 360m2. Valor R$ 95.000,00

Ref. 159.1 - Área Central- Casa em Alvenaria,
Excelente ponto Comercial!

.

Área do imóvel 70m2, Área do Terreno 264,15m2. Á vista
Aceita Negociação. R$180.000,OO

Ref. 101.1 - Centro, Guaramirim - Sobrado c/2

quartos, salalcoz, lavand, ára de festa,
garagem. NEGOCIAVEL, Aceita financiamento.

R$ 235.000,00

Ref. 85.2 - Avaí, Guaramirim - Casa com 01 suíte,
03 quartos.. sala, cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem. Area do imóvel 120m2• Area do terreno
376m2• Valor 145.000,00

Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47.) 3373-190-5

Ref. 114.1 - Centro, Guaramirim - Sobrado, cf 3

quartos, sala de Estare TV, 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. 129.1 - Beira Rio, Guaramirim - Casa com 2

quartos, sala/cozinha,banheiro, fundos do terreno
com lavanderia e garagem. Aceita financiamento.

R$ 140.000,00.

Ref. 145.1 - São Luiz, Guaramirim - Terreno de

360m2 Aceita Financiamento.
R$ 70.000,00

.

www.leilaimoveis.com.br .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR
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DE IMOVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

065 - Ribeirão Cavalo, casa de
alvenaria c/37,82m2 e terreno

c/337,50m2. (aceita financiamento
bancário). R$108.000,OO .

070 - Ribeirão

Cavalo, terreno com
71.148,20m2

R$ 2.850.000,00
106 - Cenlro - apar1amento com área
total de 120,86m2• R$ 235.000,00

073 - Três Rios do Sul, apartamento.
com 63,70m2• R$130.000,OO

091 - Amizade, casa de alvenaria com
31O,OOm2 e terreno com 378,00m2.

R$ 550.000,00

039 -Apartamento
,

Agua Verde com
área total de

52,71m2.
R$ 100.000,00 025 - Nereu Ramos casa de

alvenaria com 58,08m2 e terreno
com 322,OOm2. R$120.000,OO

040 - Barra do Rio Ceno, casa de alvenaria
com 125,63m2mais edícufa com 73,00Jn2.
Terreno com 315,35m2. (Aceita temlno na
Barra do Aio Ceno). R$ 253.000,00

079 - Ribeirão Cavalo, geminado novo

com área de 8�,13m�.
RS135.000,00

rj&i�
00 - ereu amos, erreno com ,m .

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 R$1.200.0oo,00
005 - Três Rios do Sul, terreno com aproximadamente7.000,OOm2 R$400.000,00
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 R$280.oo0,00
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m2 R$ 960.000,00
024 - Nereu Ramos Terreno com 420,00m2 R$ 58.000,00
026 - Ribeirão Cavalo, terreno com 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
041-Nereu Ramos, terreno com 20.321,80m2 R$1.500.000,00
049 - Nereu Ramos, terreno com 6oo,OOm2 , R$85.000.00
050 - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2, , R$85.000,00
058 - Nova Brasília, terreno com 16.843,45m2 , R$1.200.000.00
059 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 R$ 75.000,00
083 - Vila lenzi terreno com 406.50m2 , R$160.oo0,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE.com 360,00m2 R$ 145.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,OOm. R$300.000.00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos. área de 11.470,00m2 (ótimo p/ indústria) R$ 450.000,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m2 R$500.000,OO
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m2 R$120.000,OO
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique) R$108.000.00

004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,00m2 e terreno com 450,OOm2 valor R$180.000,OO
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,00m2 e terreno cf 329,OOm2 aceita sítio R$220.000,00
035 - Ribeirâo Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2 R$136.000,00
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,OOm2 R$130.000,00
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 121,42m2 e terreno com 395,12m2 R$160.000.00
090 - Barra do Sul. casa com 32,OOm2 e terreno com 360,OOm2 R$32.000,00
094 - Ilha da Figueira, casa em alvenaria com 149,41m2 e terreno com 356,25m2.aceita casa em Itapema ou de
menor valor na Ilha da Figueira) R$370.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alvo cf 102,00m2 e terreno c/475,00m2(aceitaapto de menor valor) R$220.000,OO'
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 : R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de alv. cf aprox. 280,OOm2 mais galpão. Terr. c/I.574,10m2 (aceita apto de menor valor) R$450.000.00
151 - 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. 121 ,42m2. e terreno com 455,00m2 R$177.000,OO
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,OOm2 mais edícula. Terreno com 660,00m2 R$ 220.000,00
188 - Santo Antonio. sobrado com 170,OOm2 e terreno com 2.500,00m2 R$ 180.000,00

., smn.q' .,

!i.,"';,;.;J,j""'."��1;i1 ",

i COMPRA. VENDE • ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 - Edifício Bergamo - Centro!
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CREC13139..J

Chácara
Schroeder,

DuasMamas

Área total:
100.277,00m2

Casa com 130m2

(3 quartos)
Quiosque com 120m2

Terreno de

esquina: 630,OOlTI2
Casa COlTI 127,45m2

1 Suíte, 2
dormitórios

Lote - Três Rios do Norte a partir de R$ 65.000,00

Apartamentos a partir de R$ 110.000,00
INVESTIMENflOS

• Área de 88.000m2 .. R$ 160.000,00 • Área de 1.8151w .. R$ 230.000,00

• Área de 62.0001n2 - R$ 145.000,00 • Casas á R$ 85.000,00

Área de terreno:

690,OOm2
Área construída:

180,33m2
1 Suite, 2

dormitórios, sala,

copa, cozinha,
lavanderia, área de
festas e garagem.

Apartamento na
ilha da figueira com

91,05m2, 3 quartos, sala,

cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem, em

frente ao

Supermercado
Brazão .

,-.._-----,j
i

�lf .lilic/�tft,iI &'tM'4"fI e(J#(?flMI:ró�

•

PLANTÃO
1973-998619923.91391 Loe ção 9D23.1090 I 9134-8089'I,'MÓVEIS Ven

(
L1046 - Casa - Schrueder - Com 02 quartos, 02 salas, 02 bwc, cozinha, sacada, 150,00
garagem, R$ 500,00 L2148 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área
L1051 - Casa - Jaraguá Esquerdo - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de de serviço, garagernR$ 650,00 e Cond Aprox.R$1 00,00
serviço, garagem. R$ 660,00 L2150 - Apartamento - Vila LaJau - Com 02 quartos, sala, cozinha semi

L1052 - Casa - Bana do Rio Cerro - Com 01 suãe, 02 quartos, sala, cozinha, mobiliada, bwc, área de serviço, garagem.R$ 450,00 e Cond.Aprox.
área de serviço, despença, garagem.R$ 700,00 R$100,00.
L1053 - Casa - Centro - Com 01 sufte com banheira, 03 quartos, 04 salas L2153 - Apartamento - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,

sendo 02 com sacada, cozinha, bwc, escrnono, área·de serviço, chunasqueira, área de serviço, sacada C/ chunasqueira,garagem,R$ 620,00 e Cond.

02 vagas de garagem, fundos com edicula, toda murada com portão eletrônico. Aprox.R$ 100,00
R$ 2.780,00 L2155 - Apartamento - Vila Lalau - Com QuartQlSala, cozinha semi
L1054 - Casa - Vila Rau - Com 03 quartos, sala, cozinha, copa, bwc, área de mobiliada, bwc, garagem.R$ 400,00 e Cond,Apro�,R$ 90,00
serviço, garagem, toda murada.R$ 660,00 L2159 - Apartamento - Vila Nova - Com 01 sufte com sacada, 02 quartos,
L1055 - Casa - Três Rios do Norte - Com 02 quartos, sala/cozinha, bwc, área sala, cozinha, bwc, área de serviço, dependência com bwc, sacada,
de serviço, garagernR$ 350,00

.

garagem.R$ 1.000,00
.

L2156 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área L3001 - Sala Comercial- Centro - Com 40m', bwc.R$500,00
de serviço, sacada com chunasqueira, garagem.R$ 680,00 e Cond. Aprox. L3007 - SalaComerclal- Centro - Com 813m', 09 vagas de garagem,

R$100,DO R$11.000,00
L2157 - Apartamento - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de L3011 - Sala Comercial- Centro - Com 41m', bwc. R$500,00 e Cond.

serviço, sacada, garagernR$ 650,00 e Cond. Aprox. R$ 25,00. Aprox.R$ 60,00
L2158 - Apartamento - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de L3016 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc. R$550,00
servço, garagem.R$ 750,00 e Cond. Aprox. R$ 120,00 L3019 - Sala Comercial- Centro - Com 32m' bwc.R$850 00
L2080 - Cobertura - Com 01 sufte master, 01 suite, 02 quartos, dependência L3021 - Sala Comercial- Centro - Com 42m':R$ 460,00

'

de empregada, 03 bwc, área de festas, cozma, sala, sala de jogos, piscina, 03 L3027 _ Sala Comercial- Corupá - Com 50m'.R$ 250,00
vagas de garagem R$ 2,100,00 e Cond,Aprox.R$ 600,00

" L3036 _ S I Comerclet- Centro _ 'com 40m2 bwc R$550 00
L2101 - Apartamento - Centro - Com 01 sutte, 02 quartos, sala, COZInha, ama de

a a I , ' ,

serviço, sacada com chunasq, jardim, tenaço. R$ 900,00 e Cond.Aerox. R$1oo,00
L3037 - Sala Comercial- Centro - Com 750m' ,R$ 8.500,00.

L2113 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, sacada C/ L3038 - Sala Comerc�al- Centro - Com 110m' ,R$ 3,000,00

chunasqueira,garagem. R$ 630,00
L3039 - Sala Comerclal- Centro - Com 120m' .R$ 1.850,00

L2116 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, bwc, cozinha, sala, L3040 - Sala Comercial- Centro - Com 42m' .R$ 540,00

área de serviço, garagem,R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$1 00,00 L3041 - Sala Comercial- Nova Brasilia - Com 170m', 02 bwc, estaco-

L2122 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, namento. R$ 2.200,00

sacada C/ chunasqueila, garagern R$ 710,00 e Cond. Aprox.R$ 100,00 L3042 - Sala Comercial- Centro - Com 60m', bwc,R$900,00
L2123 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de L3043 - SalaComerclal- Centro - Com 32m', bwc,R$850,00

serviço, bwc, garagern R$ 600,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00 L3044 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$850,00
L2126 - Apartamento - Centro - Com 01 sufte, 01 quarto, sala, cozinha, área L3045 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$550,00
de serviço, bwc, sacada cf chunasqueira, garagem R$ 740,00 e Cond.Aprox, L3047 - Sala Comercial- Centro - Com 32m' bwc R$550 00
R$ 100,00

.

L3048 - SalaComerclal- Centro - Com 32m< bwc:R$850:00
L2131 - Apartamento - Centro, - Com 02 quartos, sala, COZinha, bwc, área de L3049 _ Sala Comercial-Ilha da Rgueira - Com 44m', bwcH$650,00 e

servço, sacada C/ churrasqueira, R$ 620,00 e Cond,Aprox.R$ 100,00 Cond.Aprox R$ 35,00
L2135 - Apartamento - Centro - Com 01 sufte C/ closet, 01 quarto, bwc, sala, L3051 _ Sala Comercial- Centro - Com 70m2, 02 bvic,R$2,500,00
COZinha, área de serviço, sacada cf chunasquelra, garagem, elevador, TODO L3052 _ Sala Comercial _ Centro _ Com 154m' 02bwc R$ 3 300 00
MOBILlADO.R$1.800,00 e Cond.AproxH$180,00 .,

' . , ,

L2137 - Apartamento - Agua Verde - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área
L3054 - Sala�omerclal- �entro - Com 32m, bwc.R$550,00

de serviço, sacada com chunasqueira, garagem,R$ 550,00 e Cond.Aprox. L4006 - Galpao - Guarammm - Com 500m'.R$ 3.800,00

R$100,DO L4008 - Galpão - Vila Lalau -Corn 3.500m2Valorsob consulta.

L2141 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de L4009 - Galpão - Guaramilim - Com 1 ,125m' - Valor Sob consulta

serviço, bwc, garagem,R$ 600,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00
L2142 - Apartamento - Vila LaJau - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de

serviço,R$ 750,00 e Cond. Aprdx. R$ 100,00, L2116 _ Apartamento Com 02
L2143 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, quartos, bwc, cozinha, sala,
área de serviço, sacada C/ chunasqueira, garagem,R$ 550,00 e Cond,Aprox. área de serviço, qaraçern.Õtirna
R$100,00
L2144 - Apartamento - Baependi - Com 01 suãe, 02 quartos, sala, cozinha,

localização, próximo de escola,

bwc, área de serviço, garagernR$ 750,00 e Cond. Aprox.R$ 100,00,
mercado, farmácia.

L2145 - Apartamento - Centro - Modelo Lofi MOBIUADO.R$ 620,00 e cond R$ 550,00 e Cond. Aprox,

Aprox.R$150,00 .e-Q1I1Ib��._�;;����;�� '�R�$�10�0�,0�0 J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,
FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE MAIO DE 2012 I IMÓVEIS I 25

(47) 3371-6600
Plantão: 8864-4021

.

www.imobiliariabeta.com.br
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AN'OS DE BONS NEGÓCIOS

s

CRECI 1583-J

H013 Amizade
R$: 137 Mil

H218D Vila Nova. R$:130
Mil, Área Total 91,83m2

H2120 Nova Brasilia
R$: 195 Mil, 110m2

H110D Casa com 131 m2.

R$: 270 Mil, Barra Rio Molha

Bela Paisagem. Area 20.000
rnZ. R$:990.ooo,.ooAmizade

H114R Casa 152M2

R$:320Mil, Centro

H0025 Casa 170M2

R$: 350 Mil, Três Rios do Sul

H012 Vila Lenzi

R$ 142 Mil

H218R Vila Lenzi

R$: 149 Mil

H2080 Nova Brasilia
R$: 210 Mil, 95m2

H164 Casa com 51 M2

Estrada Nova R$:135 Mil

, !C\'II

H014 Area privativa 107

m2. R$:380 Mil, Baependi

H128D Três Rios do Sul

R$: 165 Mil, 70M2

H021 Ed. Vale Da Lua

R$: 150Mil, Amizade

H217D Chico de Paula

92m2. R$: 215 Mil

Residencial São Luis. Área
TotaI70.42m2. R$: 146 Mil

H107 Apartamento R$: 118
Mil. Area privativa 50,39

Centenário

Terreno Area Total 759 m2

R$: 750 Mil Centro

H163R Nova Brasília R$:650
Mil, Área Tótal650m2

:'.c· : . it

""

�
"r ...�rr_"

"!\JIti "

'i .�' "

H0026 Ilha da Figueira
R$:211 Mil, 100M2

H221 R Vila Lalau
R$:125 Mil.

H132R Casa 206M2
R$:450MiI Barra Rio Cerro

• ..Go._

H2100 Ed. Tulipa 97m2. H205 Moradas da Serra

R$:320MiI, Centro R$:249 Mil, Nova Brasilia

H135R Casa de Alvenar
ia. R$: 380 Mil, Centro

H165DGeminado 70m2.

R$: 150 Mil, Três Rios do Sul

H211 R Quitinete 30M2

R$:79MiI, Centro

HOO22 Sobrado Geminado.

R$:270 Mil, Três rios do sul

H216D ITAPEMA

R$:239 Mil, 70m2

H0015 Ed. Monet.

R$:184 Mil, Baependi
H129RArea Total. 2.258m2.

R$:250 Mil, Amizade

H212D Centro. R : 195 Mil,
Área Total 110m2

H0023 Terreno 373,97m2. A.

Champs Elysee. R$:159 Mil

H0028 Geminado n° 3 d 71 m2,
Amizade. R$:132 Mil- Entrega

em Outubro 2012

•
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Rua Dom Bosco, 57 - Vila Lalau
Entre Marisol e WEG

cf{esidencialjardim Europa
* Quartos 02
* Sala de Jantar/ Estar
* Cozinha·
* Lavanderia
* Banheiro
* Sacada c/Churrasqueira
* Vaga de Garagem 01

Bairro: Três Rios do Sul

Pronto em Setembro de 2012
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Ref. 0355 � Res. Alpê
Amarelo, Figueira, 2dorm,
demais dep., sacada cf chur,

1 vaga, 54m2.
A PARTIR A$ 115.000,00

Ref: 094 � Resid. Akira, Vila
Lenzi - Apto com 2 dorm, e
demais dependências cf

53,52m2 útil.
A$128.150,00

Ref. 0341 - Residencial Torre Di
Soli - Jaraguá Esquerdo. Apto

com 2 dorm e demais
dependências cf 60,07m2•

R$130.000,00

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

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.
(Rua em frente a Casas da Água) Jaraguá do Sul

Ref. 0153 - Res. Villa Rica, Vila
Nova, Suíte + 2dorm, demais
dep. Sacada cf churr, 2 vagas,

82m2• R 149.000,00 Av.
CONSULTE-NOS OUTRAS

FORMAS DE PGTOS

Ref. 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

ReI. 090 Res. Juliana,
Centro, suíte+2, demais dep,

cf sacada, 2vagas
90m2• R$ 169.000,00.

