
Campeonato Brasileiro
Vinte times e um objetivo
Corri 20 clubes e três jogos, amaior
competição do futebol nacional inicia hoje.
Figueirense será o único representante de
Santa Catarina na competição. Rodada
prossegue neste domingo. Página 23

Tatuagem
Desenho popularizou
Os tempos mudaram e a velha imagem
do tatuado como um "marginal" ou
"rebelde sem causa" está se perdendo.
Trabalho artístico está sendo mais
valorizado na sociedade. Página 17

Expectativa
Sul estámenos otimista
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Perspectivamais sombria é quanto à

aquisição de bens duráveis: 56,9% das
famílias afirmam ser um maumomento para
as compras, enquanto em outras regiões,
60,2% dizem ser um bom período. Página 4

Sem·desperdício
[araguá adere
aoprograma
Mesa Brasil
Desenvolvida pelo Sesc em todo
o país, a iniciativa visa arrecadar
alimentos e outros produtos.

ainda em condições de uso para
doação a entidades sociais.

Página6

Cultura
Neste dia 23, ocorre no Museu

Weg, o lançamento do livro
"Segredos de Passaporte 2", de
Américo Ribeiro Mendes Netto.

Beatriz Sasse
Plural, página 11
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. Farmácia dos
Sindicatos

I Completa neste domingo, dia
20, Seus primeiros 14anos de
existência esta iniciativa
da Associação dos Sindicatos

-

dos Trabalhadores de Jaraguá,�, .' . .
'

do Sul e região, que resultou
na criação de uma farmácia

p?Xa atender prioritariamente
seus associados.

Bebnec
Uma das mais relevantes
empresas do setormecânico
de nossa região completa 23
anos de atuação, durante os

quais conseguiu se posicionar
,

como fornecedora de

grandes empresas, incluindo
multinacionais.

decisivas na luta de uma

empresa para se firmar no
!'m�lcado, o !Uarketing é
muito mais simples do que
se imagina e ainda mais-fácil

I de, S�! u.tili:zado. Elolo(>. ste
I'; ,k'( " -',i' .,:,:,

cõnhecímeritó ao alcance
das empresas é o objetivo do
curso "Marketing em Pequenas

. Grandes Empresas;'" qtút'
acontece nos dias 11 a 14

dejunho, no Centro
Empresarial de Jaraguª do
Sul. Promoção é da Apeví,

wwwocorretodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Marisol

Em maio de 1964, foi criada uma fábri
ca de chapéus de praia que associou

o seu nome ao seu produto e daí surgiu o

limar" + IIs01" = marisol.
Quatro anos mais tarde, ingressa no se

tor de confecção, através da incorporação
daTricotagem eMalharia Jaraguá Ltda. Com
isso, altera-se a razão social para Marisol S.
A. Indústria do Vestuário, nome que man

tém até hoje. Durante um bom tempo, este
ve instalada em um galpão que ficava onde
hoje está a agência Bradesco, no Centro, que

foi negociado com o banco quando a mes

ma se instalou no atual endereço da matriz.
Em 1973, começa a se expandir, cons

truindo novas unidades fabris. Com a

compra da Marquardt S. A. 'Indústria de
Malhas, em 1979, a Marisol dá o passo de
cisivo na decisão do seu desenvolvimento.

Depois vieram e foram superados inú
meros desafios que a levaram a ser uma

das maiores confecções do país. Uma his
tória de muito sucesso de uma empresa
que soube se reinventar constantemente.

Navios
a fila de navios para carregar soja em Paranaguá
já chega a 40 dias de espera. Claro que a situação
nas rodovias não estámelhor pois, além da soja
estocada a que está sendo colhida está indo
o mais rápido possível para o porto. Sempre
lembrando que omaior produtor soja é o
Centro-Oeste e estes grãos ao invés de irem para
os portos do Norte através de hidrovias, seguem
para Paranaguá. Claro que grande parte do
ganho do produtor fica pelo caminho.

ualidade de vida
Há oito anos em Iaraguá do Sul, a Clínica Odontosul é referência em Implantes
Dentários e Emergências 24h. Este ano, a empresa implementou um incentivo
aos seus funcionários, levando-os a saírem do sedentarismo e ganharem
.condícionamento físico e qualidade de vida. No último domingo, eles participam
da 2a etapa do Circuito de Corridas daAcorjs, realizada no Parque Malwee. Os

/

funcionários que participam das competições ganham benefícios durante as

jornadas de trabalho, seja com folgas ou horas destinadas à prática desportiva.

Inovação
Empresas do segmento de pesagem como aToledo e a Filizola estão apostando na
tecnologia para alavancar suas vendas. Um exemplo são as etiquetas que acrescentam
uma nova função, pois quando lidas no caixa de um supermercado, avisam se a data de
validade do produto estiver vencida. Isto faz parte de uma nova vertente: a rastreabilidade
dos produtos que, em um caso extremo, poderá resultar na possibilidade de o consumidor
saber o histórico do animal que produziu o bife que está comprando.

LOT.EBIliS

DUPLASENA
SORTEIO N° 1072
PRIMEIRO SORTEIO

,

14-17-20-21-31-32
SEGUNDO SORTEIO
11 - 18 - 20 - 34 - 40 - 46

Comércio
exterior
A Câmara de Comércio Exterior
da Federação das Indústrias
(Fiesc) promove reunião dia 25
de maio para apresentar um
panorama do comércio exterior
brasileiro em 2012. O assunto

será abordado pela secretária de
comércio exterior do Ministério
do Desenvolvimento (MDIC),
Tatiana Prazeres, A reunião
acontece no Centro de Eventos do
Sistema Fiesc, em Florianópolis.

Logística
Mais do que qualquer outro
fator da economia, são dos
custos logísticos, decorrentes da
precariedade da infraestrutura

que os empresários mais
reclamam. A afirmação foi feita
pelo presidente do Sistema Fiesc,
Glauco José Côrte, na abertura
doWorkshop Internacional
Senai de Logística, no último
dia 16, em Balneário Camboriú.
('As reclamações surgem em

qualquer ponto do Estado,
principalmente por causa da
infraestrutura de transportes,
em qualquer ponto de Santa
Catarina", salientou. Sempre
lembrando que, comparado
com a situação de outros
Estados, somos previlegiados.

Ganhos
dos bancos
Diante da queda na lucratividade
dos empréstimos, por conta da
queda nos juros, os bancos já
encontraram uma compensação:
as tarifas de serviços. Os bancos
nesta sua estratégia apostam em

uma singularidade do mercado
brasileiro, pois a esmagadora
maioria dos correntistas só
troca o banco em casos

<

extremos. Com um consumidor

praticamente cativo, fica simples
aumentar as taxas e desta forma
-,

conseguir um ganho extra.

PERÍODO
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OBrasil é o quarto produtor mundial de ali
mentos, produzindo 25,7% a mais do que ne

cessita para alimentar a sua população. Porém,
segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), 26,3 milhões de tone

ladas de alimentos tem, a cada ano, o lixo como

destino. O desperdício equivale a 39 mil toneladas

por dia, quantidade que seria suficiente para' ali
mentar 19 milhões de brasileiros, com as três re

feições básicas: café da manhã, 'almoço e jantar.
Em 2003, ,a implantação do programa Mesa Brasil,
desenvolvido pelo Sesc, formou uma rede de soli-

fIZ. '-'MA.�iIJI\6eM
QUe CO�i>\"'À
COM MltJl-\A

\)E.RSdJA.L\�t>e :

UM T'6�e!

o progTama atende prioritariamente
pessoas em situação de

vulnerabilidade social e nutricional,
assistidas por entidades sociais.

dariedade em todo o país. Esta iniciativa louvável
visa contribuit pata a diminuição do desperdício,
através da doação de alimentos excedentes ainda
em condição de consumo como, por exemplo, fru-

Do leitor

Compreenda para
ser compreendido

'l Terdades e inverdades fazem
V parte do nosso dia a dia e, ao

que parece, o estabelecimento de
características únicas que possam
nos identificar está se tomando
cada vez mais difícil. Por exemplo,
diante do mau humor do chefe,
somos compreensivos, pois ele,
quem sabe, não está numa fase
boa. Ao recebermos uma bronca
do nosso superior lá no trabalho,
ficamos quietos, fingimos não ter
sido conosco, deixamos passar.