3275.11,00f'

SPACO
-

Imóveis para venda

Casa • Rio da Luz

mil
Alvenaria, 3 dormit., sendo
área construída de 146 m',
em terreno de 350 m'.

Imóveis para locação

Plantão 9921.5515
COMPRA-VENDA-LOCAÇÃO
www.spacoimoveis.net

Apartamentos com 2 ou 3
dormitórios (1suíte) e Salas
Comerciais. Jaraguá Tower
Registro Incorp. n. R.1-61.952

Terreno- Jaraguá Esquerdo

,
mil

Localizado em condomínio
fechado de alto padrão.
Área total de 688 m'.

mil
Mista, 3 dormitórios, demais
dependências, em terreno

.

de 292,80m2. Rua Piedras Negras

Terreno - Figueira
"

muj·
Otima localização, longe de
rio e encosta de morro; rua

asfaltada, área total 312mz

BAEPENDI- Apart. 2 dormito (1 suíte). Aluguel: R$ 900,00
BAEPENDI - Apart. 2 dormitlsuite, 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 dormitlsuite, demais dependo ..,

VILA LALAU _ Galpão cl área 300 m', ideal pi depósito.(Próx. WEG II)
Opções com 1 ou 2 dormitórios
Rua Antonio Francisco Diemonn
Bairro Vila Nova

SPAÇO IMÓVEIS LTDA - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1188 - Sala 401-12 Ed. Marcatto Center I Jaraguá do Sul I SC

Ref: 0229 - Resid. Village,
Ilha da Figueira. Suíte + 1

dorm, demais dependências,
cf 59m2 útil. R$ 145.000,00

Ref: 0346 - Resid. Novo
Horizonte, Vila Lenzi
Apto Suíte + 1 dorm,

demais dependências cf
91, 15m2 útil. TODO

MOBILIADO! R$ 318.000,00

Ref: 0390 - Terreno Amizade
próx. ao Salão Amizade com

422,50m2
Valor: R$ 110.000,00

Ref: 0339 - Resid. Comoditá,
Água Verde. Suíte + 1, demais
dependências, cf 66,75m2 útil

R$ 143.600,00

o Área interna: 77,68 m2

O Suite + 01 Dormitório
O Cozinha Integrada
O Churrasqueira na Sacada
O Preparação para Spl it
O 01 Vaga na garagem com

opção de vaga extra

OSalão de festas e hall de

entrada decorados

OEntrega para FEV /14

ENTRADA + Parcelas
direto com construtora +

Saldo Financ. Bancário.

M. Ó V E I 5
C�EC13326 J

Localização: Rua Luiz Bortolini, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá dos Sul/Se.
Próximo a Arroz Urbano, Dalila Textil, Malwee Malhas, Carrocerias Argi

www.dekadaímovets.com.br
\

. ,

�A/�
O investimento certo, você encontra a�q�u��i�!_�__J!!!IIIIIII!!!I
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.

IJ � r r )-J J \ r»·J.�Ji _rj�
www.chaleimobiJiaria.com.br

Fone 47 3371 ..1500
Plantão 47 9915-'1500 19639� 1 SOO
.. vendas@chateimobUiaria.com.Dr

imobil i á r i a��[51
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Plantão Vendas: (47) 8404·8498/9183·2333
Rua Joio PicoU" 104 - Centro .. Jaraguá do Su' .. 89251 ..,500

-�------------------- 1+pMt.2"Ifil\'I{t",��"�-(j)'Ã_"i\r���\'yfi,w,,
�\r@tJ�Ií1'il��Çlil..
�"�.,�{t,. ,�,�l1ll.,.l6tt._�.rJj\jl��l:�m.,®

ltfNitIt 11IlllWlfílii{l." ��.��ifIMI,��i@l.�'f@� i>�r'y�!§i

3371-211

INTER
IMÓVEIS

Você tem um imóvel?
Quer alugar seu imóvel?
Não sabe com quemP ComoP
Nós temos a solução.

Anuncie aqui!
(47) 2106-1919

lW'lVEIS PAM.J..QCACÃQ
CENl1 o
�. 111§lú\rftliltt,,�Iª, ç(j);?;."áfe� serv., b\Vc, sacada cl
Ç(ti\.�fir.�'!il&��ef'lil"iR�s�Qe{ldl�1 das TUlipas, Alu�uel: R$1)60,OO
�!,Ia IAr@§. Iq��, .Re�S9a, il.46'§

�. :3 (l_Gl�I\lil. . .sala" §'Ç.II� .d��tar9anta�, ;d�spensa pata empr�ad1:!,.
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,._,. ;Z�rlliliitt, ��rngl§>�� $l�(M!;)" �141,���h,i:l, �;vanderia, -t;l�.
���Iffll�tru:lijr�l§ji�@�a.\r@��ftil..
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TerreM .OO� oorn área,�l
de 185.000�..

(47) 9112-170

orretor de Imóveis (47)3372-17
CRECI/SC N°. 8530 JaraguádoSul-SC

. www.munercorretor.com.br

1
cód.1100 - Vila Lenzi - Casa 1

suíte, 2 quartos, sala jantar, sala
TV, copa, cozinha, despensa,

bwc, lavanderia varanda, piscina
7 x 4 , 1 garagem, sala de festas e

churras ueira 'ardim R 400mil

Cód. 3053 Vila Nova • Prox.
ar do Oca - terreno- área +/.
4.147 m2 com galpão de

600,OOm2, com mezanino-

R$2.000.000,OO

arra - 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. 2017 - Centro • Apartamento 3

quartos, salai copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem· Valor

R$165 mil

Cód. 2021-Centro - Edif. Juliana -

Apartamento 1 suíte, 1 quarto, salal
copa, cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira, sacada garagem - of.

R$ 175 mil

"�T'''''"I
.. '

,,��,��

;"
!O.o �/&�� ,ri """�

Cód.1105 - Vila Lenzi _ Casa Cód.1049 - Nova Brasília - 2 c1a;:; �:�:r� �;;�erreno*
mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

uites(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, 1066 Praia Barra do Sul

cozinha, despensa, lavanderia ala Iv, s estar, churrasq,aq solar, 1075 Chico de Paulo 430m2

varanda, garagem, çhurrasqueira, garagem 4 carros. 1107 Nereu 375m'

jardim - R$ 185 mil Sob consulta Apartamentos Local

t------�...,....."""!'"�.......��.....,..----__f2002 SFSlUbatuba 1 quadra domar 70m2/Suítet2q
PROJETOS E CONSTRUÇOES 2017 Amizade Cond. 3quartos

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2020 joão Pessoa Próx. Posto Mime 2 quartos
experiência no mercado de construções."Deixe todas as preocupações e os Terrenos Area

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3040 Centro(prox.Kohlbach)

enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves." 3051 GuaramirimBR280 2.450m'

FINANCIAMOS PELO SISTEMA
3054 JoãoPessoajr 918,00m2

(SFH}.minha CASA minha VIDAI
3055 Barra doSul ti-350m'

- - Chácaras
4006 Mass.lRibGustavo 201.000m'
4007 SãoBonifácio' 242.000m'

I) 4jlJ(GW$l'lli4Jl Aluguel. Centro - ap 3 quartos

Construção' Valor
150m' 850míl '

aprox.90m' 100mil
120m' 155mi!
100m'madeira 60mi!

115mil
130mi!
115.mil

4.000m't/-
3aluguéis

510mi!
450mil
180míl
25milPróx. Trapiche

185míl

*(Prox.Palhoça) 150mil
.

R$765,OO
-Preletos Estruturais e Arquitetônicos
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47 3373-3404
47 3373'-0066Ü

LU
a:
ü

I A consultoria Habitacional
deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente
eredenelada pela Caixa
Economica Federal.

edifício
1{_uth Braun

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

.,."
Ref 321 AmizadelGuarnrnirim casacom 3 quartos, sala de

estar, 02 banheiros, lavanderia, cozinha, garagem, varanda, piso
laminado, murada, portão eletrônico(garagem e muro), alanne,

há 8 anos construlda. R$ 290.000,00

Ref 324 Avai/ Guaramirim Casa de alvenaria
com 120m2 de área construída, 3 quartos, sala,
cozinha, 2 banheiros, lavanderia e garagem para 2

carros R$ 180.000,00

Ret 326 - RIO HERN/SCHROEDER - Terreno c/354,64m2
de área localizado no residencial São mateus, com ruas

pavimentadas e total infra-estrutura. Aproveite ull!lnas
unidades. R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Ref 309 Amizade/ Guaramirim Casa Geminada com
2 quartos, sala, cozinha, banheiro. e lavanderia,
condominio fechado, com área de festas comum,
estacionamento e playground. R$11 0.000,00

Ref 289 - Bananal do Sul/Guaramirim - Casa
nova em alvenaria, com 1 suãe + 2 quartos,
sala estarJiafltar, cozinha, 1 banheiro social e
lavanderia. Area toda murada com 360,QOm2

e de área construída 75,00m2:.
R$ 170.000,00

Ref 307 BracinhO/Schroeder Sítio contendo uma
casa com 03 quartos (01 suíte)., sala, coz, dispen
sa e gar., duas lagoas, árvores frutíferas, plantação
de bananeiras, água de nascente e possui um raJl
cho de madeira, terreno com área de 58.521 ,90m2

e construção 120,oom2 R$ 230.000,00

Ref 36S AvaV Guaramirim Casa em �Ivenaria com
03 quartos, sala de estar, cozinha, 02 banheiros,

lavanderia e garagem R$150.000,00

Ref 0317 - CAIXA D' ÁGUNGUARAMIRIM
- Casa em alvenaria com 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, área de serviços e garagem.

R$ 99.000,00

Ref 0312 - RIO HERN/SCHROEDER - Casa nova em alvenaria
com 1 sune + 2 quartos, sala de estar�antar, cozinha, 1 banheiro
social e área de serviços. 76,00 m2 de área construfda e terreno
com 350,00m2, localizada em loteamento residencial com praça,!

playground e Ruas pavimentadas, R$160.0QO,QO

Ref 306 Jacu- açu/ Guaramirim Terreno
rural área de 17.500m2 em sua maioria

arrozeira. R$ 265.000,00

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

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 Bananal do sul! Guaramirim - Lote

360,00m2, rua pavimentada R$ 85.000,00
• Ref 319 Poço Grande / Guaramirim - Area

rural de 62.306,96m2 R$ 150.000,00
• Ref: 199 Guamiranga!Guaramirim Terreno

com 189.780,00m2 contendo arroizeira,
terras produtivas. Terreno escriturado,
R$800.000,00

• Ref 230 Amizade/ Guaramirim Terreno com

área de 4888,00m2 R$65.000,OO
• 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

ReI 270 EdIIcio Tom Jobim, EdfIcIo com 07 pavimen!os, 36 éIJllO.l!, Elevador,
Salão de festas mobifiado e decorado,� flicicWrio. Garagens,
F'or1áo e porteirp eIetrIlnicos, PrevisaO pala lV a cabo e antena COletIVa,
Central de gás, Acabamento em massa cooIda. Portas e rodacés na cor
branca: Martamentos com: 02 quartos, Suite + 01 quarto, Suite + 02
quartos, SàIa de es1ar e ianIar. SaCada com chUtTaSqUeiIQ, Cozinha, BWC,

Ama Çle serviço,Garagem.
Y.

Ref:325 - Corticeira/Guaramirim - Casa de
madeira com 2 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro
e área de serviços. 80 m2 de área construída e

terreno com 332,40m2• R$ 115.000,00 ( cento e

quinze mil reais)

Ref 287 Avai/Guaramirim Casa mista com 03
quartos, sala de estar e jantar, cozinha, banheiro,

lavanderia e garagem R$150.000,00
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Linda casa com 3 quartos,
sala, cozinha,' banheiro,
lavanderia e garagem.
Área construída 118,5m2•

Terreno com 360m2•

Agende sua visita com

nossos corretores!

LOCAÇÃO
Apto 1 quarto, sala, cozinha, BWC, garagem.

Centro - R$ 480,00 + condomínio.

Apto 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavaderia, churrasqueira, garagem.
Baependi • R$ 570,00 + taxas.

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos, 100m2 privo
sacada cf churrasqueira, garagem.
Baependi - R$ 750,00 + taxas.

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos,
sacada com churrasqueira, garagem.

Vila Nova - R$ 780,00 + taxas.

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos,
ampla sacada cf churrasqueira, garagem,
prédio com elevador, salão de festas.
Vila Nova - R$ 1.150,00 + taxas.

Guaramirim
R$ 198.000,00

R.I nO 4.576

Residencial Meliáh - Vila Lalau

Apto 2 quartos, sacada cl churrasq.,
1 0.000.00.

Res. Vicenzi - Barra Rio Molha

Apto 2 quartos, sacada cl churrasq ..

R 125.00000. Financiável.

Casa 3 quartos - Água Verde
1 suíte + 1 quarto. cozinha MOBILIADA,

garagem. R$ 230.000,00

Casa 3 quartos - Chico de Paula

j suite cl closet e bªnheir�, área festa
com piscina. Agende uma visita!

Casa 1 suíte + 2 quartos - Amizade

147,00m2 de área construída, alto
/

padrão de acabamento. Informe-se!

Terreno 518m2
Vila lenzi

Próx. Arena Jguá
R$118�OOO,OO
Financiável.

�GSYCIJ""""
- Treinamento paro o Franqueado e seus co efores;
- Mais de 40 anos de experiêncío; .

- Sislema de oarteira comporfd ada cbm mais de 3500 imóveis;
- Revista própria com mais de 40 mil exempJares;
;. Portal imobiliário com mais de 300 mil acessos mês:
- Equipe com mais de 900 corretores;
- Rede interligada com mais de 70 lojos no R e SC.

expansao@apolar.com.br ou
41 . 3320-5959 I 41. 9248.4026

RESIDENCIAL

TORREDE I;rUNA
VILA NOVA

APTO COM 96,12M2,

COM 2 QUARTOS,

SALA, COZINHA

ÁREA DE SERVIÇO,

BWC, SACADA COM

CHURR E GARAGEM.

SEMIMOBILIADO.

R$145.000,00. ESTUDA

PROPOSTAS. ACEITA

FINANCIAMENTO.

FONE: 4796620985

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

Vtlww.splendoreimoveis.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.

Res. Hebrom - Nova Brasília

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos, -��

sala estar/jantar, cozinha,
banheiro, lavanderia,
sacada com churrasqueira
e garagem.
Aprox. 80,00m2 de área privo

Prédio com excelente

localização e padrão.

R$ 180.000,00.
Agende sua visita!

Ed. Belo Arvoredo· Amizade Edificío Belatríx - Amízade

Apto 1, 2, 3 quartos, sacada cl churrasq. Ap NOVO 1 suíte + 2 quartos, garagem
A' .000 00 sacada cl churrasq. R$ 175.000.00.

arquardt
Corretor de Imóveis
CRECl12152

(47) 9904-2076 I 3376-1804
www.marquardtimoveis.com.br

Rei 095 - Barra do Rio Cerro - Terreno
Rei 080 - Barra do Rio Cerro - Casa Industrial c/ 55.000m2 - Frente para
de Alvenaria c/50m2 - 2qtos, bwc a Rodovia Estadual Wo�gang Weege

social, sala estar, cozinha, garagem -\ (Entre a estofados Sell Art e a Nanete
Terreno com 365m2 - R$160.000,OO Malhas) - Valor: CONSULTE-NOS!

..'"

Jaraguá Tower - Centro - Aptos de 2
e 3 dorm c/ suíte - Ultimas Unidades

(Incorp. R.1-61.952)

Resido Vasel - Vila Nova - Aptos
de 2 e 3 dorm c/ suíte, sacada C/

churrasqueira. (Incorp. R.5-17.01 O)

; o_ ':PaslOr Albert Sc;hn;Jlcler, 1946 - CEP 89260-3(10 - Barra do RetO Cerro - Jaragua do Sul - se I marquardllmoveis@gmail.com
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IMÓVEIS JARAGUA

• CREC/3112·J

www.imoveisjaragua.com.br
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 2655

Vila lalau Jaragua do Sul - se

(47) 3370·9849 I 3275· 4417
Plantão

(47) 8412·8933

• Flnanciament Habitacional • Aquisição de móvel pronto
•Aquisição de terreno e construção • COlI$b'Ução em terreno proprio

•Reforma e ampliação • Empréstimo consignado

R1208 Guaramirim - Residencial Jar.dim
das Palmeiras R$11 0.000,00

Terreno Industrial em

Guaramirim, Localizado na

DR 280 com 37.500m2

próximo a Antares Pré
Moldados

R 1309 Vila Rau - Preço a consultar!