Contudo, diante de qualquer
deslize de um vendedor, de um

garçom ou de qualquer trabalha
dor que julgamos inferior à nossa
escala nomercado de trabalho, as
coisas perdem totalmente essas

características. Assim como uma

máscara que cai e demonstra a

face desnuda de quem se protegia
atrás dela, mostramos, às vezes,
diante de qualquer pessoa que
esteja em situação de desvanta

gem em relação a nós, importan
tes aspectos do nosso jeito de ser.

Algumas vezes, nem parecemos
mais as mesmas pessoas, somos

ousados e, cheios de razão, sem
nos atentar de que estamos, infe
lizmente, agindo de uma forma

pela qual não gostaríamos de ser
tratados.

Caso estejamos agindo assim,
do que reclamamos quando não
somos compreendidos pelos nos
sos superiores? Por que será que
não consideramos a dor que cau

samos num atendente quando o

denunciamos ao seu superior? Por
que somos insensíveis a ponto de
achar que o garçom não tem direi
to de estarnumdianãomuitobom

quando, na verdade, queremos ser
compreendidos em nossas dores?
Por isso, talvez, é que a vida tem

sido tão dura para muitas pesso
as, pois elas, muitas vezes, foram
duras e insensíveis com tantas ou

tras. Éhora de quebrar esse círculo
de dor, de romper comhábitos im

pensados, de considerar os outros
como queremos ser considerados.

Erika de Souza

Bueno, editora do portal
PJaa:IeIa Educação.

(��m,parti.uu:!J a sua Opillião. I!�screva..nos!
Envie suaCarta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

l1li
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tas e legumes amassados, que acabam não sendo
comercializados. Assim, o Mesa Brasil Sesc "busca "

onde sobra e entrega onde falta", utilizando tam

bém estratégias de mobilização e ações educativas

que incentivam a solidariedade e o desenvolvimen-
to comunitário. O programa atende prioritaria
mente pessoas em situação de vulnerabilidade so

cial e nutricional, assistidas por entidades sociais.
O Mesa Brasil chegou a Iaraguã do Sul há poucas
semanas e já tem o Fort Atacadista cornoparceiro.
Certamente, outras empresas de nossa cidade serão

parceiras desta iniciativa que só merece elogios.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Viver a vida...
Sentei-me para reler trechos de um livro-calen

dário que tenho comigo, o Daily Teachings (En
sinamentos Diários) e foi bem oportuno. Eles resu
mem conteúdos do livro O Segredo, que trata da Lei
daAtração: o que você pensa e o que você evita você
atrai... Faz sentido, muito do que não desejamos,
conscientemente, é o que desejamos inconsciente
mente. Nossa cabeça é um caso de polícia.

Nessa releitura, dei de cara com uma frase que
dizia mais ou menos assim: - "Se você quer tornar
sua vida um paraíso, construa esse paraíso dentro
de você ..."" A coisa é tão ruidosamente óbvia que
acaba produzindo surpresa. E a leitura fez-me lem
brar de BronnieWare, lembras dela?

Bronnie Ware já foi protagonista destas nossas

conversas, ela é uma enfermeira australiana que dá
assistência a pacientes terminais; pacientes cujos
médicos já lhes lavraram a sentença final para os

próximos dias. De tanto 'Conversar e ouvir esses pa
cientes à beira damorte, Bronnie escreveu um livro:
- "OS cinco maiores arrependimentos de quem está
à beira da morte". Um livro formidáveL

O primeiro dos arrependimentos é este: - "Mui
to me arrependo de não ter vivido a vida que eu

queria viver, mas de ter vivido a vida que os outros

esperavam que eu vivesse". Nada de novo, todos
nós fazemos mais oumenos assim.

Juntando peças, o livro dos meus Ensinamentos
Diários tem razão, se quero viver no paraíso tenho que
construir esse paraíso dentro demim, ele só pode exis
tir dentro demim, jamais fora. Dessa ilação incontes
tável resulta então que os pacientes à beira da morte
estão errados. Eles só não viveram a vida que deviam
ter vivido em razão de não a ter desejado viver. Culpa
ram outras pessoas, foram frágeis, covardes e jogaram
tudo isso nas costas dos outros. Bem como nós, mais

das vezes, fazemos. Ninguém nos pode impedir de vi
vermos a nossa vida, do nossomodo, quem nos impe
de somos nós mesmos. Mas dá alívio culpar os outros.

Ridículas
São ridículas certas mulheres. Quem são elas?

As que dão trela para bobagens deste tipo que li
numa revista: -

IiTrês simpatias para ser pedida
em casamento". Você já viu algum homem fazen
do isso? Por que razão elas ficam desesperadas
para achar um "bermudão"? Porque foram educa
das pelas mães para serem assim. Respeitando-se
e com autoestima elevada, qualquer mulher'será
procurada para casar, não vai precisar procurar
por ninguém, nem faier simpatias ridículas.

Fórmula
O indiozinho perguntou ao cacique da aldeia:

- Como é que eu consigo fazer coisas impossíveis?
Sem piscar, o 'cacique respondeu: - IICom entu

siasmo"! Sábio. Sem entusiasmo, sem a ardência
do fogo da vitória dentro do peito, não atravessa
mos vivos a avenida da vida... Entusiasmo é Deus
dentro de nós. E com ele nada é impossível.

Falta dizer
A mãe do cafajeste, aquele que degolou sete

pessoas em Goiás e que depois morreu na que
da de um helicóptero, disse aos jornalistas que
- IIPai emãe não têm culpa do que os filhos fazem
de errado". Ela não deixa de ter razão, firmeza e

bons valores passados pelos pais na infância dos
filhos ajudam, mas não evitam o mau-caratismo
dos filhos. Quando o sangue ruim vem de berço
ninguém pode impedi-lo de fazermaldades, nin
guém. Quem não presta já nasce não prestando.

Fale conosco
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Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
)

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL 141 FIM DE SEMANA, 19 E 20 DE MAIO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

ectativae

Famílias do Sul estão
menos otimistas

Pesquisa do Ipea revela que perspectiva para o
consumo de bens duráveis piorou na região

JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

.

Qotimismo das famílias da re-

gião Sul do Brasil teve uma

pequena queda entre março e

abril deste ano, segundo os resul
tados do Índice deExpectativa das
Famílias (IEF) publicado pelo Ipea
(Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) na última quarta-feira.
A medida geral de expectativa
da região caiu de 67,7 pontos em

março para 67,2 em abril, seguin
do amédia do país, que passou de
67,7 para 67 pontos.

Dentro dos itens que com

põe o índice,' o Sul brasileiro
está otimista em dois itens im

portantes, avalia o secretário de

Desenvolvimento Econômico
de Jaraguá do Sul, Afonso Piaze
ra Neto. ('A região está bastante

segura quanto ao emprego tanto
do responsável pelo lar, quan
to do restante da família", afir
ma. Das famílias pesquisadas
na região, 89,1% disseram estar

seguras quanto à ocupação do

responsável, e 89,7% expressa
ram segurança sobre o resto da
família. O índice de segurança
financeira da região é o terceiro
melhor, perdendo para o Centro
Oeste (92,1%) e o Norte (97%),
enquanto o resultado nacional é
de 77,7%. "Istodemonstra a con

fiança que se tem nomercado de
trabalho da região", enfatiza.

Apesar disso, a região tem a

pior expectativa de melhoria na

situação financeira para o pró
ximo ano, com 78% de famílias
com uma visão otimista do fu
turo. No país, o índice é de 85%

.

- 7,7 pontos acima do índice de

março, que foi de 77,3%. Na re

gião, 25% dos pesquisados dizem
estar em situação pior este ano

do que no ano passado.
No país, 56,4% das famílias

dizem não ter dívidas. No Sul,
esse percentual está abaixo com

48,8%. Apenas 5,4% disseram ter

muitos débitos.
Mas a perspectiva mais som

bria das famílias na região Sul é

quanto à aquisição de bens du
ráveis: 56,9% dizem ser um mau

momento para as compras, en

quanto no nível nacional, 60,2%
dizem ser um bom período. O

pessimismo só é superado pela
região Norte, com 63,3% de opi
niões negativas.

MARCELE GOUCI-IE

SECRETÁRIO Para Neto, índice de segurança
financeira mostra "confiança que temos no mercado"
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Daiana Constantino 275·006
(47) 2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Colaborou Verônica Lemus

Vistoriando obras da prefeitura
Por conta das denúncias de possíveis irregularidades,

que vieram à tona nesta semana, em obras de reforma
de postos de saúde e de escolas realizadas pela Constru
cad Construção, a presidente do Sindicato dos Trabalha
dores da Construção e do Mobiliário de Iaragua do Sul,
HeleniceVieira dos Santos, decidiu que irá visitar serviços
de outras 'empresas contratadas pela prefeitura.

"As denúncias da falta de registro dos trabalhadores
foi apenas na Construcad, mas já que estamos fazendo
visitas dessas obras, vamos fazer de todas", disse. Até o

momento, das dez obras de responsabilidade da Cons

trucad, a presidente visitou quatro. "Na semana que
vem vamos terminar essas visitas e fazer a denúncia ao

Ministério do Trabalho pela falta de registro dos funcio
nários e exame de admissão".

Paralelamente às visitas do Siticom, o vereador Justino
da Luz CPT) busca mais informações acerca da denúncia
de superfaturamento no valor da obra no posto do Rio
Cerro 2. Orçado em R$ 79 mil, o serviço estaria sendo ava

liado agora em R$ 30 mil. Na sessão da Câmara, na terça
feira, dia 22, o petista colocará em votação um pedido de

informação ao Executivo sobre todos os contratos e docu
mentos referentes às obras de reforma de postos de saúde
e escolas do município, realizadas pela Construcad Cons-

.

trução. "Se o pedido for aprovado; a prefeitura tem 30 dias

para apresentar toda a documentação".

itaivan
IMOBILIÁRIA

(47) 3055 3412
www.itaivan.com.br

\IAÇdãQjeven as
24/25 E 26
DE MAIO

Empauta
Na segunda-feira, dia21, às
17h, o presidente da Câmara
deVereadores de Schroeder,
Manoel EdnilsonBurgardt
CPT), irá discutir com os

demais parlamentares a
questão do ajuste salarial
dos secretários, prefeito e

vereadores domunicípio para
apróxima legislatura.

Trocas
Apartir de segunda-feira, dia 21, Isaias
Pommerening, que era assessor da
presidência daCâmara de Jaraguá,
passa a trabalhar naOuvidoria do

Legislativo, ocupando o lugar deAna
Perotti (PV) - indicação do vereador
Amarildo Sarti (PV). Isolete
Carlini, assessora do gabinete de
FranciscoAlves (PT) assume como
assessora QO Legislativo.

Falsas ações
Com as eleições. se aproximando, governosmunicipais
disparam anúncios de ideias como se fossem projetas prontos
para serem concluídos. Típicas ações eleitoreiras. O governante
que não fez o que prometeu e o fundamental para apopulação
até agora, não vai fazermais.

Decidido
AMesaDiretora da Câmara de Jaraguá tomou
duas decisões internas para fugir de críticas da
opinião pública.Aprimeira descarta o projeto de
aumento salarial para o Executivo e o Legislativo,
e a segunda engaveta a ideia de retomar o projeto
para criar mais cadeiras para apróxima legislatura.
"Agora os vereadores vão ter de trabalhar para
se reeleger e quem quiser se eleger também",
disparou o presidente daCâmara de Jaraguá do
Sul,AdemarWmter (PSDB).

A semana
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Sete minutos'!
O vereador de Guaramirim, Diogo Iunckes
(PR) critica o presidente da Câmara, Osni
Fortunato (DEM), por não colocar projetas
que já receberam parecer favorável das
comissões em votação. "Não entendo isso. A
última sessão foi uma vergonha, durou apenas
seteminutos, com a leitura da ata da sessão
anterior e com a votação de dois projetos".

Novidade por vir
O·prefeito FelipeVoigt (PP) disseque os

bastidores da política estão "esquentando" e

que na próxima semana terá novidades.

PSDB Jovem
Neste sábado, dia 19, o PSDB Jovem de

Jaraguá promove evento para reunir
tucanos e simpatizantes. No encontro,
será lançado o blog do JPSDB.

1. ADEMAR WINTER (PSDB), presidente
da Câmara de Jaraguá do Sul, dizendo que

quer evitar polêmica em ano eleitoral.

'O Ministério da Justiça e o

da Saúde prometeu investir,
até 2014, R$ 4 bilhões em

políticas voltadas ao combate,
prevenção e tratamento a usuários
[de drogas]. E na semana que vem
devo conversar com os vereadores
para ver a possibilidade de realizar

um fórum no município para
discutir o problema das drogas.'
2. PíER GUSTAVO BERRI (PMDB), presidente da

Câmara de Vereadores de Massaranduba, que retornou da
XVMarcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada

em Brasília, nesta sexta-feira, acompanhado,
da vereadora Suzanne Reinke (PSDB).
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3. DIOGO JUNCKES, (PR), vereador de
Guaramirim, que no ano passado comandou
uma comissão que apurou o desaparecimento
de bens públicos da Prefeitura. Depois de
um ano, o caso ainda não foi resolvido.

2
'Por causa da nova lei, o
país vai conquistar muito,
pois o volume de recursos

para beneficiar a população é
inversamente proporcional
ao número de bandidos

abrigados na vida pública'.
4. DEMÓSTENES TORRES, ex-líder do DEM,
ao assinar o prefácio do livro Ficha Limpa: a

vitória da sociedade, que comemora a aprovação
da Lei Complementar 135/2010. Isso foi

antes da renúncia do senador após as denúncias
do seu envolvimento com o contraventor

Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.
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DOADOR, Luciana conta que o Fort Atacadista costwna contribuir com frutas

ii

Projeto busca doadores
Programa também desenvolve ações visando
um consumo mais consciente dos alimentos

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

SamiraHahn

"

De onde sobra para onde

falta", esse é o objetivo do

projeto Mesa Brasil, desenvol
vido pelo Sesc (Serviço Social
do Comércio) desde 2003, em
todo o Brasil. Em Iaraguá do

Sul, o programa iniciou há três
semanas e busca instituições
doadoras. Segundo a coorde
nadora estadual do projeto, Lu
ciana Azevedo do Nascimento,
no momento a cidade recebe
material de apenas um doador.

Ela explica que o Mesa Brasil
busca dar segurança alimentar
e redistribui produtos exceden
tes sem valor comercial. "Que
remos fortalecer as instituições
carentes através do alimento.
A verba que seria gasta com

comida é utilizada para outro

fim", afirma. Luciana ressalta

que o programa é uma ponte
que busca contribuir para a di

minuição da desigualdade so

cial no país.
O primeiro e único, doador

em Iaraguá, até o momento, é o
Fort Atacadista. Segundo o ge
rente do supermercado, Carlos
Alberto Mendes, o maior núme
ro de doações é de frutas amas

sadas ou produtos que estão

com período de validade redu
zido. Ele explica que o material
está em prefeitas condições de

consumo, mas não é tão atrativo

para os éompradores. "Estamos
separando pacotes de papel hi - ,

giênico e fraldas para serem do
ados na próxima terça", conta.

Além do processo de doa

ções' o programa desenvolve

paralelamente ações educati
vas para consumo consciente
dos alimentos e resgate da ci
dadania. O gerente do Sesc de

Jaraguá do Sul, Sérgio Luís Pe

drottí, conta que as entidades
recebem cursos que mostram

como otimizar a utilização dos
alimento. Ele também explica
que o programa na região ain
da é tímido, já que está em pro
cesso de implantação. Pedrotti
ressalta que o projeto não tem

estoque. I� coleta e entrega do
material são feitas em um úni
co dia" afirma.

o Mesa Brasil
busca dar

segurança
alimentar e
redistribui

produtos
excedentes sem
valor comercial.