R2153 - Baependi - Residencial Caribe

R2159 Três Rios do Sul R$ 110,000,00

R2160 Centenário R$ 150.000,00

R2142 - Vila Rau R$130.000,00

R1237 Schroeder R$ 130.000,00

R2158 São Luiz R$ 117.000,00

"A excelência de bons negócios"
3371-0768
.im biliariajardim.com

Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul

Centro· Rua Barão do Rio Branco,
Terreno com 487 M2. RS 400,000,00

R1305 - Centenário R$ 380.000,00

R2157 - Rio Molha R$ 140.000,00

R3046 -

Chácara em

Guaramirim

com 90.000 m2

porteira
fechada.

100% cercada.

Preço à

DEIXE-NOS ADMINISTRAR SEU I ÓVEL
PROCURAMOS I �OVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, EHTRE

EM CONTATO CONOSCO .

...

LOCAÇAO
Apto - Amizade· Apartamento com 2 quartos, sala,

cozinha, area de serviço, banheiro e garagem.
Valor R$ 500,00 + cond .

• Casa Comercial- Rua João Picolli Centro
Valor R$3.000,00

• Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vila Lalau.
Valor R$800,00 + R$60,OO cond .

• Res. Saint Moritz • Vila Nova: Apartamento com três
dormitórios (sendo uma suíte), sala, cozinha com

mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duas vagas na garagem.
Valor R$ 1.050,00 + Cond .

• Galpão· Guaramirim - Galpão com 262m2 em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Sala comercial· Centro - Sala comercial com dois
banheiros. 60m2• Valor R$ 1.000,00 (água incluso).

Res. Maguilu • Centro - Apartamento no centro de
Jaraguá do Sul com dois quartos, sala, cozinha, área de

serviço, banheiro e garagem. Valor RS 650,00 + cond .

. casa- Casa no centro de Jaraguá do Sul com três
quartos, duas salas, despensa, area de serviço, dois
banheiro, cozinha, garagem. Casa toda murada.
Comercial ou residencial. Valor R$ 1.000,00.

Centro· Res. Ruth Braun,
1 suíte, 1 quarto R$ 240,000,00

!
Jaraguá Esquerdo • Res. Torre di Soli,

Incorporação sob nO 5.340. 2 quartos.
A partir de RS130.000,00

- Res. Lilium - Vila lalau - Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha com móveis sob medida, sacada

com churraSqueira, banheiro, area de serviço e
garagem. Yalor R$ 620,00 + eond.
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Bairro Três Rios

do Sul - lotes com

aprox. 350m2, rua

asfaltada, totalmente

legalizado, pronto pra

construir, financiável

pela Caixa. - Reg.
Imóveis MI mãe

59.123

�:
"

'.'

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS! '

CORRESPONDENTE

(47) 3375.0505
9153·1112 I 91354977 I 9964-4959

Creci: 3371J

"

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.
quadra de esportes e quiosques. Jguá do Ro be rto Se i d e I. Sem i n á ri o,
sul.se. R$100.000,OO. Corupá/SC.ldeal para prédio!

Casa 185m2, em fase de
acabamento. Terreno 600m2, de
esquina. Bomplandt. CorupájSC.

R$ 250.000,00.

Casa 110m2, 3 quartos, sala e cozinha,
bw, lavand. e garagem. Acab. em gesso

e massa corrida+ Galpão 130m2•
Terreno 465m2• Corupá/SC.

R$ 270.000,00.

Terreno 1.250m2, situado na

BR-280, Corupá/SC�
R$ 75.000,00.

,

Chácara 11.600m2, 80% Chácara 11.000m2, lagoa, campo de Chácara 250.000m2, riacho, mata nativa Chácara 30,OOOm; casa 80m2, 4Km do Chácara 8.760m2, plant. ornamentais,
.�

desmatada, à 5Km do centro. futebol e casa mista. Corupá/SC. e áreas desmatadas para plantio ou
; eucalip. e lagoa. Casa mista 113m2

.pastagens, Estrada Rio Natal. t C ISC R$ 98 000 000Corupá/SC. R$ 85.000,00. RS 150.000,00. Troca por casa. CorupájSC. R$ 165.000,00. cen roo orupa, '" mobiliada. Corupá/SC. R$120.000,OO.

VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

Terreno 4.000m2, frente BR-280.
Nereu Ramos. Jguá do Sul/Se.

Aceita apto em Jguá
ou veículo. U!DJ

Terreno 380m2,
no Ano Bom.
Corupá/SC.
R$ 40.000,00.

mm
Terreno 308m2,
no Ano Bom.

Corupá/ SC.
R$ 45.000,OEh

Terreno 330m2,
no Ano Bom.

Corupá/ SC.
R$ 55.000,00.

, mm
Terreno de 360m2,

João Tozini.

CorupájSC.
mm

Chácara 250.000m2,
no Rio Natal, fundos com
o rio Cachoeira. Ideal para
reserva legal. CorupájSC.

R$ 78.000,00._

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE MAIO DE 2012 I IMÓVEIS I 37

Sche er
www.schellercorretordeimoveis.com.br===== Corretores de Imóveis

II

Residencial Crystal Garden - Loteamento Santorini - Bairro Três

Rios do Sul. Aptos a partir de R$125.000,OO. Matricula n.63.394

'.,'"""·.. ·.,,·.· .. _·,,·,, ...c···_.........._ .. ··· ....·,,"" 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,OOm2.

Metragem do terreno,

409,50m2
Vaiar: R$400.000,OO.

NOVA BRASíLIA· "RESIDENCIAL MATER DEI"
•Apto 203 .. 2aandar ... 2 quartos, banheiro social, sala/cozinha,

lavanderia, sacada com churasqueira, 1 vaga de gar. Área de festa.
Matrícula 66.035. R$160.000,OO

Apto 102 -1.andar ... 1 Suíte com sacada, 2 quartos, 1 banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, churrasq. com sacada. Área de festa.

Matricula n. 66.030. R$190.000,OO.

TERRENOS
• LOTEAMENTO AmNSO

EUGÊNIO NICOLUZZI .. Atrás

da Igreja São Judas

Tadeu. R$11 0.000,00 ... ÁGUA
VERDE

. I
• LOTEAMENTO DONA MARTA I

.. R$ 65.000,00 ... NEREU

RAMOS

.. --- -- -

Residencial Atlantis -

Vila Rau I
Apto 404 - 4.andar

2 quartos, banheiro,

• LOTEAMENTO VICENZO ..

R$ 90.000,00 .. Bairro João

Pessoa

" sala, cozinha,

1
ALUGUEL

J lavanderia, sacada co .

J;J churrasqueka. • Residencial.Atlantis - Vila Rau
. Metragem: 75,07m2 Apto 3 quartos. 3aandar ..

I

Valor R$ 148.000,00.
R$700,OO + condomínio

Matrícula nO 62.001.

Fone: (47) 3370-6370 - Barra do Rio Cerro
Plantão- (47) 8433-0377 / (47) 9919-8425

Rua Angelo Rubini, N°972

Fone: (47) 3273- 1505 - Filial Centro
Plantão: (47) 9620-1009 / (47) 8447-0376

Rua João Marcatto, N° 265 - Sala 05

Ret. F.1257 - Casa no bairro Três Rios do
sul, com 01 suite, 02 dormitórios, 01 Bwc,
próximo ao Mercado Larissa. R$ 230.000,00

. ,. .

Imovels
Ret.3618-

Apartamento
no bairro

Amizade, com
02 dormitórios,
01 Bwc, 01

garagem.

R$ 128.000,00
Financiável

Ret .. 3585 - Apartamento no bairro Centro,
com 01 suíte, 02 dormitórios, 01 Bwc, 01
garagem, sacada com churrasqueira, 01

elevador. R$ 245.000,00

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. 3594 - Apartamento.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)

Ret. 3615 - Apartamento no bairro Vila

Lenzi, 02 dormitórios, 01 Bwc, 01 garagem.
R$ 123.000,00 Financiável

Ret. 3464 - Apartamento no bairro Jaragua
99, com 02 dormitórios, 01 Bwc, sacada com

churrasqueira, 02 garagens. R$ 139.000,00
Finaciável.

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

Maestro. R$ 110.000,00

Ref. 3570 - Apartamento no bairro Czerniewicz,
com 02 dormitórios, 01 bwc, garagem.

R$120.000,00

Ref. 3566 - Apartamento no bairro

Jaraguá 99, com 02 dormitórios, 01 Bwc,
01 garagem, sacada com churrasqueira.

R$ 130.000,00 Financiável.

Ret. 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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Apartamento no
Czemiewicz com I

----= Suíte + 2 quartos, bwc
. _,--

� •. ·I .

social, sala de jantar,
sala de tv, cozinha

mobiliada, área de

serviço, sacada com

churrasqueira e 2

vagas na garagem.
R$250.000,OO.

Centro com I Suíte

+ I quarto, bwc, sala

de estar, sala de jantar,
cozinha, área de

serviço, sacada com

churrasqueira e I

vaga na garagem.

R$235.000,OO.

Ref. 575.3 -

Apartamentos
naVila Nova

com 3

dormitórios.

A partir de

R$190.000,OO.

Ref. 608. I - Exc lentes

Apartamentos na Apartamento
no Baependi
com 2 quartos,
sala, cozinha,
bwc, lavanderia,
sacada com

churrasqueira e I

vaga de garagem.
R$125.000,OO.

,

www.bartelimoveis.com.br·www.bartelimoveis.com.,br • www.bartelimoveis.com.br·llnuUJ.bartermoeis.com.br • www.bartelimoveis.co",.br
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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 -

84,05M2 DE ÁREA INTERNA.

• Ampla sacada com GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de arcondicionado (sistema
split), TV, telefone, internet e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e cozinha integradas.
• Hall de entrada com elevador;
• Vaga para 01 veículo com opção de vaga extra;
• Salão de festas com espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e parquinho;
• 04 Apartamentos por andar.

Anuncie aqui!
(41) 2106-1919

,
;
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. Realizando Sonhos

. IMÓVEIS EM

PiÇARRAS
�MÓVEIS EM ,
PiÇARRAS

IMÓVEIS EM

PiÇARRAS
IMÓVEIS EMl
PiÇARRAS
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Girasso
Imóveis

Rua Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego a Sexo

Cód.: 3199 - Ter

reno no bairro

Três Rios do

Sul - Rua Prefeito

José Bauer. Área

de 62.51 O,OOm2.

Valor:

R$2.500.000,00

Cód.: 210,8 - . Casa no bairro lI�a '

da Figueira com 3 dorm., demal�,

dependências. R$150.000,OO aceita
casa em Tubarão! .

ALUGA-SE
-

Sala comercial no centro

Rua Reinaldo Rau.

Com aproximadamente
215m2.

R$2.000,OO
Cod. 3195 - TERRENO: Loteamento
Boulevart, próx, ao Champagnat - Lote
cf 3.060m2• R$1.100.000,00 - 50%

de entrada e saldo parcelado

,

Cod. 3214 - Loteamento Boulevard - Terreno
.

com 734.70m2 -R$285.000,00 - parcelado
em até 36 meses ou via financ. Bancário

Cód. 3166 - Loteamento Boulevard,
próx. ao Champagnat. Lotes c/364m2.

Valor R$160.000,00

www.parclmov·e s.com.hr

...,
•

,....
lIIII::i"
r-
,....
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9615-0011
8811-3745

9987-1004
9657-9409

Plantão de Vendas
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis.comm

.'

Ref. 2035 - Centro - Apartamento de 01

dormitório, sala, cozinha, lavanderia,
portão eletrônico, Condomínio em torno

de 55,00 - 3º andar. R$ 88.000,00

"

Ref. 40.23 - João Pessoa - LOTEAMENTO
RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTADO E TRANQÜILO.
FINANCIÁVEl. Terreno de esquina - R$ 95.000,00

(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: 40016 de entrada +

parcelas direto com a construtora.

Ref..2038 - Apartamento semi-mobiliado,
ótima localização central, 03 quartos

sendo 01 suíte com hidromassagem, 02
salas, lavabo e Bwc Social, lavanderia e 02

sacadas. Área Privativa de 144,53m2•
R$ 290.000,00

Ref, 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.

RS 260.000,00.

Ret. 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

1005 - OPORTUNIDADE ÚNICA Terreno
com 420m2• Ótima localização no

loteamento Versailles - Edificado com casa

de madeira. R$ 150.000,00

Ret. 2034 - NOVA BRASíUA - APARTAMENTO
NOVO COM 68M2, 2 QUARTOS,l BWC

SOCIAL, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA. AMPLA SACADA COM

CHURRASQUEIRA, 01 VAGA DE GARAGEM.
REBAIXO DE GESSO COM LUZES EMBUTIDAS,

SOL DAMANHÃ!!! - R$ 160.000,00

Cod 10006 - Casa alvenaria
geminada - Bairro Rau - 01

suíte, 02 dorm, sala, COZo Bwc,
área de serviço e gar.

R$1.000,00

Cod 13003 Galpão Bairro
Rio Cerro II com àrea de
1140,00 m2 + 06 bwc.
V lar R$ 6.000,00

'/
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br
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www.parcimoveis com br

7
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro ii

i
,

6.262- TERRENO COM ÁREA
DE 3.08,14M2. R$750.000,000

6.304- TERENO COM 522,20M2.
_ R$86.000,00

BARRA CENTRO

6.319- CASA COM 3 DORM., SALA DE TV, COPAI
COZINHA, LAVANDERIA, BWC, GARAGEM.

R$240.000,00

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

6.235- CASA + SOBRADO DE ALVENARIA COM
200,00M2. TERRENO COM ÁREA DE 400,00M2

- R$530.000,00 -

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NO CENTRO.

CENTRO

6.270- ED. SCHIOCHET - APARTAMENTO COM 1
SUíTE + 2 DORMITÓRIOS.R$265.000,00
ACEITAAPTO EM FLORIANÓPOLIS.

CÓD.2520 APTO 203/03- RUAADDOLARATA DALRI
PRADI, W 126 - 02 QUARTOS, SALA/COZINHA,

LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGE�.
R$ 580,00 + 20,00 COND

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 2136 -RUA FRITZ HASSE, W 35 - 01 SUITE,
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA

GAR R$900,00
EDIF. ATLANTA

AI2669 -RUA CABO HARRY HADLlCH, S/N -01
SUITE COM CLOSET,02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,

02 GARS. R$ 1.200,00 EDIF. VILLE DE SOLEIL

A12172 -RUA MARIA BARDIN LENZI, W 400 - 01
SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR
RASQUEIRA GAR R$ 850,00 -EDIF. GOMES

AI 2512- RUAWILLY BARTEL, W 250 01 SUITE,
1QTO, SL, COZ, BWC, LAV,SACADA E GAR

R$ 740,00 EDIF. LEBLON

AI 2449 -RUA HENRICH LESSMANN, W 421
-01QTO, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 400,00

AI 2685 -RUAWALDEMAR GRUBBA, W 277 -D1
SUiTE, 1QTO, SL, COZ MOBILIADA, BWC, LAV E

GARR$ 800,00 EDIF. VENEZA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda .

.�
VIlIA.CATÂN IA

RES)DE:NGI��'L

BALNEÁRIO PIÇARRAS

• SUíTE + 1 DEM! SUíTE (2 QUARTOS)
• �24 M2 DE ÁREA PRIVATIVA

• ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO

.• :2 GABAGENS

• COMPLETA ÁREA SOOiAL COM IPISCINAADULTO

E INFANTIL, s�LÃo DE FESTAS E MUITO 'MAIS

www.villacatan.ia.c.om.br

VENDAS

-

II c
Vendas

4732759500
I . ÉC LUS!

Emprellu.diltllltltos ·fnl.AAlliálÍlas 4'tda.,�

Ref. 1035 - Centro - Edil. Saint Tropez - Cobertu
.

ra com suíte + 2 quartos, 4 banheiros, com
ambientes amplos e interligados (cozinha, sala
de estar I copa), terraço cl deck com banheira
Spa, ampla área de festas, Box pi depósito na

, garagem, 3 vagas garagem. Consulte-nos.
.