PROCE'fEiJSO Sérgio eXplica que a coleta e

entrega do material são feitas em um único dia

Interessados em ajudar
devem se cadastrar

, \
,

o recolhimento dos do- jeto indústrias de alimen-
nativos acontece nas terças-" tos, centrais de distribuição,
feiras pela nutricionista do supermercados, armazéns,
projeto. As empresas inte- produtores, redes varejistas,
ressadas podem buscar in- associações de produtores
formações através da sede rurais, postos de combustí
do Mesa Brasil, em Joinville, veis, gráficas, empresas de'

pelo telefone 0800 645 8880. embalagens, empresas de
Podem se cadastrar no pro- transporte, entre outros.

Dados do

progTam&
DoEstado

• Médiamensal de

arrecadação: 223.557 quilos
• Doadores: 80 parceiros
• Instituições beneficiadas:
326 entidades

• Médiamensal de pessoas
atendidas: 109.890

q'lle pc)d.e
se» d.o o:

Alimentos em geral: Fru
tas, legumes e verduras; Frios
e laticínios; Grãos e cereais;
Enlatados e conservas; Pães
e massas; Carnes e derivados;
Produtos e serviços; Embala
gens próprias; Combustível;
Utensílios culinários; Lava

gem de veículos; Transporte;
Serviços gráficos; Divulgação;
Cessão de espaços; Trabalho
voluntário em atividades edu
cativas, seleção e manipula
ção de alimentos, captação de
recursos entre outros.

o que não pode
ser doado:

Refeições prontas; Doces
e pães com recheios cremo

sos; Alimentos com embala

gens danificadas e datas de
validade vencidas.

DllelhoI#lias

Reforma
em escola

A Escola de Educação Básica
Teresa Ramos, de Coru-
pá,' comemora 72 anos de

fundação hoje. O centro foi
fundado em 19 de maio de

1940, e o nome é em ho

menagem à mãe de Nereu

Ramos, Teresa Ramos. A
comunidade escolar foi

contemplada com recursos

estaduais no valor de R$ 370
mil, para reforma e melho
ria da estrutura física, que
beneficiará aproximada
mente 871 alunos, do ensino
fundamental ao ensino
médio. Segundo o diretor da

instituição,Valdelir Deu
cher, será feita a troca de

telhado, forro e melhorias
na parte elétrica. "Os tra
balhos iniciaram no dia 15
de fevereiro e a previsão de
conclusão é para no mês de

julho deste ano", afirma.
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fe ivil

Encontro
reúne150

participantes
Seminário buscou a integração das entidades

e expôs veículos e equipamentos utilizados

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

02° Seminário Regional de
Defesa Civil e o 3.0 Semi

nário Regional de Proteção Ci

vil reuniram 150 participantes
de vários municípios na quin
ta e sexta-feira, no pavilhão
de eventos, com a presença de
diversas, entidades parceiras
da Defesa Civil, além de expo
sições de veículos, equipamen
tos e um helicóptero. O evento,
realizado pela Arnvali e pela
Coordenadoria Geral da Defesa
Civil de Santa Catarina, propu
nha a integração com os sete

municípios (Barra Velha, Coru
pá, Guaramirim, Iaraguá do Sul,
Massaranduba, São João do Ita
periú e Schroeder) e com as for

ças auxiliares que participam
das ações em situações adver
sas. "A integração da região já
é realidade demonstrada pela
participação e que estão bus-

Todo processo
passa pela

conscientização
da população em

buscari�ormações
para não viver em

condições de risco.

Marcos

Dellagillstffu9"
dic,..etoYr da Det'esa
Civil em Scbroeder

cando a qualificação", afirma
Alexandro Vargas, secretário

executivo daArnvali.
A cerimônia de abertura con

tou com a presença de diversas

lideranças políticas da região,
representantes de entidades e

comandantes de corporações.
Em seguida, foi apresentada,
por alunos das escolas públicas,
a peça de teatro "Heróis somos

todos nós". Para encerrar o pri
meiro dia do seminário, a jor
nalista Cilene Victor ministrou

palestra com o tema "Comuni

cação e Percepção de Risco".
O Consultor de Defesa Civil

da Arnvali, Paulo de Almeida,
diz que a exposição de equipa
mentos pretende mostrar o que
a Defesa Civil tem de recursos

para atender a comunidade
em situações adversas. Ao fi
nal do evento, a entidade pre
tende produzir um documento
com reivindicações. "Queremos
elencar as necessidades dos

municípios e vamos solicitar

para que a Avevi (Associação
dos Vereadores do Vale do Ita

pocu) encaminhe ao governo
federal", afirma.

Já o secretário da Defesa

Civil, Jair Alquini, avalia como

positiva a qualidade tanto dos

palestrantes como dos parti
cipantes. Quanto à integração,
ele acredita que foram atendi
das as expectativas. "Temos um
grande interesse nesta integra
ção para consolidar um progra
ma regional", destaca.

Enquanto isso, a Defesa Ci
vil está dando os primeiros pas
sos em Schroeder, conforme
Marcos Dellagiustina, diretor
da entidade. "O evento mostra

a importância da Defesa Civil

para a sociedade e que ternos
de ter a autonomia para realizar
os trabalhos", afirma. Segundo
ele, a próxima etapa em Schro

eder, dependerá de investimen
tos da prefeitura, que ainda não
estão garantidos.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

MOSTRA Entre os ítens expostos, estava um helicóptero usado pela entidade

Isenção até este domingo Vila Lenzi

2ªediçãoda
Dankefest

Os candidatos que queremso

licitar a isenção do pagamento da
taxa de inscrição para as provas
de cursos técnicos e de gradua
ção do Instituto Federal de Santa
Catarina (IFSC) têm até este do

mingo, dia 20, para fazer o pedido
pela internet. O direito à isenção
envolve os doadores de sangue
ou quem não tem condições fi
nanceiras de pagar as taxas.

Na região Norte, o IFSC está

com 812 vagas para os campi
Joinville, Iaraguá do Sul e Canoi
nhas. As inscrições para o pro
cesso seletivo vão até 10de junho
e devem ser feitas no site www.

ingresso.ifsc.edu.br. A taxa é de

R$ 30 para os cursos técnicos e

R$ 40 para 'os cursos de gradua
ção. O pagamento deve ser feito
em qualquer agência do Banco.
do Brasil. Mais informações no

site ou pelo fone 0800 722 0250.

Acontece neste domingo, na
ParóquiaApóstolo Paulo, na
Igreja LuteranaVila Lenzi,
a 2a Dankefest.A partir das
l1h30 será servido almoço.
A igreja fica naRuaMaria'.
Umbelina da Silva - Vila

.

Lenzi (próximo ao Piermann
Materiais de Construção).

Mobilização
MARCELE GOUCHE

. Ontem, Jaraguá do Sul aderiu ao Dia de Luta Antimanicomial com

uma caminhada desde a Praça Ângelo Piazera até a praça da Fundação
Cultural, onde o Serviço de Saúde Mental da Secretaria da Saúde

promoveu várias atividades durante o dia. A principal reivindicação do

movimento é a criação de uma ala de internação psiquiátrica no município.
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Em comemoração ao fim da Segun
da Guerra Mundial, o Departamen
to dos Correios e Telégrafos emitiu
uma série de selos emmaio de 1945:
• Selo alusivo à Saudade - homena

gem do Brasil aos soldados mortos
em combate representado pelo
cemitério, cruz e pétalas de rosas

caindo.
• Selo alusivo à Gloria - homenage
ando os combatentes com uma

imagem de um soldado da FEB.
• Selo alusivo à Vitória - união dos

povos contra a guerra, represen
tando o trabalho, as ciências e as

artes de todos os povos e as trom

betas daVitória.
• Selo da Paz - simboliza a paz da hu
manidade e a produção que agora
se recomenda (após a guerra).

• Selo da Cooperação - um planisfé
rio onde se destacam os locais da
Vitória e a cooperação entre os po
vos para por fim ao conflito.