�__

''''''''�'''_F;:.:'==.:==��:=,

Apartamentos . NOVOS com

suíte'+ 2 quartos, acabamen
to diferenciado, excelenle 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.

c

Agende uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

Apartamentos com valores a

partir de R$215.670,66
Aceita financiamento

bancário.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 10 - Rio da Luz - Casa Geminada NOVA
com 78m2 tendo 2 quartos, banheiro, sala e

cozinha, lavanderia e garagem. R$145.000,00.
Aceita financiamento bancário.

EDIFíCIO TOM JOBIM

Apartamentos no

centro de Guaramrm,
o edifício possui 3
tipos de apartamentos
com 2 e 3 quartos,
excelente padrão de
acabamento com
massa corrida, portas
e rodapés brancos.
Prédio com elevador,

.

playgrQund, salão de
festas mobiliado e dec
orado. Preços a partir
de R$133.813,37 com

entrada de 30% +

30 parcelas mensais
em cub direto com a

construtora, consulte
opções de pagamento
em 60 e 90 meses.

?: r ',j ,1) :r l;) 'e 'I ". l[
RESIDENCIAL

___�II �

ESTACÕES ESTAÇOES
.»

Apartamento de 2

quartos e demais

dependências, locali
zado na Estrada Nova,
empreendimento com
3 torres com eleva

dor, salão de festas

mobiliado e decorado,
piscina, sala de ginás
tica equipada, brique
doteca, playground.
R$115.000,00 entrada

+ parcelamento +
financiamento bancário

e FGTS.

Ref. 11 - Vila Lenzi - Sobrado de 270m2 com 1 suíte !

máster, 1 suíte com closet + 1 suíte, escritório,
cozinha com móveis, salas de jantar, home theater,
ampla área de festas, piscina e garagem 2 carros.

R$650.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ref. 023 - Guaramirim - Casa com 3 quar
tos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
moveis sob medida no 'quarto e banheiro,
garagem. R$198.000,00. Aceita financia
mento bancário.
---------------------------�

Ref.1025 - Centro - Ed. Saint Tropez -

Lindo apto semi-mobiliado com suíte + 1
quarto, uma garagem, cortinas, localização
privilegiada. R$268.000,00. Aceita financia
mento bancário.

Ref. 022 - São Luís - CASA
NOVA com suite + 2 quartos, 3
banheiros, e vagas na garagem.
Excelente padrão de acabamento
(porcelanato, massa corrida,
gesso, esquadrias de alumínio),
preparação para aquecimento solar ,

e preparação para splt Loteamento
de bom padrão, em localização
privilegiada. Toda murada e com

portão e cerca de alumínio.

I���M�.!!!!!!!!_..�..:...
R$305.000,00. Acerta financia-

- mento bancário.

Ref. 025 - João Pessoa - Casa cf suíte + 2
quartos, 2 banheiros, demais dependências,
acabamento diferenciado, moveis plane
jados no closet e banheiros, 2 garagens.
R$275.000,00. Aceita financiamento bancário.
"._'......._......_--------

Ref. 1085 - Baependi - Edif.
• Verticalli - Apto NOVO am-

plo com suíte + 2 quartos,
garagem, ambientes de sala

-

de estar e jantar amplos
integrados com a cozinha.
Sacada fechada em vidro com

Churrasqueira. R$192.000,00.
Aceita financiamento
bancário.

1'('O"m!jfflI,U,m'!tIIIIITI!1Hfl#iR�1If'/,'ffiil10':tl'SI I
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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.

ReI, 2001 -Ilha da Rgueira - Terreno de 13.980m2.
R$350.000,00.
- Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua

asfaltada. R$98.000,OO.
- ReI, 2006 - Centro - Terreno com 480m2, R$240,000,OO.
- Ref. 2013 - João Pessoa - Terreno com 545m2. R$93.000,00.
Ref. 2014 -Ilha da Rgueira - Terreno de 845m2. R$235.000,00.
- Ref.2017 - Schroeter - Terreno com 50Óm2. R$120.000,00.
Ref. 2019 - Rau - Loteamento Grutzmacher terreno de esquena
com 404,78m2, R$120.000,00.
- Ref. 2020 - Água verde - Terreno com 450m2• R$140.000,00.
ReI, 2021 - Barra Rio Molha - Terreno de'322m2.
R$120.000,00.
- Ret2022 - Vila Lenzi - Terreno com 30Qm2 em rua

pavimentada. �$135,000,00. Aceita financiamento bancário.

- Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em rua

pavimentada, R$135.000,00, Aceita financiamento bancário.

Ref. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.097,65m2.
R$330.000,00. :

- Ret. 2025 - Rau - Terreno com 352m2• R$105.000,00.
Ref. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m2,
R$110.000,00.

-

liel 4001 - Estrada Alto Garibaldo - Terreno ríe
134.213m2. R$114,000,00.

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. 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
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

ReI. 1000 - CASA - Vila Rau -

Com 01 suite + 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço
com 01 vaga de garagem, casa

germinada. R$900,OO
Ref. 1003 - CASA PARA FINS
COMERCIAIS:' CENTRO - Com
10 quartos, 04 banheiros,
cozinha com armários, toda
murada. R$2.000,OO

Cód. 2806 - Amizade - Casa de alvenaria cf ReI. 2000 - APARTAMENTO
160,OOm2, 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,OOm2, sendo 20,OOm de frente. e sem saída, toda documentação em dia, aceita finan- cozinha, banheiro, área de
R$ 115.000,00 estuda propostas ciamento bancário, estuda propostas. R$ 380.000,00 serviço com churrasqueira e 01

===::::;:::===::;;;:::========::;;;;;;:::!============::::=====1�==:::;;==::;:;==:;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;==� !:::=======;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:==:::::: vaga de garagem. R$ 650,00
REF. 2001 - Apto. - AMIZADE - 01

suite, 02 qtos., ar condicionado,
banheiro, Cal. C/ mobma , sala,
sacada com churrasq., área de

serviço. 01 vaga de gar. R$l.000,oo
Ref. 2002 - APTO - ILHA DA
FIGUEIRA - Com 02 quartos,
sala com sacada, banheiro, coz
inha, área de serviço, 01 vaga
de garagem e churrasqueira na

lavanderia. R$ 600,00.
ReI. 2005 - APTO - CENTRO -

Apartamento com 02 quartos, sala
com sacada, banheiro, cozinha,
lavanderia e garagem. R$715,OO
Ref. 2006 - Apto. - VILA NOVA
- 03 ·qtos., sala cf sacada,
coz., 01 bwc, área de serviço,�;;:::==::;:================i�==========�����=:=� 01 vaga de gar., prédio possui
elevador e salão de festas.

R$720,OO
ReI. 2008 - APTO - CENTRO
- Com 01 suíte + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha
com mobilia, área de serviço,
banheiro social com 01 vaga de

garagem. R$1.200,oo.
Ref. 2010 - Apto. - CENTRO
- Com 01 suíte + dois qtos.,
bwc social, sala de estar, sala
de jantar, coz., sacada, área de

serviço, 01 vaga de gar. Prédio

cf elevador, piscina e salão de
festa. R$1.500,OO
Ret. 2011 - APARTAMENTO
-·NOVA BRASILlA - Com 03

PA
ALTO PADRÃO DE ACABAMENT

Cód. 2753 - Vila LaLau - Apartamento no Edif.Liliun .

com 65,OOm2 total, sendo 02 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, bwc e 01 vaga. Móveis sob medida no

quarto, bwc e cozinha, excelente estado de con
serva ão. R$ 129.000,00 - aceita fino Bancário

Cód. 2354 - Nova Brasília- Terreno de esquina
comercial e residencial com 393,00m2, possue uma

casa mista com 02 quartos e demais dependências.
R$ 215.000,00 estuda propostas com apto até

R$100.000,00

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES OE

SALAS COMERCIAS !!

quartos, sala, coz.com pía,
01 banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$
550,00.
ReI. 2012 - APARTAMENTO
ILHA DA FIGUEIRA - Com 02

quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, ban
heiro, área de serviço com 01

vaga de garagem. R$ 650,00
Ref. 2014 - Apto. - CENTRO
- ED. ANA CRISTINA - Com

suite, 02 qtos, sala com sacada
e churras., bwc social, COZo

(apenas bancada de granito
divide sala da coz.) , lavand. e

garag. R$900,OO
Ret.2017 - Quitinetes - Centro
- Ed. Marechal Center - 01 qto.,
bwc, sala e COZo conj. R$350,OO
Ret. 2018 - Apto. - Centro -

Com 02 qtos., sala, coz., área
de serviço. Não tem garagem.
R$700,OO. Não tem condomlnlo,
apenas taxa de água.
Ret. 2019 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviços,
01 banheiro com 01 vaga de

garagem. R$700,OO.
Ret. 2022 - Apartamento
Baependi - Com 02 quartos,
sala com sacada, cozinha com

móveis sob medida, bwc, lavan
deria e garagem.R$ 580,00
Ret. 3008 - SALA - CENTRO
- Com aproximadamente 314
m' com banheiro térreo e coz

inha, mezanino com banheiro.

R$4.500,OO.
Ref. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- Com 750m' de área térrea mais
mezanino para cepcsto 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.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cód 173 - CASA ALVENARIA - Baependi, com
140m2, 3 dormitórios, 2 vagas de garagem.

Terreno com 400m2.R$ 420.000,00.

Cód 189 - CASA ALVENARIA - Vila Lalau, com
180m2, 3 dormitórios, 2 vagas de garagem.

Terreno com 450m2. R$ 245.000,00.

I
•

Cód 108 - CASA ALVENARIA - Centenário, com
200m2, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 vagas de
garagem.Terreno com 400m2.R$ 280.000,00.

Cód 154 - PRÉDIO -Ilha da Rgueira, com 2
apartamentos de 92m2 cada.Cada apto com 2

dormitórios e 1 vaga de garagem.Terreno com 690m2•
.

R$ 470.000,00.

Planlão: 9135-8601
,

3371-0099 www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.hnb.br) .

www.dual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207
EMPREENDIMENTOS

CRECI 3494-J

Cód 175 - CASA GEMINADA, Três Rios do Sul,
com área de 72m2, 2 dormitórios, 1 vaga de
garagem.Terreno com 224m2. R$135.000,00.

Cód 150 - SOBRADO - Três Rios do Sul, com
138m2, 5 dormitórios, 2 vagas de garagem.

Terreno com 312m2. R$ 170.000,00.

Cód 526 - APARTAMENTO - Vila Nova, com
56m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Residencial Jardim das Mercedes. R$100.000,00.

Cód 177

CASA GEMINADA,
Três Rios do

Norte, com
área de 69m2, 2

dormitórios, 1 vaga
de qaraqem.Ierreno
com 169m2.

R$135.000,00.

Aceita Financiamento

CM 1O-��EIfrnD)-IRWJU,
2CblnIiM� l_.!!IJfI�.
�a -•.

,,00..

LOCAÇÃO
0fid40-CAS/A-��,�
cbo�1�.�.
FfMmaer:nd!.�.

R$ 5fJ5,,00'.

C6d61-KITIINBE- �11l1l.ai_,
1 cb..� 1W(IJl.�.
�..�_IIIIIfDJtaft.
�a 2,. _4ISDJ,.m*
".00 (QIIfle I•.

TERRENOS/CHÁCARAS
Cód 249 - TERRENO - Vila Nova, com

8.256m2. Próximo ao Posto Behling. Valor.
sob consulta.

Cód 260 - TERRENO - Centro, com
357m2. Próximo as Carrocerias HC.

R$ 298.000,00.

Cód 262 - TERRENO - João Pessoas,
com 306 m2. Recanto dos Pássaros.

R$ 70.000,00.

Cód 270 - TERRENO - Nereu Ramos,
com 65.000m2. R$ 800.000,00.

Cód 403 - CHÁCARA - Bracinho, com
140m2, 3 dormitórios,1 vaga de garagem.
Terreno com 165.000m2.Com aprox.

12.000 pés de banana.Valor sob consulta

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ed. Munique, Centro, 1 suíte
.

e 1 quarto, cozinha planejada
R$870,OO

126,90 mZ de área total

Suite + 1 quarto

Sala de estar e jantar

Cozinha

Arca de serviço

Sacada com churrasqueira

Janelas Maxím-Ar'

·l apartamentos por andar

Arca soe ial mobiliada C' decorada

Salão de Pestas

Garagens

Portão c porteiro eletrônico

Playground •

Acessibílidad{! para idosos e cadeírautes

Cerund de gá�

Lixeira com separação para. coleta seletiva

Coleta de água da chuva com aproveitamento
dos V�HW� sanitários

No Centro, a 200 metros
do calçadão - Próximo à Ford'

Rua Presidente Juscelino

Garagem

Medidor de água individual

Preparação para split

Box para depósito

Piso laminado de madeira
nos quartos e sala

Acabamento com massa

corrida e teto rebaixado
em gesso

GARANTA JÁ O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

- Ed. Manacá, Nova Brasilia R$450,00
- Ed. Erica, Centro R$550,00
- Ed. Primula, Vila Nova R$550,00
- Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$550,00
- Apto Ilha da Figueira R$ 480,00

•

- Apto 3 qrtos, Rio Hern R$ 900,00
- Casa 3 qrts, Centro Res. R$11 00,00 Com. R$1400,00

Sala cml, Centro 80 m2 R$800,00
Sala Tower Center 62m2 R820,00
Salas no Czerniewicz 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$2.100,00
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 Ceriter, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
Ed. Markete Place, Centro, 40m2 R$ 550,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 700,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 600,00
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2. A partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, cf 973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$ 1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 100m2 R$1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$ 1435,00

- Apto Rua Jose Teodoro Ribeiro, Ilha da Figueira R$550,00
- Apto Rua Canoinhas, Centro R$570,00

.

- Ed. Paris, Baependi R$630,00
- Res. Amaryllis, Vila Nova R$720,00
- Ed. Maria Alice, cozo Mobiliada, Ilha dct Figueira R$780,00
- Apto, Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira R$400,00
- Ed. Erica, Centro R$620,00
- Ed. Ferrem, Centro R$600,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasilia R$680,00
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,00
- Ed. Mariscai, Vila Nova R$680,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$540,00 �

- Ed. Jardim das Mercedes, Vila Nova R$550,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasília R$680,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Figueira R$740,00
- Ed. Magnolia, Centro R$780,00
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$620,00
- Ed. Tulipa, 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$870,00
- Ed. Nostra, Água Verde R$680,00.
- Ed. Ilha Bela, Centenario R$680,00

- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$700,00
- Ed. Nova York, Centro R$1050,00
- Ed. Astral, Ilha da Fiqueira R$680,QO
- Ed.waldemiro Bartel, Baependi R$850,00
- Ed. Dom Pedro R$780,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasilia R$ 930,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 950,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$ 850,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 800,00
- Ed. Angelo Menel1 garagem, Vila Lalau R$900,00
- Ed. Amaranthus, Centro R$2500,00
- Ed. Bartel, Baependi R$680,00

- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,00
-Galpão éf 691 m2 Novo- Czemiewicz- R$5000,00

- Casa 4 quartos, Nova Brasl1ia R$ 2000,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrtos, 1 suite na Ilha da Rgueira R$13oo,00
- Casa germinada 2 qrts, Czemiewicz R$ 41 0,00
- Casa 3 qrts, Czemiewicz R$1 000,00
- Casa 3 qrts + suíte , CzemiewiczR$1500,00
- Casa4 qr1os, Vila Nova ripiscinaR$1.700,00
- Casa 2 quartos, Nova BrasiliaR$600,oo
- Casa alv. 3 qrtos, Res./Com., 288m2, Nova Brasília
R$2700,00

- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa Rio da Luz, 3 qrtos. A partir de R$500,00
- Casa 3 qrts, Centro R$800,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Rg. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Termo cf 364 m2 Água Verde R$ 1.000,00.

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h as 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

Ed. Bela Vista, Vila Nova, 1
suíte e 2 quartos,

R$700,OO

•

53
e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, -,

I·
)

. �<.. '

. �
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A I .MAS
NENHUM BANCO
FAZ MELHOR QUE
A I......JII.....

ENTRADA + 48X

R$399,

COMPROMISSO NlSSAfl MARCM •41_ DUPLO OE SERZE
• MmOR 1.0 OU 1.6 REX
• DtREÇÂO a,áRftA"

•

•

• 2 ANOS OE ASSISTENCf4l!t PRAS
• REViSÃO
ENFRENTOU MAIS DE

PARA SER APROVADO POR VOCÊ.