• Os selos foram vendidos com valo
res entre Cr$ 1,00 e Cr$ 2,00.

f,-

o caso dos telefones
automáticos

Em maio de 1945, na Câmara dos Vereadores, foi emitido um ofício
ao prefeito para que tomasse providências quanto ao problema dos te
Iefones mudos. Há mais de 15 dias não havia condições de utilizar este
meio de comunicação. Embora as tarifas fossem quitadas religiosamen
te, os telefones continuavammudos, o que os vereadores questionavam
e exigiam providências imediatas. A irritação dos vereadores se ampliava
tendo em vista que os funcionários da empresa não se mexiam para re

solver o problema, permanecendo sentados em seu local de trabalho,
esperando que algo acontecesse. Outra reclamação era de que a central
era desligada. após a meia-noite, sendo que o funcionário alegava que
faziamuito barulho quando alguém a utilizava para realizar ligações, Si
tuação aparentemente hilária, porém de consequências incertas para os

que necessitam dos telefones, como médicos, doentes e polícia.

ContabiHdade
Consultoria Empresarial

P/uiissi'.)n,:,�lisn·lü I)ll'-{I ('I "'1 tJ r:;,
.

�, :C�I ,(Ât,J,L,

C"i"(:\(j'I·I"!I'd"·'l"::''" ), .cltt

"/I/'Nw,gumz"COill.br gl,.lrnZ@�]Uil'il.",(;Grn ,br

Desde 19'713

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
m

Lunender ���2- -(,
�

Grupo Lunelll

*

,

' II" ....,�l\aZOf)� ..

Lan« I W'" .V/.

Casa Eurides Silveira
FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Casa construída em 1917 na Estrada

Itapocu-Hansa, hoje Bairro Nereu Ramos.
Foi tombada como Patrimônio Histórico

Municipal em 2004. Esta é uma das inúme
ras edificações que fazem parte do legado
dos primeiros moradores de nossa região

e é uma demonstração da arquitetura e do
modo construtivo do jaraguaense. Inserida
na área rural da cidade; preservada por seus
familiares, vem contribuindo para a preser
vação daHistória de Iaraguá do Sul, do Esta
do de Santa Catarina e do Brasil.

TOrl1eio do

Operário
Futebol Clube

Adquira suas
ferraD1entas

agrícolas, na
Lessll1al1l1

No campo do time do Operário, em Ita

pocuzinho, ocorreu um torneio de futebol
envolvendo os times do Operário EC., Cru
zeiro E.C. e E.C.Aliança. Este último venceu
as partidas contra os adversários pelo mes

mo placar: 1 X O. Desta forma, conquistou a

taça oferecida pelos donos da casa.

A Ferraria Lessmann
anW1ciava seus produtos

agrícolas. Estava em
atuação desde meados

da década de 1930

ti§",',�"
'

� ,',

:",- '
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SEDE Parque industrial revitalizado de

Wersseling onde acontece a interação

FOTOS ORBITATO/DIVULGAÇÃO

TÊXTIL Cada grupo ficou responsável
pela criação de uma instalação

TRABALHO Grupos atuaram em projeto de
arte têxtil propondo instalações interativas

OPORTUNIDADE Mayná Quintana,
estudante do Orbitato entre os

selecionados do projeto na França

LIDERANÇA Celaine Refosco,
diretora do Orbitato coordenou um
dos grupos de estudantes europeus

Orbitato leva alu._os à França
A oportunidade leva alunos brasileiros a compartilhar experiências de criação com estudantes europeus

Orbitato - Instituto de estudos em jeto Power House The Best of Design: Textile Academy
Arquitetura, Moda e Design é uma Network, organizado pela associação Roons For Free,
estrutura multidisciplinar' fundada entre os dias 13 e 20 de maio de 2012. Este encontro é
em outubro de 2007, sediada em Po- uma experiência de criação coletiva onde 50 estudantes
merode, Santa Catarina, epicentro da de aproximadamente 10 instituições - entre 12 naciona
indústria de design e moda. A insti- lidades - criam instalações utilizando materiais têxteis.

tuição catarinense tem experimentado um amadure- As construções são feita por grupos de cinco estudantes
cimento rápido e reconhecimento além das fronteiras onde professores assumem o papel de facilitadores. Entre
brasileiras. Desde 2011 é a única instituição de ensino os 50 estudantes, 45 europeus e cinco brasileiros alunos
não europeia a expor os trabalhos de seus alunos na da pós-graduação Orbitato, são acompanhados pela di
principal feira têxtil do mundo, Heimtextil, em Frank - retora Celaine Refosco, que atua como instrutora de uma
furt, na Alemanha, com participação já confirmada das equipes internacionais.
para 2013. O instituto também representa a América Os trabalhos acontecem em Mulhose, na Alsácia,
do Sul entre o grupo internacional que define a organi- França (entre Alemanha e Suíça), uma região com for

zação criativa do mais importante caderno de tendên- te tradição têxtil eum parque industrial revitalizado do'
das da Europa, o Heintextil Trends. séculos 18 e 19, o Pare De Wesserling, que- concentra

.
: Todo este envolvimento com. o velho mundo rendeu um museu e uma usina de força, a PowerHouse, estam

.'

outro convite especial: a participação do Brasil no pro- paria histórica que serve de cenário para a realização

dos trabalhos. Representando o Brasil estão as alunas
do Orbitato e designers da indústria catarinense Pame
la Montanari, Mayná Quintana, Jeruza Teixeira, Bruna
Roders e Cristiane Munarini.

Na educação, o Orbitato possui dois cursos de pós
graduação em parceria com a Escola da Cidade - SP e

hoje conta com 95 alunos em formação e outros 60 já
formados. Também já recebeu centenas de pessoas de
todaAmérica Latina emsuas oficinas livres. Seu processo
pedagógico conta com corpo docente que integra nomes
como lum Nakao, Alejandro Sarmiento, Carlos Perrone,
Ana Lúcia Niepceron, onde também já circulam nomes

como o designers Ronaldo Fraga e Marcelo Rosenbaum.
A qualidade de trabalhos oferecidos rendeu ao Or

bitato parcerias valiosas com as empresas catarinenses

Altenburg, Butzke, Formus, Cores .e Tons, Real Estudio,
RenauxView, RVB Malhas, entre outras. Para saber mais
acesse: orbitato.com.br ou bestofdesign.org.

..

,
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Previsão do Tempo
Fonle: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
••
10° 20°

SãoMiguel
do Oeste

'..
10° 20°

Chapecó
••
10° 20°

Joaçaba
••
9° 19°

•

Sol no fim
de semana
Sábado: Nevoeiros com
sol no decorrer do dia.

Temperaturamais baixa ao
amanhecer com condições
para formar geada fraca
nas áreas altas.À tarde faz
calor namaioria das regiões.
Domingo e segunda-feira:
Uma massa de ar seco, em

aquecimento, deixa o tempo
estável com predomínio de
sol. Temperatura elevada
para época do ano, com

características de veranico.

Lages
• Â
10° 18°

'} r.
Instavel Parcialmente

Nublado
Ensolarado

TrovoadaNublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sul 8km/h Nenhjum vento

, favorável.
• 12h Vento não favorável Sodoeste 7km/h

80%• 15h
• 18h

Vento não favorável Leste

Vento não favorável Leste
6km/h
10km/h

de possibilidade
de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor

Traição
Desconfiadíssimo damulher, o homem chega em casamais cedo e começa
a procurar algo suspeito. Abre a porta do armário e dá de cara com o

.

amante dela:
- Oque você está fazendo aí?
- Eu vim dedetizar o armário ... As traças estão comendo todas as roupas!
- Mas pelado?
- Ih ... Não falei? Já comeram aminha também!

Sudoku:

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lca
C>
=
-

O
cn

Joinville
••
14° 22°

Jaraguá do Sul
••
12°21 °

Rio do Sul
• Â
9° 210

Blumenau
••
11 ° 24°

Florianópolis
• Â
15° 23°

São Joaquim
• Â
5° 17° �

Crteíúma
••
13° 25°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 12°C
MÁX: 22°C

2°C

121°_,
..__......................

SEGUNDA
MíN: 13°C
MÁX: 22°C

NOVA 20/5

CRESCENTE 28/5

CHEIA 4/6

MINGUANTE 11/6

NãoSaia/
sem

levar um
casaco!