• AR·CONDICIONADO
• DlREÇ�O EtÉTRICA
• AlMAS DUPLO
• RAmo COM CO PLAYER EMP3
• ALARME E IMOBILlZADOR 00 MOTOR
• RODAS DE UGA tEVE
• COMPUTADOR DE BORDO
• BANCO TRASEIRO 81PARnOO

FABRICADA NO BRASIL
, Aa-CONDICIONADO
, DIREOio HIDRÁULICA
• RODAS DEUSA lEVE ARO t6"
•MAS ELátUcAS

• AR.-CONOICIONADO
• VlDROlfRAVA NAS 4 PORTAS E esPELHOS a.B"RICOS
- AIRBAG PARA,MOTORISTA
• DlREçiO ElÉl'RICA

• MOTOR 1.8 tlV OOM f2&CV
TODOS OS ITENS DA VERSÃO t.6 E MAIS:
• RAmo CD PLAVER tOM MP3
• RODAS DE UGA LEVE
'ALARME
• GRADE CROMADA

o MAIOR PORTA-MA�S DA CATEGORIA, COM 449 LITROS. FABRICADOS NO BRASIL.

PROGRAMA
�

direçãoespecial�
-ceeeun.. condições Depadar$

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá doSul- se
Fone: 473054-2600 - www.nissamix.com.br

SHIFT_ the way you move

'\

t. Cond'lQ4o válida para NlSSAN MIl,RCH 1.0 "ex, Pl\gtmlenJo II .ns'la. ('DISlpPlIlve! l1a 'I'llsãQ 1.0, com Pacoíe
Oooforlo; de sérIe nas ve'!ll)es tOS e 1.65, SV a, SR.) 3, Na compra do modelo lero-qUilómetro da N/IISan
"I=lOluier (2011 I!J.O 12) o cliente oblertl bónús no valo. de R$ 3 mil se coíeoar uma das seguintes O�Õe1l

I ......'''''"••.� de vélculo usado na .n.e9ociaQão: O). Ni�an imporl,ado, diretamente pela Nissan do Bralll� ou fabricado no

I pal$ (Prog.ama dé Fidelldadel ou (li} ptC1:lpes �4lt2 0\1 4.4) ou outro Com traÇãO 4�4 de qualqller nalUIlilZl1
(Programa de Conql.li$l;i). Em ambos os casos, o oriente delle SeI propriêtâlio do 1Iék1ulo usado há no

mlnim() seis meses (contados da data da emissão do documento). Os programas não são cumulativos. O CPFIQNPJ do 2) Nissan Fro�tier XE 4.2 12/13

proprietilriQ do velculp usado. objeto da troca, d&ve ser obrigatoriamente o �$mo do cornp,ador do novo veiCulo. Esie

programa tall1bém é vâlldo para vendas diretas" f"romOQl!:O I'iItidll até 31l06f20U. Até 31/05120"�, o cliel\te que opiar
por comprar a Nissatl Frontier na versão lE MT (éâmblo manu9i) ob!e� bMu$ de R$ '7 mil (R$ $ mil custeado pela
Nissan e R$ 1 mil cuslllado pela COl1C&iiSionérij1). que, acum\lIado O\l com o bÔllu$ do Programa de Fidelidade ou com o 5) Nissan lMna 1 ,6�MT" 12/t 3

bónus do Pl1>gtama de Conquista, pódertl chêgílr ao valor máJCimo de R$ 1.0 mil. Toda(l as cçndiçOeIl de financiamento
Qe&!e lIl\ÓI1C;O $lo validas até 131 /()5/201� ou alé (JlI$ndo dUfar o ll$Íoque de 2 unidades por v\!loulo e estêO s.u)i;Íl1ls a
anéti$6 e ilProvaÇão dI) cadastro, Freie inclllSo. Para todos os financiamentos, tarifa de confeeçêO de. cada$tro de R$
760,00. Gatanlia de a altOs. S(lfl1 fimlt& de quilometragem para. uso particular, 100 mil km para lISO comelCiaI, ou o que
'vencer ptímeiro, Com re�isões e ll1�nutenções efetllS1:!l;Is lias .conoe&Sl()n�s NillSlln, limilíidas a defeitos de ta.briOação
ou mOôtagem de peças. Para obter mais inlol)'nllÇÕes, ooosulte o manual de ijlUanUa. Imagens mel'l,lltlenl*l iluí;!raliVàll.
Acessórios não inclusos. Estes velcLllos estão em cooformldade com oProcO/lve - Programa de Controle de PolulçAodo
Ar por Veiculas Automotores.

Nil.o R$89,990,OO COC R$53.994,OO 18 R$ 2.087,'76 0% 0% 0,45% 5,60% R$ '193,02 R$ 58,60 R$ 91.573,50

NlIo R$ 43.990,00 lSG R$ 24.986,00 24 R$974,18 '1,39% 16,68% 1,7.2% 22,'17% R$58,50 R$48.366,32

·Custo efetivo total. ""Câmbio manual.

Faça revisões em seu veiculo regularmen:te.

'!�-� .I��. _!;. ." �
_.-
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JaraRuá do Sul: 47 3275-0808
Av. PreTeito Waldemar Grubba, 1346 - Saependl

Sal. (amboriú: 47 3360-9777
Blumenau (loja (entro): 47 3236-8000

Blumenau (Loja BR): 47 3323-7171

Power Imports
www.powerimports.com.b�

joinville (Shaw Roam): 47 3435-0885

Joinville: 47 3435-3595

Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 483288-0777

Preço válido até 15/05/12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro, para Sportage cód.: P.525, pa,!! pagamento à vista.
Frete de RS 2.000,00 não incluso para Sportage. Estoque de 1 unidade para Sportage. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro,
para cobertura básica. Fotos ilustrativas.

,

A
Executivo reclama das incertezas do novo

acordo eutomottvo. A partir de 2013

apenas veículos produzidos no país terão
descontos no IPI.

Norbert Reithofer,

principal executivo da

BMW, afirmou que a

construção da esperada
fábrica no Brasil, por
ora, não sairá do papel.

O chefão da montadora

alemã reclamou das

i ncertezas do novo

regime automotivo

brasiletro para os

importadores e disse

que uma unidade

fabril por aqui deve
ser "mutuamente

benéfica" .

A afirmação foi feita na

última quinta-feira,
)

durante o anúncio do

balanço do primeiro
trimestre de 2012.

O executivo, no entanto,
afirmou acreditar que a

planta - que inclusive já
tem Curitiba, no Paraná,
como provável local - será

construída, mas sem
arriscar uma data concreta.

Pelo novo regime
automotivo, a partir

,

de 2013 apenas os

veículos produzidos
no Brasil terão

descontos no I PI

(Imposto sobre Produtos

Industrializados).

Cinto de segurança salva vidas.
"",

RUÇA
c

E
BR

o
SIL

Divulgação

BMW suspende construção de fábrica no Brasil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Walter Marquardt,

� 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se
l:'lulltfi.U ll(::�-t<: :t:til!,ttl!.(! Utl,l;

l:t Q (!, til; :L�,'�:(! ,Q I, i:�/,

Contatos: 3372-1070 • 3370-4714 • 9125-2008

CERATO 1.6 16V MEC. 2011
R$ 52.900,00 A VISTA

LOGAN AUTHENTIQUE HI

FLEX 1.0 16V 4P 2010

CLlO SED. EXPRESSION HI-FLEX
1.0 16V 4P 2007

207 PASSION 2009 ALARME
AC AQ OH CD PLAYER

XSARA PICASSO 2003 PRATA
COMPLETO + AIR BAG, ALARME

E CD PLAYER

HONDA CIVIC 2009
COMPLETO AIR BAG E AR

DIGITAL

PRISMA 2008
TRIO ELÉTRICO

FaX 2010 ALARME
OT OH LTTE

SPACE FOX 2007
COMPLETA LIGA LEVE

MEGANE GRANO TOUR 2008
COMPLETO AIR BAG

AUTOMATICO

KA 2001 ROCAM
COM OPCS

MEGANE 1.62007
COMPLETO

SANTANA 2003 4P
COMPLETO + RODAS 17
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I ·VILLE RECEBE PELA ia VEZ OS RALIS
MITSUBISHI MOTORSPORTS E MITSUBISHI OU DOOR
Os motores começam a roncar

para a segunda etapa do rali

de regularidade Mitsubishi

Motorsports e para o rali de

estratégia Mitsubishi Outdoor.

A cidade de Joinville, em Santa

Catarina, abre as portas para a

Nação 4x4 no dia 19 de maio,

para uma etapa que combina

a beleza e a cordialidade

da população com a força e

resistência dos valentes 4x4

da Mitsubishi.

"Depois da abertura em São

Pedro, no interior de São Paulo,
teremos em Joinville uma

prova com muitas riquezas
culturais e belas paisagens
por entre montanhas e o clima

típico da região. Sem dúvida

será uma prova inesquecível
para todos os participantes",
garante Detlef Altwig, diretor
técnico dos ralis Mitsubishi.

Mitsubishi Motorsports

Desbravando pela primeira
vez Joinville e Schroeder, as

duplas do rali de regularidade
Mitsubishi Motorsports podem
esperar uma prova com muitos

desafios, cercada de belezas

naturais da região.

Ao todo, serão 200 km de

percurso para a categoria
Graduados (mais experientes),
180 km para a Turismo

(experiência intermediária) e
150 km para a Turismo Light
(iniciantes), que explorarão
regiões com vegetação
típica do sul do país. O piso
predominante será de terra

batida com cascalhos e

os competidores poderão
aproveitar o belo visual

rnargeando um rio e em uma

grande fazenda com piso mais

fofo e até um pouco de lama.

"Entre as plantações de

bananas colocamos trechos

com laços que precisarão

de uma atenção maior das

duplas, principalmente dos

navegadores. Nesta segunda
etapa do ano, estamos

aumentando progressivamente
as dificuldades da Graduados,
deixando a prova ainda

mais emocionante para os

competidores. Na Turismo,
as duplas terão aventuras

de sobra durante todo o

trajeto, com trechos que irão

incentivar o espírito 4x4",
afirma Detlef.

Mitsubishi Outdoor

A etapa do Mitsubishi Outdoor

levará os participantes para

regiões históricas de Santa

Catarina. As equipes terão a

oportunidade de percorrer
o Caminho do Peabiru, uma
estrada que liga a costa do

Oceano Atlântico ao Oceano

Pacífico e foi usada muito

antes dos europeus chegarem
ao continente americano.

Teremos tarefas para todos

os gostos e muita aventura,

passando por trechos muito

preservados da Mata Atlãntica,
na Serra do Mar. Durante todo

o tempo, os competidores
estarão em contato com a

mata nativa e em estradas

de terra bem conservadas",
. explica Detlef.

As equipes podem se preparar

para uma etapa repleta
de atividades de aventura.

\

Em uma região onde a

característica principal é o

relevo, os competidores estarão
em contato direto com as

araucárias, além de subirem

e descerem a serra por várias

vezes em trechos de mata

fechada muito preservadas. Na
área cultural, a prova reserva

su rpresas, com ta refas que
irão desafiar o conhecimento

dos participantes e testar suas

habilidades.

De acordo com o diretor

técnico, a navegação e a

estratégia de cada equipe
na escolha das atividades

serão determinantes na

etapa. "Como é uma região
com muitas pequenas

propriedades, existem
inúmeros caminhos para

se chegar ao mesmo lugar.

Quem conseguir traçar as
melhores rotas, com certeza,
vai se dar bem", destaca.

Mitsubishi Pró-Brasil

A Nação 4x4 da Mitsubishi

também está envolvida no

espírito de solidariedade

e cidadania. Com a ação
social Mitsubishi Pró-Brasil,
foram arrecadadas mais de

777 toneladas de alimentos,
em doações através das

inscrições, desde 1994.

Para participar das provas,

os competidores fazem a

doação de 30 quilos de

alimentos não perecíveis e

seis produtos de higiene, que
são destinados a associações
da cidade onde as provas são

realizadas.

O Mitsubishi Motorsports
Sudeste tem patrocínio de

Castrol, Itaú, Gol, Clarion,
W.Truffi Blindados, Mit

Financiamentos, Estapar, .'

Mangels, MVC Artecola,
Farmais, Automotiva

Usiminas, Transzero,
Unirios, Seara, Pirelli,
Redecard, Dupont, Consórcio

Embracon, Daslu, Artfix.
Já o Mitsubishi Outdoor

conta com o patrocínio
de Gol, Centauro, Grupo'
Midori, Clarion, Columbia,
Unirios, Transzero, Castrol,
Mapfre, Cisa Trading,
Pirelli, Pilkington, Dupont.
Para mais informações e

inscrições, acesse: www.
mitsubishimotors.com.br.

Adriano Carrapato I Mltsublshi

Ralis da Mitsubishi estarão pela 1a
vez em Joinville

Adriano Carrapato I Mitsubishi

Prova passará por trilhas e estradas da região
Tom Papp I Mitsubishi

Prova do Mitsubishi Outdoor terá atividades
de aventura e culturais

Gabriel Barbosa I Mitsubishi

Mitsubishi Outdoor reúne amigos e familiares
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• Doa se um Cocker fêmea, com 1 • Vende - se Jogo de molas • Apartamento novo com 2 quartos, • Vende - se chácara 25 mil mt? si • Vende - se terreno 2500 mP
ano de idade, na cor branca. Tr: cortadas para Gol Gl, G2, G3 ou cozinha mobiliada, vaga de casa em Guaramirim, no Bairro plaino no Rio Cerro II. Valor a
8886-3266 com Maicon G4 Fica na altura de 2 dedos do garagem aceita financiamento e Caixa da Agua, Rua Guilherme combinar. Tr: 3376-0726

pára-lama. Valor: R$ 80,00. Tr: FGTS. R$ 120.000,00.Tr:9159- Tomelin. R$ 150.000,00. Tr:
9943-4172 9733. Creci 14482. 8422-1926.

• Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e saldo parco

• Trabalho com serviços de corte e
• Vende - se ar condicionado, • Apartamento em construção, valor Direto c. propriet. Fone 8448-

poda de arvores. Tr: 9158-0019 cônsul 7500 btus, semi novo. R$ promocional para investidores, 2 8644 -

390,00. Tr: 3370-0983. quartos, R$ 80.000,00. Tr: 9159- • Vende-se uma locadora com ótima• Trabalho como diarista na Vila 9733. Creci 14482
• Vendo 3 terrenos na praia

Lenzi e região. Tr: 9178-1437 com
• Vende - se TV Philco 29 clientela, ponto de funcionamento de Itajuba, R$ 28.000,00

Lucia. polegadas, R$ 380,00. Tr: 3370- • Vende - se prédio no Estrada a 13 anos, mais de 3000 DVDs escriturados 300 m2 fone 8448-
0983 Nova com 3 apartamentos, e entre lançamentos e catálogos. 8644

• Vende - se portão garage
uma Kitinete. R$ 390.000,00. Tr: Preço imperdível/aceito carro no

• Vende - se área de
9987-3576. negócio Tr: 9631-2588

• Procuro empregada domestica, Portografico, 3 por 3. R$ 3370- reflorestamento de 12 anos, já
casal necessita para São Paulo 0983 • Alugo Apto cl 2 quartos, cozinha, • Aluga-se sala comercial no possui madeira quadrada, área

para todos os serviços e que • Vendo estrutura de ferro, 15 por 8
sala, BWC, área de serviço e centro de Corupá 120 mP cl plana de 50.000 mP próxima a

saiba cozinhar. Tr: 3372-1490 com coluna de 5 metros. Tr: 9953-
sacada. R: Max Wilhelm, 837, estacionamento. Tratar no horário Rio do Sul. R$ 3328-3516.

com Darci 3878 I 3370-0719 prédio azul Tr: 3371-6021 comercial. 3375- 1004
• Vende - se terreno no centro de

• Aceito doação de beliche usado • Vende- se carrinho de lanche
• Apto no Rau, 67 mP área útil - 2 • Vende - se loja de presentes, Schroeder com 400 mts, prox. a

em bom estado. Tr: 9198-5568 em funcionamento, com quartos, sala cozinha, BWC, área utilidades e acessórios femininos, prefeitura. Tr: 8800-8800

churrasqueira e mesa de sinuca,
de serviço, vaga de garagem. Bairro Vila Lenzi. Tr: 9175-1200

• Me ofereço para trabalhar como Pode usar o FGTS. R$ 120.000,00 ou 9663-5682
• Vende - se terreno em

carpinteiro. Tenho experiência. no bairro Amizade. Tr: 8469-8547. Guaramirim, bairro Beira Rio porTr: 9159-9733 creci 14482
8435-5023 I 9248-3309 Diego • Ótima oportunidade vendo

• Vendo agropecuária, pet em R$ 75000,00. Prox ao centro. Tr:

• Procuro estagio na área de oficina eletromecânica (motores
• Vende - se aptos no Rau, prox. ao Guaramirim bairro Avaí, valor a 9977-9550 I 9989-6049

elétricos e venda de peças), em
posto cidade. R$ 100.000,00 a combinar contato com Fabio ou

pedagogia em escolas ou 110.000,00. Tr: 3273-5233. Marley (47) 9244-6304
• Vendo terreno São Luis, 600 m2•

empresas estou na 5 fase da pleno funcionamento com 6 R$ 80.000,00. Tr: 3275-2347 I
faculdade. Tr: 8412-4928 até as

anos no mercado, ótima clientela • Vendo Apartamento suíte mais • Aluga se sala comercial em 8853-9716

16:30. de Jaraguá do sul região, sem 1 quarto, próximo do mar, aceita Guaramirim com 18 mP, ótima

restrições negativas de títulos carro como parte do pago Fone localização. Tr: 3373-1900
• Vendo terreno em Schroeder 900

• Trabalho de pintor na parte da protestos e impostos em toda 8448-8644
m2 .R$ 50.000,00 .R$ 3275-2347

manha, falar com Jeanderson gestão,2006,2012 com todo
• Aluga-se - Sala comercial na 18853-9716

no (47) 8435-5203 na parte da maquinário, matéria prima, pecas
Marechal Castelo Branco, 2128 -

• Vendo 02 Terrenos no

manha. ,com técnicos na área .valor R$
Centro - Scheroeder. Tr.: 3374-

1488 Champagnat - R:lrmao Leão

• Atelier de costura Marlene, faço 50.000,00. Tr: 3273-6615 • VENDE-SE Casa Nova 100m2 no Magno ( 15,75 x24,00 m ) cada

reformas de roupas. Contato:
Firenze terreno 370m2 murado • Vende-se um petshop completo, R$ 170 mil- tratar com Sergio• Vende-se Guilhotina, interessados

3275-4315 OU 9194-2435 falar com Cristiano 9653-7897
R$135.000,00. Tel: 9918-9996 ou com consultório veterinário, 9975-3940

(MARLENE)
8443-3633 banho/tosa e venda de animais.