TERÇA
MíN: 13°C
MÁX: 22°C

Palavras Cruzadas

São Francisco do Sul
• Preamar'
• 2h19: 1,5m
.15h15: 1,6m
• Baixamar
• 7h08: O,1m
• 1954: O,3m

Itajai
• Preamar
• Oh57: 1m
• 13h34: 1,1m
• Baixamar
• 6h21: O,2m
• 18h49: O,3m

Florianópolis
• Preamar
• Oh56: 1,1m
• 13h56: 1,1 m
• Baixamar
• 7h19: O,2m
• 20h: O,4mTábua

das marés Imbituba
• Preamar
• 12h47: O,6m
• Baixamar
• 6h58: O,1m
• 19h24: O,2m

3. Preparar medicamentos
4. Conselho, advertência
5. Sufixo formador de adjetivos e diminutivos
6. Aquele que compra e intencionalmente não paga
1. Rodeia exteriormente a copa do chapéu / Museu de

6
Arte Popular

'

I--_-__--+---+--_+__-_----i-_-----t !
B. Parte de um todo que se divide / Carro de passeio ou 7 i,

esporte, de duas portas I'l

�9. A membrana circular retrátil que limita a pupila / Sigla fi �
da associação que congrega os editores de revistas I--_-__--+--_-_-_----i-_-----t �

10. Uma grande capital nordestina 9 i
11. (Fig.) Esportista, profissional que sobressai entre 1__--+---+---t--+-----1----t----t---t-----I �

uma coletividade pelo que faz ou sabe / Uma parte "!O �
da ... mamona / Imposto de Renda �

12. O primeiro chefe de Estado brasileiro (1822-1831) i 1 I
13. Aviso, lembrete, pedido de atenção para determina- !

m

do assunto. 12 �
,.,

��_-+-�-�-_t_-+--�I__�-� �
s

!
��_�_�__�__�__����__�o

HORIZONTAIS
1. Genuína, não adulterada / (PaI. fr.) Cozinheiro encar

regado da direção da cozinha de um restaurante, um
hotel etc.

2. Fábrica alemã de automóveis / (Ingl.) Festa que se

instala em grandes espaços, de música eletrônica,
rock etc.

VERTICAIS,
1. A porção' comestível de frutos como a maçã / Au

toridade, título, território do sumo monarca do isla-
mismo

.

2. Interjeição para animar a criança a subir / Agradável
ao paladar

3. Cervo domesticado pelos povos das regiões polares /
Soltar (o cão) a sua voz

4. Diminuição de peso ou de carga / Restos da indústria
de tecelagem usados para limpeza

5. Pequena mancha escura, artificial ou não, na cútis /
Pequeno aro que se traz no dedo como adorno 0\1

por profissão, estado civil etc.
6. O personagem Robinson, do romance de Daniel De- '

foe / Distância vertical entre a parte inferior da quilha
e a linha de flutuação de uma embarcação

1. Luz circunfusa / Isento, livre
8. A atriz Wilma / Quadrilátero com dois lados opostos

paralelos
9. Animal bravio / Mulher que trabalha mediante salário,

especialmente a que exerce trabalhos numa indús
tria.

2

"I 2 '} 4 !) 6 7 8 9�I

fi
fi

3

4

5

13

'E!1�.lado
'eJaj 6 'o!z�deJl 'eA3 'S 'aunwl 'oleH 'L 'opele� '�osnJ:J '9 'Iaulf 'e1U!d '9 'ad

-01S3 'OiAUIf 'v 'ji121 'Eua8 '8 'osmoqes 'edn .;:: 'opeJue:J 'OWOd '� :SI'v':J1183!1
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Champions League em 3D
Um dos maiores eventos do futebolmundial, a final da UEFA - Champions League
será transmitida em 3D ao vivo pela rede Cinépolis. O jogo entre Bayern deMunique x
Chelsea, será transmitido diretamente do estádioAlianzArena, emMunique - Alemanha,
neste sábado, a partir das 15h30 em alguns cinemas da rede incluindo o Cinépolis do
Blumenau Norte Shopping.A venda antecipada dos ingressos, que custam R$ 60
(inteira) eR$ 30 (meia-entrada), éfeita através do site www.cinepolis.com.br.

Lançamento
Dia 23 de maio, o MuseuWeg
recebe o lançamento do livro

"Segredos de Passaporte 2", de
Américo Ribeiro Mendes Netto.
Como no primeiro livro da série,
a obra aborda o comércio exterior .

e mercado internacional através
de historias curiosas, vividas
pelo autor em vários países.
Personagens emblemáticos como
Pierre Cardin, Brigitte Bardot,
Don Pedro de Orleans e Bragança,
lugares históricos como La
Closerie des Lilas e o fantasma /

presente de Hemingway, mulheres
com pernas mecânicas, noites
estranhas em Singapura, e muito
mais prometem surpreender.
Américo Ribeiro Mendes Netto é

Engenheiro Civil e Eletricista pela
Escola de Engenharia da UFRGS.
É Natural de Caxias do Sul e reside
em Porto Alegre/RS. Executivo da
área de Comércio Internacional,
trabalhou durante 38 anos em

grandes empresas internacionais,
abrindo e consolidando mercados
nos cinco continentes. Atualmente,
é consultor e palestrante na área
de Mercado Internacional. O
evento é gratuito e aberto a toda a

comunidade a partir das 18h30.

.BEATRIZ SASSE

Beleza
Hoje, das 10h às llh, na Receituário FarmáciaMagistral, a esteticista facial
AdrianaGunther irá orientar e demonstrar como aplicar corretamente os
produtos de tratamento facial e assim, potencializar seus efeitos. Durante
o evento serão demonstrados os passos necessários para o cuidado da sua

pele, tais como: limpeza, remoção demaquiagem, aplicação do tônico
facial e do hidratante, além da auto-drenagem e da ginástica facial e quais
os benefícios delas para a pele do seu rosto. Haverá sorteio de um kit com

produtos para cuidar da sua pele. Informações: 3275-0764.ARQUIVO PESSOAL

Café
Amanhã, no Seminário Sagrado Coração de Jesus em Corupá, tem
CaféVocacional, a partir das 14h30 até às 18h. Valor: R$ 20. Mais

... informaçõesatravés do 3375-1194 ou 9961-9856.
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3370-3242

Fofocódroino
T"Wzem os línguas de veludo
.LIde plantão que os queridos
Drs. Ailton e Bob Kell, como são
conhecidos em suas rodas de

amigos, seriam os apostadores
mais otimistas e assíduos da Tele
Sena. Não saem da lotérica. Co

mentam também, que se um dia
a dupla vier a ganhar o bolão,
certamente vai sedarmuitomal.
Pois o prêmio não cobrirá nem

1/3 do que já gastaram com as

apostas. Por favor, uma taça da
nossa espumante Cave Pericó.

., .

Lan�$\ porções especiais e bebidas nobres

47 3370-2214
Rua Procópio Gomes, 116 - Centro
(Em frente à verdureira da Raquel)

Atendimento das 18h às 6h da manhã

47 3370-1632
Rua BernardoOotnbusch. 10:37 - Baependi
wwwJacebook..com,tnajale.®OOracoes

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

ISO 9001
Bela Catarina

CONFEITARIA

Móa Gonçalves

,I

NIVER O meu amigo advogado e vereador emMassaranduba, Jose Osnir
Ronchi, pontua 4.4, no domingo, com festa daquelas ao lado da esposa e amigos

Juliano Vengrzen
Quem está por aí feliz da vida é o jovem
empresário Juliano Vengrzen, do Madalena, que
anda rindo à toa. Tanta alegria se deve a uma

ótima novidade que está pintando e que, em
breve, divulgaremos aqui na coluna.

Niver do Paulico
Amanhã, mais conhecido como domingo, o
meu querido amigo de longa data, o polivalente
Paulo David do Silva, o Paulico, será o grande
aniversariante da cidade, e vai adorar saber
que foi lembrado. Parabéns! Continue assim:

espirituoso; bem humorado e amigo dos bons

amigos. Tim - tim pra você.

A

0, raça!
110 cantor Belo e Gracyanne casaram-se
ontem, e fizeram promoção para levar fãs ao

casamento. Eles queriam encher a igreja, pois os

familiares tinham mais o que fazer da vida. Os

colegas de cela do Belo confirmaram'presença,
mas não conseguiram fugir. As amigas de
academia da Gracyanne queriam ir, mas tinha,
no mesmo horário, tinhamarcado sessões de
'bomba". Via Jacaré banguela

Pensamento do dia
Feliz é o homem que persevera na provação,
porque depois de aprovado receberá a coroa

da vida que Deus prometeu aos que o ama. E
lembrem também: se alguém não cuida de seus

parentes, e especialmente dos de sua própria
família, negou a fé e é pior que um descrente.

Feijoada à brasileira
Hoje � partir das llh30, o boa praça Moisa, vai
movimentar no Scondidinho, com mais uma
deliciosa Feijoada à Brasileira. Imperdível.

FLÁVIO UETA/DIVULGAÇÃO
....--

CASAL O presidente da Apevi
A1essandro Trupel Machado e sua

esposa Ariana, na Noite da DIta

Arte em Couros
O aniversariante de hoje, bom de papo e de
bola, é nosso amígo HélioWilmar deMoura

(popular Gaúcho) daArte em Couros, a propósito,
excelência no segmento. Felicidades, sucesso.
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Pense nisso!
Tem gente que não aprendeu a lidar
com o interesse· de Tato Branco em

ajudar, prestigiar e estar ao lado
dos bons amigos. Muitos, inclusive
eu, subestimamos essa sua grande
virtude. Como diriaVinicius de
Moraes: I� gente não faz amigos,
reconhece-os".

Caraguá Auto E ite
A escolho perfeito

Humor
Três horas da tarde. Dois
baianos encostados numa
árvore à beira da estrada. Passa
um carro a grande velocidade
e deixa voar uma nota de cem
reais, mas o dinheiro vai cair do
outro lado da estrada. Passados
cinco minutos, um fala para o

outro: - Rapaz, se o vento muda,
a gente ganha o dia.

Leitor o dia
A leitora fiel de hoje é Marcileia
Branco, que sempre lê esta

coluna para ficar por dentro
das novidades de nossa
sociedade. Valeu mesmo!

Onde comer bem
em Jaraguá

No restaurante do Hotel Kayros.
Um dos pratos executivos mais

gostosos da região.

moagoncalves@netuno.com.br

_,

FAMILIA Eduardo
e Raquel Pelens,
com o rJ..lho Nicolas,
no Restaurante

Típico Malwee

Feijoada da Patota
Recebi gentil convite do amigoWilfrit Baechtold, famoso
goleiro do Iuve, para participar dia 26, no Clube Ginástico
Guairacas, em Timbó, da 4a Macarronada das Patotas.
De Jaraguá vai uma trupe liderada por Rogério Tomazelli.

!. O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para Roséli Stepic,
daAgência de Viagem
Flytour. Ela também está

" "acompanhando a coluna
todos os dias. Aquele

/' abraço.I. ·1·

" ,

Robin Pasold, o popular
"IFolha, deu o ar da sua
graça, quinta-feira, no
tradicional encontro da
Garage.

Ponto Certo
Meu camarada Otto, da
Ponto Certo Moda Jovem,
que já recheou as prateleiras,
araras e cabides com sapatos,
confecções e acessórios
exclusivos para o Dia dos
Namorados, no .próximo dia
9 de junho, em comemoração
aos 20 anos da loja, vai sortear
vários brindes para sua grande
clientela. Vai perder?

• Hoje, noAcatai; tem
Flash Anos 80, com a

excelente DJPaty Lens.

Em meio a tantos nomes
de políticos em evidência
que mostram pretensão
de disputar vaga ao Paço,
surge agora o nome do
empresário Paulo César
Chiodini, o Paulinho do
PostoMime. Será?

• Falando nisso a definição
sobre o quadro político
municipal ocorre daqui a
menos de 15 dias. Junho é o
mês para que cada partido
ou coligação diga quem sõo
'seus candidatos.

Devemos nos

comportar com os

nossos amigos do
mesmo modo que

gostaríamos que eles
se comportassem

conosco.

Aristóteles.
• Com essa,fui!
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AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R
Melissa pede para Virgílio ligar apenas quando tiver notícias de Elisa. Fer

nando vê Rodrigo sair do carro de Miriam e fica furioso. Juliana, Beto e Bruno
falam com Henrique. Miriam sugere que Pedro acrescente em sua reportagem
uma foto de quando Rodrigo vivia em Minas Gerais. Laura fala para Dimas que
apagou o seu e-mail sem ler. Josué e Tobias lamentam a falta de Valéria e Jaci
ra. Fernando combina com Melissa de acomodar Regina no edifício São Jorge.
Todos na redação se encantam com Gracinha. Priscila ajuda Marlene a mudar
o visual. Laís conversa com Flavinha sobre o plano de fugir com Julinho. Jacira,
Carmem, Zé e Valéria chegam à casa de Rodrigo e ele lamenta a ausência: de .

Tobias. Melissa deixa Divina morar em seu apartamento no edifício São Jorge.

".._.•"""",,",,,- '�_".lIJIl::_Il1'''IfIiiJ�'&llliiJj!lfi1i.li,,''iifjmff1J!ffjIo''l1!I_lIIfj'/iff; '1IijiI1.dí;f�IJJi!Bji;:"':.(._ilHl,II.1Il.
I
,

Carlos Henrique
Schroeder, escritor

carlos@designeditora.com.br

QPoeta e crítico literário PaulValéry (autor
do estupendo "O CemitérioMarinho"),

em uma conferência realizada em 1937, já
levanta uma importante questão: deve-se ou
não dissociar a obra do criador? "Acho - este é
um demeus paradoxos - que o conhecimento
da biografia dos poetas é um conhecimento

inútil, se não prejudicial, ao uso que se faz de
suas obras e que consiste no prazer ou nos
ensinamentos e problemas da arte que delas
retiramos", acreditaValéry, que, entretanto,
abre um parênteses, a vida de FranoisVillon,
como sua obra, bastante tenebrosa em todos os
sentidos dessa palavra. Existemuita obscuridade
em ambas e no próprio personagem.
Eis que entra nahistóriaFrançoisVillon (Paris,
1431-1463), com certeza não o primeiro poeta
maldito do Ocidente, mas, provavelmente, o
primeiro de que se tem registro.
Os anos de fome o tomaram esquelético, seu
lábio superior, quase leporino (devido a um

golpe de adaga), e seu olhar gélido fizeram dele
um dos nomesmais temidos de Paris. Habilidoso
ladrão com grande domínio da adaga, foi um dos

- principaismembros daConquille (Cavalheiros
do Punhal), clube que reunia os homensmais

perigosos da França.Villon foi acusado dematar
.

Novelas

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19R
Rodinei diz a Brunessa que Cida é a mulher da sua vida. Sarmento tenta

convencer Otto de que seu filho merece um voto de confiança e inventa um jan
tar de noivado para Conrado e Isadora. Inácio recebe um consultor de negócios,
que tem a ideia de associar a imagem de Rosário ao novo serviço de quentinhas
do bufê. Conrado descobre que Máslova esteve com Otto. Socorro pega o OVO
de Rosário e assiste ao clipe das empregadas. Sandro recebe pagamento pelo
seu serviço com Ruço e não divide o dinheiro com o amigo. Ivone diz a Penha

que Sandro se comprometeu em ajudar com as despesas de Patrick.

IlVENlDIl BRASIL - GLOBO - 21R
Nina mente para Jorginho. Tufão conversa com Nina sobre uma horta que tlles

pretendem fazer na casa e o ex-jogador fica encantado com as explicações. Carmi
nha fica aliviada quando Jorginho afirma que não há apossibilidade de Rita estar

grávida dele. Nilo dá um presente para Lucinda e a chama para morar com ele. Tu
fão se irrita com o jeito com que Carminha trata Ágata. Nina manipula Carminha para
que ela encontre Rita. Monalisa fala para Silas que marcará a data do casamento.

Diógenes faz comentários sobre Sidney e Leleco fica com ciúmes de Tessália. No
êmia e Verônica combinam de sair para comemorar o plano contra Alexia. Cadinho
coloca o seu cartão em um buquê de flores que Alexia recebe de Ruy.