" • Grande oportunidade Vendo um
• Estrutura para galpão 12 x 20 Tr: 47 8492-7060

x 6 m, com colunas reforçadas,
• Casa Nova 135 m2 porcelanato, lote no perímetro urbano, com 21,

interessados falar com Cristiano
água quente, laje inclinada, 146 mts, 6 do centro de Jaragua,

• REALIZE O SEU SONHO liberamos 9653-7897
moderna próxima da Unerj/Rau, com escritura, com casa alvenaria

credito para compra de casa, apt,
R$275 mil. 9918-9996 • Alugo kitinete peça única, com aprox. 80 mts com água corrente

chácaras, sitos, carros, moto, etc,
• Vendo loja no centro de Jaragua, • Casa Nova com 135 m2, terreno

30 m na Rua: Ernesto Lessmann, e cachoeira, nascente, lagoas
ou pagar dividas, sem consulta com estoque e clientela formada. 390 m2• Porcelanato, água quente,

615. Vila lalau - Jgua do Sul. R$ de peixe. R$ 350.000,00. Aceita

SPC ou SERASA mínimo de R$ R$ 58.000,00. Tr: 9991-2121. laje inclinada, moderna próx. Unerl/
300,00 + água e luz. Tr: 9976- proposta. Tr: 9118-5474 19662-

3.000,00 em 24 X 150:00 fixas, • Vendo filhote de Pinscher, fêmea Rau. R$ 275 mil. 8443-3633
5630 I 3635-4443. 0895

e no max. De R$ 400.000,00 em R$ 150,00 e o macho R$ 120,00. • Vende-se uma casa prox. a Weg I
• Alugo quartos. Tr: 3275-4315 com

ate 360 meses para pagar inf. Tr: 3371-6968 Marlene.

fone (48) 3052-9096 Alex site
de alvenaria com 180 mt2, 3 salas

www.meuimovelmeusonho.com.br
• Vende - se Iphone 4 s 16 G, 1 escritório, 2 bwc, área de serviço, • :Aluga - se kitinete a 70 mts da • Caminhão GMC 710 gabine
preto, valor a negociar. Tr: 9702- churrasqueira, 3 quartos e 2 vagas Prefeitura de Jgua, (cozinha, dois Basculante, baú de alumínio, 7
0008 com Wellington de garagem, o terreno mede 13 por quartos, BWC, e área de serviço) pneus novos, motor de BMW,

f' • Vendo estoque de decoração
27.Tr: 3371-8082 19905-7365. dou preferência para idosos, baixa quilometragem, revisado.

• Ps3 Slim 160 Gb Bluray e (aceito apart. ate R$ 150,000,00.) estudantes e casal sem filhos. E Aceito propostas, troco por menos
I infantil, acompanha carteira de

,
3D modelo novo ORIGINAL

clientes. Tr: 9183-1996
Valor da casa R$ 298.000,00. possível garagem, internet e TV a valor ou maior valor. Tr: 3370-

SONY cl controle, jogos. R$ • Vendo casa Nova na praia Barra,
cabo. R$ 550,00 incluso água e 7994 I 9916-9619

II
I 690,00. X-Box 360 Slim e energia. Tr: 3371-1634.
I Velha, Suíte mais 2 quartos, e

3D modelo novo, controle, demais dependo Fone 8448-8644
jogos. R$ 590,00. Nintendo • APARTAMENTO cl suíte + 1

3ds destravado cl jogos, bate quarto, sacada cl churrasqueira,
• Vende - se casa de alvenaria com 3 • Vende - se Celta vermelho 2010

• Vende - se Terreno Rua: Hilário
,

fotos em 3D R$ 510,00. Tr: cozinha mobiliada. R$ quartos, no Jgua. Esquerdo prox. ao completo 4 portas. Tr: 9962-3747

9188-7769/9907-1512/8462- 149.000,00 (liberado para estofados Jardim .R$ 175.000,00. Floriani, em frente ao Edifício com José.

8442/8840-4992, e-mail/rnsn financio E FGTS). Tr: 9104-8600. Tr: 8800-8800. Moradas da Serra na João

giovannibnu.vendas@gmail. Planincheck, no Nova Brasília.
• Vende - se Corsa Classic sedan,

Creci 14482. • Vende - se casa em Schroeder. 2010 com 18000 km, prata,450 m2 (15 x 30 mt) Contato pelocom Entregamos instalado e R$ 130.000,00 imóvel aceita R$ 10.000,00 mais prestações
configurado

• APARTAMENTOS cl 2 quartos telefone 47 8818-3320
+sacada cl churrasqueira, área financiamento. Tr: 9977-9550 I' (particular, não precisa transferir)

• Vende-se filhote de York Shire de festa, áreas de 53 á 65 m2• R$ 9989-6049
• Terreno de 20 por 70 mts com 3273-7644 18812-7170 17813-

macho, R$350,00 contato 3370- entrada + parcelamento + financ.
casa de 220 mts,sala e cozinha 4785.

2715 - cl Dorli
• Vende-se casa de alvenaria, mais dois banheiros 3 quartos e

rr. 9159-9733. Creci 14482. kitinete no mesmo terreno com 4 escritório, tudo murado com'
• Vendo filhotes lasa Apso com 5 • Apt.76m2 privativo na Vila Lenzi 3 quartos, no Bairro Chico de Paula, portão eletrônico, jardim, garagem
meses. R$ 450,00. Tr: 9231- quartos mobiliado R$145.000,00. R$ 160.000,00. Tr: 3373-6337 para 3 carros.Preço a combinar. • Vende - se Tempra 96 GNV. R$
1166 I 8404-2883. Tel 9918-9996 8443-3633 ARNO Tr: 9969-5540. 3000,00. Tr: 3276-0850 ..
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• Fiat Strada 2007 fire flex

R$21.200,00. 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 337�-1634.

• Vendo um Stillo 2003,1.816
válvulas, roda 16, original, preto,
completo.R$ valor a combinar.

Tr:3371-0134/ 9931-6391 (oi)

• Ford ka ano 2000 completo,
2 dono. R$ valor a combinar.

Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor
novo,IPVA pago. R$ 8500,00. Tr:

3370-6910/ 8816-4437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0,
flex 2009,com ar condicionado,
totalmente revisado e emplacado.
R$ 21.000,00. Tr: 9936-0243.

• Fiesta 97, cor prata, duas portas
em ótimo estado, R$ 7.000,00
aceito moto. Tr: 3276-0478

• Vendo F 4000 ano 82,MWM. R$
25.000,00 ou troco por carro de

menor valor. Tr:3371-6968.

• REPASSE Ford Fiesta 2006 4

portas R$ 16.500,00 fino 100%.

Tel: 3373-4131

• 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 9969-8058 falar com

Marcele

• Vende-se moto Prima Kasinski

150 2011, emplacada até

2013, preta. Valor R$ 5.300,00,
interessados falar com Cristiano

9653-7897.

,

: • Vende - se Fiorino 2006, GNV. R$
I

� 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 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 togus 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 G1I12001/02 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: 3276-

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! R$12.000,oo.
Tratar com Pedro, 3370-5243/9973-
9472. Ilha da figueira

• 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 2012 4 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 1.64 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, metállco, 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 ATIRATICVE 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 pago. 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 çompleto 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 2012 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 de 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 x sem 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 ljanela Lateral. R$
6.000,00. Tratar Fone: 47- 9213-

5511/ 3273-1895/3370-9351
Waldemar.

• Vendo um gol ano e modelo 2006,
1.0 com ar cond, trava e alarme, 4

portas. R$ 21.000,00. Tr: 9921-
9163. '

• Vende-se Strada fire flex 2007 R$
20.900,00 Tr: 9157-7525 Neto

• Vende-se Montana Sport 2007 R$
27.500,00 Tr: 91577525 Neto

• Vende- se um Línea Duologic
1.9 flex 2009, prata, c/ couro
automático top de linha, R$
25.000,00+ prestações, aceito
troca. (particular) Tr:3273-7644 /
8812-7170/ 7813-4785.

• 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 um Peugeot 206 ano 2003
comp. 2 portas, manual, chave reserva,
bem conservado. R$ 16800,00. Tr:
3275-3538 /9931-9410.

• Vendo Renault Laguna 2000/2001
Completo valor R$ 14.000,00 fone
47-9975-2864

• 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/ 3276126? 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$ 9000,00 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

• Vende-se Parati 1.8,L ano 95, 3

dono, ótimo estado de conservação,
gasolina, farol de milha, trava
MuItIOck.R$ 11.500,00 quitada. Tr:
9151-2805.

• Torro C4 Palias 2008, prata,
único dono, completo, couro. R$
35.000,00. Tr: 8426-4748/ 7812-
2639.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 I VEÍCULOS I FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE MAIO DE 2012

SX4 2.0 MT

Venha conferir!
o KM - Branco - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

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 Tríptronic.

i30 Auto 2.0

53.500,00
20iO - Preto - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Freios ABS, Air Bag 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, Dfreção 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 ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

Zatira Elite 2.0 Aut

48.000,00
2009 - Preto - Flex - Aquecimento, Vidros e Travas Elétricas, limpador e
DesembaçadorTraseíro, Rodas de Liqa-teve, Cd Player.

-

2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de ligà-Ieve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto
Automático, Câmbio Automático, Freios Abs, 4 Air bag' s.

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

f"

I FIAT\IDEA ELX 1.4 2006 I
I cOMPLETA.�I'II/fJlljJlill!L'_'_,,_'_. . ,, __'_,,_'_'_,,_' '_'_._'_'!!.'::..J

Chevrolet S10 2.8 MWM 4X4
Colina - 2005. /,_,I_!�RiI:"A/II·I:")a'!!fliB!fJJlll M/�lIJjjj II

TOVOTA COROLA 1,8 XE12007
COMPETO AUTQMAnC••1111.L"_,_,,_,,__ ,,__,,_,_,_, ,_, ,_,_,_,,_,_,,

FIAT UNO 2 PORTAS 2009
C\OPCS. ti'l!J/Wij!BHllI1IrW,IIi1,,1 .1i�d<llill'�="iIiI'i8ill .11/1

TAXAS COMPARTILHADAS COM
O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

GM CORSA SEDAN 1.4 20081

IOT\AQ\U.DONO. !lf�!(�,,�ll[fifJ!
____ ,__ ,__ ,_,_,_,_,_,_,_,_,__ , ,_,_.l

VW PARATI 1,62006

COMPLETAJlml'"'IiJ"I'''fG!f!fW!ilIJI''''maalU; .,1 ·1Ii./II"d .d

PEUGEOT 207 PASSION 1.42010 I

COMPLETo.1.1�.lfIJ' I
-,-,,_._,-,-,,-_._,,--_._,,-,,-,-_._,-,,-,----,-,,-,,_)

VECTRA CD 2.0 2008 COMPLETOI

TETO/ABS� ;;�I;umllr, !

,, , ,,_,_. ,_,_,_,_,_, ,_,_._,J

1
I

-�,

P�OMOÇÃO li
I

R$114.900,OO
TOYOTA HIWX SW SRV 2008
COMP. 3,0 4X4 AUTOMATIC.

-'-.-"-----'-'--'--'-.,---.--'--'-.-'----.----'-'--""'"1 I

I WI/ FOX PRIME 1.62011 :
I WI/ FOX 1.0 4P 2007\2008 I

I WI/ GOL GIV OOOB\08\06
I GOL GI/ COMPLETO 2008

I PARAll 1.6 2006
1 GOLF 1,601\0212012
I HONDA CIVIC EX 2006
f HONOA FIT 04\05\08

I SANDEIRO 1.62011

CITROEN PICASSO 2.0 2003 II SANOEIRO 1,02008
r�

..m"ISII!I"'.®!.i"i.··."iIi&iI'·"";m'
I PRISMA 1 4 2007COMPLETA. 1,.,,11, �.9 �u�:a(l J 1

•

L � ���::_::'::�:::.':'::_____ I CORSA SEDAN 1.4 2008
f CORSA SEOAN 88\0 1 \0312010

i CORSA HATC 01\02\03\05\2007
I CORSA HATCH 1.8 2005

I PAUO 03\08\2010
I SIENA2oo5

I HIWX 88\2008

I
S10 4X4 2,8 CO 2005

I
FIAT IOEA ELX 2006
C4 PAUAS GLX AT 2008
C4 HATCH GLX 2010

jCORSA HATCH MAX 1.0 2005 KIT I ECOSPORr 06\2007
L����A_���!!�:!������!��U ! ���A8ci�%�0�010

f PEUGEOT 206 2006\2008
I PEUGEOur 207 PASION 2010

I ESCAPADE 1.6 2010
I SCENIC 2005\2006

I PICASSO 03\07\07\2008
FIESTA SEOAN 2008

I FIESTA HATCH 2011
I lOGAN 2008

I GM\ AGllE 1.4 lJZ 20m

I CUO SEDAN 2005
TOVOTA HIWX SW 4X4 1998 I CUO HATCH 02\06\2007\2010

COMPLETA\DIESEL.O--IB'"�"'''f.iíf!11 I WNEfA 2,5 2008
�f!,líIf,!9, ,._"KW,/W VECTRA 0006\2008�,--,,-----,-,----,,-,---�---,-,,----,--,,----, I GM\ ASTRA 04\2008

I FIAl\ PUNlD ELX 2008

I PEUGEOT 307 2004

I GM\ MONTANA 1.4 2008
I COROlLA XEI AT 2007

I CrrROEN C3 04\06\2006

I GM ZAFIRA ElEGANCE 2005

I
FORO KA 2004
GM MERIVA 1,8 2004

I FORD F250 3,9 2002

I f[ TAURUS 3.0 1897

IGM ASTRA HATCH CO 2.D 20041 GOL CU 1896 JCOMPLETO R�IJIIIII'IIJ& f
ESCORT 1.6 1884

_,_,_,__ ,_ .. _,,_._,_,,_,,_,__,_,__ ..�,_,_,_,�J L._,__,,__,,_,,_,_,_. . ,,_,_._,_.._,.-,-,,-,--.-,-,,-,--,,-- I
,
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NOVO UNO
VIVACE 4P 2012
COMPLETO

VI blllzamos a troca do seu cano.

*Uno Vivace 1.0 4P 11112, à vista, a partir de R$27.990 ou entrada de R$13.995 (50% de entrada) + 24 parcelas de R$718,98, com taxas de 0,98% a.m. 00 12,41% a.a. Valor total do carro financiado: R$31.250,52.CET de 1,21% a.m. ou 14,55% a.a. Taxa de cadastro, avaliação do bem, gravame e IOF inclusos no CET. Condições válidas para financiamentos na modalidade COC pelo banco BV. **Gol G5 1.0 4P 10/11, à vista, apartir de R$27.490 ou sem entrada + 60x de R$789. Valor total do carro financiado: R$47.340. Condições válidas para financiamentos na modalidade COC pelo banco BV, com taxas de 1,65% a.m. e 21,70% a.a.
TAC e IOF não inclusos. Fotos ilustrativas. Ofertas válidas até 12/5112 ou enquanto durarem nossos estoques.

c:
o
...
:::I

Õ
.,.
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r

F I A
m; A R EE J

,

NA HORA DE N UI
TROCAR

DE CARRO. R

VARIEDADE: VEfcULOS 100%

FINANCIADOS

EM ATÉ

vEfeUlO OPCIONAIS ANO DE R$ POR R$ LOJA

2010 137.000 127.000 SUBARU-ITA
2012 71.000 66.000 JON

2011 69.900 65.400 SUBARUBW
2009 69.900 64.900 JAR
2005 63.990 59.990 ITA
2011 59.500 54.500 JON

2008 56.000 50.000 BRU

TRIBECA 3.6 '270CV AUTO 4X4 COMPlE1O+COURO+ABS+ABG+TETO+RODA+AtJIO+SENSOR+4X4
408 FELlNE 2.0 AUTO COMPl.fID+ABS+ABG+SENSOR+lfID+{OURO+EBD+RODA+AUlO

.

IMPREZA HB 2.0 4X416V AR+DH+VTE+AL+AJ3G.:tAB.S-l-<D+COMP'i4X4+FN+RODA+lDT
FORESTER XS 4X4 AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+AQ+{I)+(OMP+RODA+4X4+LDT
307 CC 2.0AUTO AR+DH+VTE+ABS+i\6G+{OMP+AUlO+RODA+<D+TElD+COURO
GOlF 2.0 MI BLACK EDITION AUTO COMPl.fID+ABS+ABG+lfID+{OURO+SENSOR+<D+RODA+EBD

BOXER 2.8 FUR(iAO 330( DH+AQ
1200 HPE SPORT DIESEL AR+DH+VTE+AL+ABG+COURO+AQ+RODA+W 2005 '54.900 50.000 ITA

AR+DH+VTE+ABG+ABs+<:OMP+SENSOR+<D+AL+RODA+t:DT 2012 49.900 47.900 CHAPECROSSFOX 1.6
JmA 2.5 AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG+CD+lfID+{OURO+COMP+AUlO+ROOA 2007 49.900 46.900 JON

ClTYEX AR+DH+VTE+A6G±AOtID+ROOA+oT+W 2010 49.000 45.000 HÃ
AR+DH+VTE+ABS+ABG+COURO+AUlO+COMP+SENSOR+RODA 2007 46.500 44.500 JON

, nU) Ai:jn'.A�7', """IM.'" I" 'RO(;i.l(4,t:t;t.Ic'i'!ID, .' ... 46900 43 ��"I�lffpi '11ft. 'IIIWl,,'IIi\ETQ±,,��l'VT�� ,." •.,'lH�1 ",,,,,o�ra '. , .9l:! .. ",.�""" �i,
207 SW XS 1.6 AUTO AR+DH+VTE+AL+RODA+COURO+<D+AlJlO+{{)MP+lDT+W 2011 47.400 43.400 ITA

307l'lB 1.6 PRE5�t:L�PK '

m

ÃR+OIi+VIE+��AL+<1H:TETO+AQ+(OMp+RQPA+1D'f " 20n 4Q.900 43,OOÓ �
""

.
Jorr"

FOCUSSDGLX2.0AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG+CD+AQ+AUlO+RODA+DT+W 2009 44.990 41.990 ITA

S10ADVANTÀGE AR+DH+VTf+AL
_ •

2010 43.900 39.900 BRU

STllOSPORTING 1.8 AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+lfID+{D+(OMP+AQ+RODA+lDT 2009 42.900 38.900 JON

207SDPASSIONXS 1.6AUTO AR+DH+VTE+AI..+J.\Q+A,UlO+COWf+RODA+DT+W �
2010 42.000 38.500 10N

VECTRAGT2.0 AR+DH+VTE+ABS+ABG+CD+AL+AQ+RODA+LDT+W 2009 42.500 38.500 JON

C4 PAllAS 2.0 I'\l,IIO AR+DH+�+AL+({}i;'ABS-+ABG+AUlO+COMP+RODA+DT+VV 2008 41.500 38.00Q )ON
COROlLAFIElDERXEI1.8 AR+DH+VTE+ABS+ABG+AQ+RODA+lDT+W 2008 38.800 35.800 ITA

307$D2.0FEUNL AR+DH+VTE-t;AL+AO+.ABSt-ABG+ffiMp+AL+<D+RóDA+OT+W 2008 37.500 34.500" joN,
KANGOO SPORTWAY AR+DH+VTE+AQ+RODA+LDT+W 2008 34.900 32.900 ITA

lIFAN620J.616V AR+OH+VTE+AL+ABG+COURO+AQ+RODA+DT+W • 2010 32.500 30.000 ITA

PARATI1.8COMFORTlINE AR+DH+VTE+AQ+lDT+W 2006 29.900 27.900 JON

STRADAFIRE1.4CS AQ+W 2010 29.000 26.500 JAR

PUNTO 1.48V DH+VTE+AQ+LDT+W 2008 28.900 26.000 JAR

206 SW PRESENCE 1.4 AR+DH+VTE+AQ+LDT+W 2008 27.500 25.000 JON

IDEA l.4MPI ELX DH+VTE+AQ+LDT+W 2006 26.800 24.800 JAC-ITA

SIENA FIRE 1.0 AQ+DT 2010 25.000 23.000 JON

AR+VTE+AL+DT

AR+DH+VTE+AQ+CD+RODA+lDT+W
AL+1E+LDT+W'

AQ+LDT
AR+DH+VTE+AL+LDT

AQ+lDT

2007 24.400 22.400 JAR

2007 22.900 21.400 JAC"-ITA
2006 2z.500 21.000 IND
2009 22.900 20.900 BRU
2005 22.500 20.500 JON

2008 21.900 19.900 JON

CORSAJOY

PICANTO EX 1.1

FOX 1.0

CELTA lIFE 1.0

GOL POWER 1.6

FlESTA HB 1.0

206 SENSAT 1.4

BMW 5281 AUTO

ASTRASDGLS

FIORINO 1.3 FIRE
206 SOlEll 1.6

KA GL 1.0

PALIO FIRE 4P

VEaRACD2.2

VE+AQ+LDT 2008 18.900 17.400 BRU

AR+DH+VTE+ABS+ABG+COURO+TE1O+AUlO+COMP+RODA+AL 1996 18.500 17.000 JON

AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+DT+W 2000 17.900 16.700 ITA

2004 17.000 15.500 JON
2003 16.900 15.400 JON ,

2004 16.500 15.000 ITA
2003 16.500 15.000 ITA

1999 15.800 14.300, RIS
2001 16.500 14.000 IND

2001 13.900 12.900 JAC-ITA
2003 13.900 11.900 JAR

1999 12.900 JON

AR+DH+VTE+AQ+ABG+COMP+RODA+LDT+W

AR+DH+VTE+AO+CD-t-fIDDA+LDT+W
AR+AQ+RODA+LDT
AR+DH+VTE+AL+AQ+COMP+RODA+DT+W
AR+DH+VTE+AL+AQ+ABG+RODA+LDT+W
AR+DH+VTE+ABG+CD+AQ+AL+lDT+W
AL+AQ+1E
AR+DH+VTE+AL+ABG+ABS+AQ+RODA+LDT+W

SEGUNDA A SEXTA, DAS 8h ÀS 19h. SABADOJ DAS 9h ÀS 13h.

JARAGUÁ DO SUL I 4732741900 I R. REINOlDO RAU, 414

BLUMENAU 47 3231 6000 I ITAJA' 47 3348 8556 I BRUSQUE 47 3355 4500

RIO DO SUL 47 35220686 f INDAIAL 47 3333 4866

v G
,

HAI

A fábrica da Volkswagen do

Brasil de São José dos Pinhais

(PR) conquistou o 19° Prêmio

Expressão de Ecologia, a maior

premiação ambiental da região
Sul do Brasil, na categoria
"Conservação de Insumos de

Produção - Energia", com as

ações implementadas para
reduzir o consumo de energia
por meio de novas tecnologias.
A Volkswagen, única empresa
do setor automotivo entre os

vencedores das 20 categorias,
receberá o troféu Onda Verde

pela terceira vez. Na 10a edição
do Prêmio, em 2002, a fábrica
foi a vencedora por usar tinta

à base de água na pintura de

automóveis, evitando a emissão

de solventes. Também conquistou
a 17a edição, em 2009, com
o projeto de reflorestamento

visando à preservação ambiental.

O viveiro dentro do terreno da fábrica

produz 10 mil mudas por ano. Mais

de 100 mil mudas de espécies
nativas foram plantadas em 13 anos

de história. Só no ano passado,
foi realizado o plantio de mais de

800 mudas de várias espécies
nativas em parceria com a Câmara

Americana de Comércio - Amcham.

"Os prêmios retratam nosso

comprometimento com

diversas ações que vêm sendo

desenvolvidas com o objetivo de

reduzir o consumo de energia,
atender com excelência a

legislação ambiental e obter

resultados proativos baseados

nos conceitos de sustentabilidade.

Servem também de estímulo para
os colaboradores aplicarem os

conceitos de sustentabilidade

em suas vidas", afirma o diretor

da unidade, Volker Germann.
A entrega do 19° Prêmio

Expressão de Ecologia será em

setembro, durante o Fórum de

Gestão Sustentável 2012, em
Florianópolis (SC).
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CLIO
�3.990

à vista

DUSTER
VERSÕES A PARl1R DE

R$S1.800

COMPROU DUSTER.
GANHOU BICICLETA!

CONDições
ESPECIAIS
PARAPCO

Libert JARAGUÁ DO SUL (47) 3274-0000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Celta LS 2012

Classic LS 2012�
'"

Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 @iX�

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), ano/modelo 201?/2012, com preço

promocional à vista a partir de R$ 25.990,00. Corsa Hatch 1.4,4 portas, Econo.fiex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 29.990,00, Ofertas válidas para o perlodo
do dia 11 de maio de 2012 no Estado de Santa Catarina, para veiculas Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da

fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os vefculos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por

Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 0800 7024200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Campeonato Varzeano

Clássico na abertura
da segunda fase

Rivalidade histórica entre Kiferro e Atlético

entra em campo hoje, às 13h30, na Vila Lalau

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Omaior clássico do futebol
varzeano de Jaraguá do Sul

marca a abertura da segunda
fase da competição promovida
pela Fundação Municipal de

Esportes.
Kiferro e Atlético se enfren

tam hoje, às 13h30, no campo
daVila Lalau. Dos 29 títulos dis

putados até hoje no Campeo
natoVarzeano, doze foram con

quistados pelas equipes, sendo
seis para cada lado.

O time daVila Lalau vem de
uma melhor campanha na pri-

meira fase. Venceu seus quatro
jogos, "marcando quinze gols
e sofrendo apenas quatro. O

rubro-negro da Estrada Nova

também jogou quatro vezes,
vencendo três 'e sendo derrota
do em uma ocasião. Marcou ca

torze vezes e sofreu cinco gols.
As equipes também duelam

pelo troféu de artilheiro. Com
seis tentos cada, Dhioo e Maba
são os maiores goleadores do

campeonato. Completando a

rodada naVila Lalau, Global Pi
sos/Guindastes Volpi e Vila La

lau jogam às 15h15.
Os demais jogos da rodada

acontecem nos campos do Grê-

Guaramirim

mio Garibaldi (Iuriti x Corin
thians e Operário x Galácticos),
do SantoAntônio (SantoAntônio
xTigre eAmizade x Supermerca
do Brandemburg) e do João Pes

soa (Barrabaxo x Néki e Sport x
Agrocomercial Jonathan).

Em decisão do Tribunal de

Justiça Desportiva de Jaraguá
do Sul, equipe 2000 Multímar
cas foi eliminada da compe
tição, após utilizar de forma

irregular o atleta Edmarcos

Henning. Assim, a vaga na se

gunda fase foi herdada pelo Ti
gre Materiais de Construção.

Rodada terá jogos
na Vila Lalau, Santo
Antônio, Garibaldi

e João Pessoa.

Rodada define os semifinalistas
O Campeonato Varzeano de

Guaramirim conhece seus se

mifinalistas neste fim de sema

na. Na TaçaAntônio PedroVick,
a Segunda Divisão, os jogos se

rão válidos pelas quarta de fi
nal. Na Taça Ronaldo Miron da

Silva, a Primeira Divisão, acon
tece "a última rodada da fase
classificatória.

Pela Segunda Divisão, hoje
serão realizados os jogos Iuven-

tus versus Nápoli (l3h30, no

Amizade) e Rio Branco versus

Nacional (l3h30, no Rio Bran

co). No domingo jogam Benfi
ca versus Cataratas (l3h30, no
Aval) e Gaúchos versus Pinhei
ros (l3h30, no Amizade).

Na Primeira Divisão, dois

jogos hoje. O já classificado

União/Jagunços recebe o lan
terna Atlético, no Amizade."
Com a 'corda no pescoço', o

Unidos daVila precisa vencer o
Cruzeiro, no Rio Branco.

A rodada prossegue no do

mingo, quando o Couve-Flor

joga no campo do Amizade

pelo empate contra o Avaí,
que precisa dos três pontos.
Enquanto isso, no Avaí, o líder
Bem Bolado encara o Expresso
Caixa d'Água, que tenta fugir" "

da degola. As partidas iniciam
às 15h30.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ESTREANTE O Couve-Flor (preto) busca uma vaga na fase semi.f"mal

TRADiÇÃO Representante da Vila Lalau, a Kiferro

já venceu o CaD1peonato Varzeano por seis vezes

Curta a nossa página no Facebook e
fique mformado também na sua rede social!

facebook ..com/ocorreiodopovo

Massaranduba

Semifinal do

Munidpal

Schroeder

Segunda
rodada

.

As semifinais do Cam
peonato Massaranduben

se de Futebol acontecem

hoje, no Estádio Erich
Rode. No primeiro jogo, às
14h, o Glória enfrenta o lo

Braço. Na sequencia, en
tram em"campo Cruzeiro

e Santa Luzia. Edson, do
Glória, e Almir, do União,
são os artilheiros com 7

gols. O evento é uma pro
moção da Comissão Mu

nicipal de Esportes.

O 260 Campeonato Mu

nicipal de Schroeder tem

sequencia no domingo,
com a segunda rodada da

primeira fase. No Vergílio
Rabuske jogam União ver

sus Néki (13h15) e Unidos
versus Tupy (l5h). Já no

Claudio Tomaselli se en

frentam Independente e

Real (15h). O Rio Hern fol

ga. A competição é promo
vida pela Comissão Muni

cipal de Esportes.

COI "p :'�n\,I,l

,redibilidQdn

M 1.::«e�h\f\)"t,(:(1f I.bl'

o 'd 'Ií) tl

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESPORTE I 22 I FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE MAIO DE 2012
www.ocorreiodopovo.com.br

,
III

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Jogos'Escolares
QCOlégiO Evangélico reclama - ao meu ver com razão - do

fato de não existir mais um troféu geral para a melhor es
cola dos Jogos Escolares Murillo Barreto de Azevedo. Inclusive
questionam o fato da competição ter a denominação de troféu,
mas não haver um troféu propriamente dito em disputa. Tam
bém penso que a escola campeã deve ser agraciada com tal
premiação. Neste aspecto, precisamos nos espelhar no esporte
norte-americano, onde o desempenho das escolas em competi
ções escolares é muitovalorizado pela sociedade local.

JESC Varzeano
Que rodada para abrir a
segunda fase do Varzeano,
hein? Um clássico e três

partidas que prometem.
Do clássico, nem preciso
comentar. Foi o tema da
nossamatéria principal.
Vou chamar a atenção
para os outros jogos que
valem a pená dar uma
conferida: Operário x
Galácticos, Amizade
x Brandemburg e

Barrabaxo x Néki. Podem
valer classificação.

Informações de
bastidores dão conta
de que a etapa estadual
dos Jogos Escolares de
Santa Catarina, de 15 a

17 anos, corre o risco de
não acontecer. O motivo
seria a falta de recursos
do governo do Estado.

. Inclusive, o assunto foi
abordado no congresso
técnico da etapa local,
realizado na quinta-feira.
Aguardamos as cenas dos

próximos capítulos ...

TJD/JS
O Tribunal de Justiça
Desportiva de Iaraguá do
Sul vem sendo coerente
em suas decisões. Desta
vez também foi ágil.
Julgou os recursos do
CampeonatoVarzeano
e do Coroa Bom de
Bola a tempo de não

prejudicar o andamento
dos certames. Quanto às

penalidades, penso que
as equipes devem pagar
por seus erros. E, neste
caso, eles custaram caro!

Classics
Vem aí, ii 'Iuventus
Classics'. Trata-se uma
linha de camisas com
a marca do clube,
réplicas exatas das
vestidas por elencos.
que marcaram a história
do 'Moleque Travesso'.
O primeiro modelo irá
homenagear o time de
1994, personificado na
lendária camisa 9, vestida
por Alaor, o 'matador do
João Marcatto' Volto ao

assunto em breve!

Olympya
Jogo difícil
ernCaçador
Embaladas pela goleada

. de 8 a O sobre o Audax, as
meninas de Olympya vol
tam a atuar amanhã pelo
Campeonato Catarinense
amanhã. Em Caçador, en
frentam o Kindermann, às
15h, no Carlos Neves. Em

campo, as únicas equipes
que já conquistaram o

título da competição.

Football

Jogos tora
de casa

As equipes da região
voltam a campo no fim
de semana, pela quinta
rodada do Campeonato
Catarinense de Futebol
Americano. Em São José,
os Breakers encaram os

Istepôs (hoje, 14h). Em
Criciúma, os Buffalos en
frentam os Slayers (ama
nhã, 13h30), no SATC.

Domingo, 13 de maio

T 16h Figueirense x Avaí
';': .

�
�:Js
�
�

�

Domingo, 13 de maio

.16h Botafogo x Fluminense

Domingo, 13 de maio

• 16h Internacional x Caxias

Domingo, 13 de maio

• 16h Atlético-MG x América-MG

�-
Domingo, 13 de maio

.

• 16h Coritiba x Atlético-PR

-
Jaraguá do Sul

Sábado, 12 de maio

• 13h30 Juriti x Corinthians
• 13h30 Kiferro xAtlético "A"

• 13h30 Santo Antônio x Tigre
• 13h30 Barrabaxo x Néki
• 15h15 Operário x Galácticos

·15h15 Global Pisos x Vila lalau

·15h15 Amizade x Brandemburg
• 15h15 Sport x Agrocomercial Jonathan

• Campeonato Varzeano f
,

' "

Guaramirim

Sábado, 12 de maio

• 13h30 Juventus x Nápoli
• 13h30 Rio Branco x Nacional

• 15h30 União/Jagunços x Atlético
• 15h30 Unidos da Vila x Cruzeiro

Domingo, 13 de maio

·13h30 Gaúchos x Pinheiros
• 13h30 Benflea x Cataratas
• 15h30 Couve-Flor x Avaí
• 15h30 Bem Bolado x Expresso

D.ilff!J!!lt�l"
Domingo, 13 de maio

• 13h15 União x Néki
• 15h Unidos x Tupy
• 15h Independente x Real

Sábado, 12 de maio

• 14h Glória x 1° Braço
• 15h30 Cruzeiro x Santa Luzia

"SEMANA DA ENFERMAGEM"
12 A 20 DE MAIO

AGEM! UMA DAS PROFISSÕES MAIS DIGNAS! NI/�S'E
UMA CRIANÇA NO SEU PRIMEIRO CHORO E A LÁGRIMA
��I "CONCEPÇÃO CRISTÃ DO CUIDAR DO PRÓXIMO OS ATUAIS, COM A
AMPLlA'ÇÃO DO CONHECIMENTO E DOS CONSTANl'ES AVANÇOS TECNOLÓGICOS,
PROFUNDAS MUDANÇAS OCORRERAM NO MUNbb, MAS,·fS.. ENFERMAGEM SE
MANTÉM COMO PROFISSÃO DE EXTREMA IMPORTANCIA NOS CAMPOS ECONÔMICO
E SOCIAL. O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM É ESSENCIAL DESDE A
PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À POPULAçÃO, NO ASPECTO DA PREVENÇÃO E DA
ATENÇÃO EM SAÚDE, ATÉ ASUA PARTICIPAÇÃO EFETIVA NAS RELAÇÕES HUMANAS.

A ALEGRIA DE

CATEGORIA COMPOSTA POR FUNÇÕES NOBRES, EXERCIDAS DIUTURNAMENTE POR
PESSOAS ABNEGADAS, A EXEMPLO DE ANA JUSTINA PEREIRA NÉRI (*13/12/1814
+20/05/1880), PRECURSORA DA ENFERMAGEM NO BRASIL. PRIMEIRA ENFERMEIRA
BRASILEIRA, VOLUNTÁRIA DE GUERRA. NASCIDA NA BAHIA, CUIDOU DOS DOENTES
DURANTE A GUERRA COM O PARAGUAI. SEU NOME FOI PERPETUADO COM A
FUNDAÇÃO DA PRIMEIRA ESCOLA DE "ALTO PADRÃO" (ENFERMAGEM) NO BRASIL, NO
RIO DE JANEIRO, EM 1.923, VOLTADA PARA OS TRÊS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS NA
PROFISSÃO: IDEAL, ARTE E CIÊNCIA.

A EXEMPLO TAMBÉM DE FlORENCE NIGHTINGALE (*12/05/1820 +13/08/1910), A
DAMA DA LAMPARINA - ENFERMEIRA INGLESA - PARTICIPOU DA GUERRA NA CRIMÉIA
- EUROPA (em 1854/1856). LANÇOU NO MUNDO OS MODERNOS SERViÇOS DE
ENFERMAGEM DA ÉPOCA. DE FAMíLIA RICA, DESDE PEQUENA MANIFESTOU SUA
INCLINAÇÃO PARA O CUIDADO DOS ENFERMOS. EM 09 DE JULHO DE 1.860, FUNDOU
EM LONDRES, INGLATERRA, A PRIMEIRA ESCOLA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL SÃO
THOMÁS, TORNANDO-SE PIONEIRA NAABERTURA DE ESCOLAS DE ENFERMAGEM.

Nossa mensagem a Você PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, que abraçou esta profissão
e não mede esforços para bem exercê-Ia, a qual esperamos em breve vê-Ia ainda mais
valorizada, especialmente com a aprovação do Projeto de Lei nº. 2295/2000 que fixa a

Jornada de Trabalho em 30 Horas Semanais e o Projeto de Lei nº. 4924/2009, que fixa
Pisos Salariais para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

Lorival Pisetta

EDITAL CONCORRÊNCIA N° 77/2012. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TIPO:
MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de serviços de engenharia
para construção do Centro Municipal de Educação Infantil Tulipa com área total
de 969,25m2, situado na Rua Artur Enke s/n, no Bairro Amizade, no municipio de
Jaraguá do Sul, com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade
com os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta
de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores,
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 13:30 horas do dia
14 de junho de 2012, no Setor de Protocolo desta Prefeitura. ABERTURA dos
ENVELOPES: 14:00 horas do mesmo dia na sala de reuniões da Gerência de
Licitações e Contratos. OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O edital es
tará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer
custo. Os Anexos do Edital (Projetos, Memorial e Planilha Orçamentária-Quanti
tativa), deverão ser retirados na Gerência de Licitações e Contratos da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horário das 07:30 as 11 :30hs
e das 13:00 as 17:00hs, mediante apresentação do recibo de paqarnento de taxa
de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos do Edital, deverá
ser retirada no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endereço aci
ma. ORÇAMENTO MÁXIMO DA OBRA: R$ 1.291.734,72 (hum milhão duzentos
e noventa e um mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no

endereço acima ou pelo fone: (0**47) 2106-8204 (Enq? Humberto) ou pelo Fax
(0**47) 3370-7253, ou ainda pelos e-mails:id8920@jaraguadosul.sc.gov.br EngO
Ivan/Projetos) ou id80049@jaraguadosul.sc.gov.br (EngO Humberto/educação).
Jaraguá do Sul (SC), 02 de maio de 2012.

CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal

EDITAL CONCORRÊNCIA N° 76/2012. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TIPO:
MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de serviços de engenharia
para construção do Centro Municipal de Educação Infantil Azaléia com área total
de 1.201, 13m2, situado na Rua Alberto Maiochi s/n, no Bairro Chico de Paula,
no municipio de Jaraguá do Sul, com fornecimento de materiais e mão de obra,
em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo, Rlanilha Orçamentária/
Quantitativa e Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais
alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até
as 09:00 horas do dia 14 de junho de 2012, no Setor de Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURA dos ENVELOPES: 09:30 do mesmo dia na sala de reuniões da
Gerência de Licitações e Contratos. OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS:
O edital estará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem
qualquer custo. Os Anexos do Edital (Projetos, Memorial e Planilha Orçamentária
Quantitativa), deverão ser retirados na Gerência de Licitações e Contratos
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horário das
07:30 as 11 :30hs e das 13:00' as 17:00hs, mediante apresentação do recibo de
pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos
do Edital, deverá ser retirada no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal,
no endereço acima. ORÇAMENTO MÁXIMO DA OBRA: R$ 1.603.240,39 (hum
milhão seiscentos e três mil duzentos e quarenta reais e trinta e nove centavos).
INFORMAÇÕES: Dúyidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no

endereço acima ou pelo fone: (0**47) 2106-8204 (Enq? Humberto) ou pelo Fax
(0**47) 3370-7253, ou aipda pelos e-mails:id8920@jaraguadosul.sc.gov.br EngO
Ivan/Projetos) ou id80049@jaraguadosul.sc.gov.br (Enq" Humberto/educação).
Jaraguá do Sul (SC), 02 de maio de 2012.

CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal
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Acidentes com crianças assustam
EDUARDOMONTECINO

JMoradores pedem
mais sinalização e

responsabilidade
por parte dos
motoristas

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Um motociclista que fazia
malabarismo no bairro

Rau atropelou uma criança de
9 anos, ao meio-dia de ontem.

Tiago voltava da escola e estava

na calçada quando sofreu uma
batida na cabeça. O estado do
menino não é grave e, depois de
diversos exames e curativos, ele

já voltou para casa.
O homem de 22 anos empi

nou a moto por mais de 80 me

tros na rua José do Patrocínio e

acabou atingindo o filho de Lu

celis das Neves. Com um corte

na cabeça, o menino sangrava
muito e os vizinhos chamaram

os Bombeiros, que prestaram os

primeiros socorros. Enquanto
isso, o motociclista foi escon
der a moto na garagem de casa

e voltou ao local perguntando
sobre a gravidade do acidente,
ele foi reconhecido pelos mora
dores, que o impediram de fugir.

"Ele pediu que a gente não

chamasse a Polícia, garantindo
que ia pagar todas ,as despe
sas médicas do menino", con
tou uma vizinha da família. Os
moradores se revoltaram ain

da mais com o homem, assim
como os militares que vieram

atender a ocorrência. "Até os

policiais começaram a brigar
com o rapaz, perguntando se ele
sabia o que tinha feito, que era

muito grave mesmo", contou o

padrasto de Tiago, Neri Haiduk.

Sem asfalto no cruzamento
Os moradores do bairro João

Pessoa estão preocupados com
as condições de um dos cruza
mentos de maior movimento.

A reclamação da comunidade

é que a prefeitura prometeu o

asfaltamento em dezembro do

desse cruzamento ruim", conta
LuziaMittelmann, dona de uma
mercearia naquela esquina. .

Outra reclamação da comer

ciante é que na época das chuvas,
ocorrem alagamentos e as bocas
de lobo transbordam. Para este

ano passado, quando a situa- problema o prazo para resolver

ção foi improvisada com ma- é final do ano, garante Alcides

cadame. A Secretaria de Obras Donat, diretor' de Obras e Servi

tem prazo até o final do ano ços da Prefeitura de Jaraguá. I'A_

par� instalar as galerias de es- galeria e a tubulação auxiliar de
coamento e tubulação. vem ser colocadas na ruaArthur

Na área, a rua Francisco Gonçalves-de Araújo e no cruza

Panstein está com o asfalto em mento da Francisco Panstein. Já
boas condições, exceto no cru- temos o projeto, com prazo de

zamento com a rua Iolanda Ruth execução para o final do ano",
Roweder Sacho Naquele ponto, confirma ele. Donat lembra ain

os buracos e o desnível são peri- da que para ter a rua asfaltada,
gosos. I'A_ gente já viu muito car- a comunidade interessada deve

ro batendo embaixo ou dando encaminhar um abaixo-assinado

umas freadas violentas por causa para o programa "Novo Asfalto".
MARCELE GOUCHE

PROBLEMAS Falta de tubulação de esgoto
também causa transtorno para a população

I
•

I

Duas tragédias
Também por causa de um

acidente de trânsito, às 17h30 de

quinta-feira, outra criança teve

que ser socorrida pelos Bom

beiros. O menino de 10 anos,

que também se chama Tiago,
andava de bicicleta quando se

chocou com um carro, na rua

Augusto Germano Hanemann,
na Barra do Rio Cerro.

Segundo o motorista do Pa

lio' um caminhão estacionado

na esquina prejudicou a visão

do cruzamento e ele não con

seguiu evitar a bicicleta. Tiago
sofreu traumatismo craniano,
hemorragia e foi encaminha
do para a Unidade de Terapia
Intensiva do Hospital Jaraguá.
Na tarde de ontem o quadro
era estável e ele se recuperava
bem das fraturas, mas continua
inspirando cuidados e perma
nece na UTI. .

Obras

Tubulação
embairro

Até a semana que vem o

Samae de Iaraguá do Sul
vai colocar 300 metros
de tubulação da rede de

esgotamento sanitário na
rua José Emmendoerfer.
O tráfego de veículos na
via pode ser interrompido
e desviado para rua João
Planincheck durante o

período. A reposição do
asfalto deve demorar
cerca de 45 dias.

Área/ Re uisito
CULTURA: Nível superior completo em Música, Dança, Teatro, Literatura

(Letras), Artes. Visuais, Cinema e/ou correlatas. Habilidade em atividades

culturais e coordenação de projetos e eventos. 44h/semanais.

RECEPCIONISTA: Ensino fundamental completo. Habilidade no atendimento

ao público. 36h/semanais.
VAGA PREFERENCIALMENTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

INSTRUTOR DE CURSOS: Formação em 'Artes. Habilidade em ministrar

aulas de Desenho e Pintura para todas as idades. Desenvoltura para cursos

- de Artesanato e artes em geral. 44h/semanais.

ESPORTES: Nível superior completo em Educação Física (Bacharelado);
Inscrição n6CREF; Habilidade em Ginástica. 44h/semanais.

DETIDO Neli Haiduk e Lucelis das Neves

presenciaram a prisão do motociclista e

acompanharam o f"llho para atendimento

Eletrônicos

Loja é
assaltada

Drogas
Flagrante
de uso

Informa abertura de processo seletivo

Dois homens roubaram a loja
GameMania, no calçadão,
namadrugada de ontem,

por volta das 2h. Diversos

equipamentos como tablets,
notebooks, X-Box e jogos de
PS3, foram levados numa

ação que começou com pe
dradas na vitrine. Os suspei
tos fugiram em direção à
Vila Lenzi, segundo teste
munhas, mas as buscas da
Polícia não tiveram sucesso.

Um casal dividia uma

pedra de crack e foi detido
na última quinta-feira, às
20h, perto do Terminal
Urbano Rodoviário. Uma
mulher de 30 e um homem

de 22 anos, que já respon
de por tráfico de drogas,
foram abordados na rua
Presidente Getúlio Vargas
e levados paramaiores
esclarecimentos na Dele

gacia de Polícia.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site
www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe conosco

Cidade Inseri ões e informa ões

JARAGUÁ Por meio do site até

DO SUL 20/05/2012

JARAGUÁ
DOSUL

Por meio do site até dia

20/05/2012

JARAGUÁ
DOSUL

Por meio do site até dia

20/05/2012

JARAGUÁ
DO SUL

Por meio do site até dia

20/05/2012
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COMPROMETIMENTO
MÁXIMO.

RELACIONAMENTO
EXTRAFORTE.

•

•

BRAVA
"P R O P A G A N D A

A cada ano que passa a Brava fica mais extraforte. Há sete anos a receita
é a mesma: em uma caneca bem grande colocamos gente diferente com

vários talentos, criatividade, planejamento e inovação. Acrescentamos'
comprometimento, parceria e coragem a gosto. Adicionamos também
grandes doses de amizade e irreverência. Para' obter o resultado esperado,
misturamos bem, e quando a caneca já está bem cheia, continuamos
enchendo. Afinal, nosso negócio é transbordar.
Brava Propaganda. Sete anos de comprometimento máximo e

relacionamento extraforte.

7 ANOS
BRAVAPROPAGANDA.COM.BR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