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

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

Villon: O poeta assassino
um padre também, Numa briga.
Sua poesia, que aliou sensibilidade ao ambiente

que vivia, e damas e prostitutas, poderosos
corruptos emarginais da pior estirpe que
ocuparam seus versos, ainda namodernidade
eram louvados por gente do calibre de Ezra
Pound e Bertolt Brecht. Para homenagearVillon,
Brecht escreveu a "Ópera dos TrêsVinténs"
(Chico Buarque se inspirou para produzir a
"Ópera doMalandro" no Brasil) e Rodin se

inspirou num personagem deVillon para
esculpir a famosa "La Belle Heaulmire".

local por pequenos furtos, mas acabava
.

sendo liberado, pois a polícia desconhecia os

prêmios polpudos que pairavam sobre sua

cabeça. Obviamente, a obra deVillon só foi
reconhecida nos dois séculos posteriores,
quando a crítica lhe atribuiu o título de maior

poeta de sua geração. Suas duas principais
obras, "Le Lais" (1451) e "Le Testament" (1461),
apelidados de "O Pequeno Testamento" (o
primeiro) e "O Grande Testamento", mostram
um poeta em compasso com a dor, que
não digere os infortúnios, mas também
uma alegria tresloucada, uma-gangorra de

emoções, tal qual foi sua vida.
Mesmo com' o título de bacharel e professor
em letras, dividia seu tempo entre recitais
e confusões, sempre com o lema "Ie ris em
pleurs" (Rio através de minhas lágrimas).
Dizem queVillon foi mais moderno que Paul
Verlaine (Otto Maria Carpeaux e PaulValéry
j� haviam levantado essa questão), e a grande
premissa se deve, sobretudo, à capacidade de
Villon de, sem fugir dos temas tradicionais
da poesia de sua época, tratá-los de maneira
absolutamente pessoal, cáustica e irônica.
Ezra Pound foi mais longe e afirmou que ele
foi "o único poeta sem ilusões".

(...) entre a iinha tênue da
loucura e da genialidade, foi
um grito de liberdade numa

época tomada de obscurantismo

Sua vida, digna de um roteiro de filme de ação
(foram feitos sete filmes sobre sua vida) foi
conturbada, e entre a linha tênue da loucura
e da genialidade, foi um grito de liberdade
numa época tomada de obscurantismo. Foi

preso diversas vezes nas aldeias pela polícia

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

Hulk tem 2 anos está vermifugado, vacinado e castrado. É um

cachorro extremamente dócil, brincalhão e carinhoso, mas não é
acostumado a usar coleiras e nem ficar preso. Ele precisa de um

lar por motivo de mudança da família. Um lar amoroso que cuide

bem dele. Interessados favor entrar em contato com Márcia no

9665-0600 ou Keven Augusto no 9262-5348

Aniversariantes ,iIJ.ili!,_�,
"\

19/5 Jonathan E. Borchardt Miguel Augusto Voelz Valmor Cardoso Evaldo de Souza Carvalho Luzia F. Balsanelli

Adilson Lescowicz Luis Fernando Conrado Neide Ribeiro Evelyn Philadeslpho Mabel Homem

Augusto Manfrini Magali L. Moretti Odair José Pacheco 20/5 Frank Grandberg Maike A. Jung

l Bruno F. Lessmann Marcelo Braatz Patricia R. da Silva Adriana R. Lise Gherusa Milbratz Maria Gabrieli Cipriani
Fabio Rodrigues Márcia T. Ploszai Paulo A. Lossler Aldo F, Martins Guilherme A. Takaesu Marina Plitze

Fernando Müller Maria E. M. Watzko Rafael Cristiano Becker Alido Uber Ines G. Bona Oscar Bachmann

Gabriel de S. Oliveira Maria Eduarda da C. Costa Rafael Cristiano Beker Caroline Eliza Ronchi loná S. Minate Pedrinho Picinini
Gilberto Ramos Junior Mario A. Nogueira Raquel Mariano Claudionei Olska Maria Iris Pomerene Sérgio Emmendoerfer
Gislaine F. Klein Mario Audori Nogueira Reno Schuartz Cristiane Gadotti Isabele A. Takaesu Sidnei Henn

I
Herta E. J. Spliter Marisa F. Fietz Rodrigo Garcia Cristiane Klein Ivan Mohr Thayse Vorpagel
Isolde P. Greppner Marisa F. Fietz Rodrigo Garcia Daiane Cristna Jean Carlos Gambin Vanilton Vasconcellos
Ivone de S. Zanetti Matheus severo Sandra Mara Hansen Dalila L. MendonçadeCarvalho Lidia Kols Weller Wallison Vogt
João V. Dmetrio Michele Machado Simone Sthlin Deocir S. B. Lopes Luana C. dos Santos Willi Meier
Jonathan E. Borchardt Miguel A. Voelz Sueli M. V. Schwircoski Elzira Marangoni Luana Novaes Pittow

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Vingadores - Leg. - i3h30, i6hi0,
i8h50, 2ih30
• Cine Breithaupt 2
• American Pie - O Reencontro - Leg. -

i4h40, i7h, i9hi0, 2ih20
• Cine Breithaupt 3
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. -

i9h, 2ih30
• Piratas Pirados - Dub. - i3h45, i5h30, i7h15

r

LIVRO:
Alex Flemming •

Angélica de Moraes

AlexFlernming explora
diversas técnicas em sua obra,
como fotografia] pintura,
serigrafia e gravura, criando

imagens impactantes, como
os trabalhos expostos na esta
ção Sumaré do metrô de São
Paulo. O livro apresenta um
ensaio (la crítica de arteAngé
lica deMoraes sobre a impor
tância da técnica fotográficà
na trajetória do artista brasi
leiro. O texto destaca algumas

.

influências na formação de
Flemming: a experiência com
O grafite, o aprendizado com
a artistaRegina Silveira e o

fotógrafo Cristiano Mascaro.
Amonografia traz também
uma entrevista exclusiva do
artistaà autora! uma cronolo
gia e reproduções de dezenas
de obras, documentando
diferentes séries e períodos de
sua carreira. A edição é com

plementada com fac-símiles
de páginas das agendas de
FIemming, tias quais ele regis
tra eventos cotidianos,ideias e
referências utilizadas em seu
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Quer publicar sua foto'!
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Parabéns Rafaela

Stringari dos Santos.
PapaiAltair e mamãe
Cleide desejam muitas
felicidades para você

que comemora
4 aninhos �oje!

Joaquim Titz de Oliveira

completa 1 aninho neste

donrlngo.BeijbWhos
do papai Jeferson, da
mamãe Josiane, da
irmãzbWha Júlia e de

toda família!

O noivo

Daniel Beseke
e a af"llhada

Manuela

parabenizam
Bianca

Schattner,
que

aniversariou

no dia S

de maio,
desejando
felicidades

Oscar

Baclunann, um

apaixonado
pelos pássaros,
completa
neste domingo
seus 80 anos

de idade.

Quem deseja
felicidades

são a família
e amigos.
Parabéns!

No dia 5 foi realizado na paradisíaca chácara de

Silvio Maier, o primeiro encontro dos ex-atletas do

futebol de Schroeder. O dia foi marcado por grandes
emoções, recordações e muita alegria

Quem assoprou
as velinhas no
último dia 17,
completando
5 anos, foi

agatbWha
Emanuelly
Giese. Quem

deseja
felicidades

e diz que a
amamuito é
amadrinha

Tamaraea

omaLorena

Da esquerda para direita: Janinha
Starowski, Daril Constante, Estela Aguiar,
Norberti Junior, Charles Freiberger, Gerson
Marquardt e Darci Rutsatz, de Corupá na
formatura do Curso de Formação Política "O
Papel do Vereador" que aconteceu na noite
de 9 de maio, no Cejas, ém Jaraguá do Sul

NlUlca é tarde para desejar feliz
Dia das Mães paraAdelaine, E�, Nata,lia e

GrazieUe e para a futuramamãe Patricia

Odila Larsen Seu, gaiteira quemais agita as
festas em Corupá, recebe os parabéns pelo Dia
das Mães e também pelo seu aniversário que
será 22. ''Mãe, nós te amamosmuito e temos

orgulho de você! Felicidades e obrigado por
existir! Desejam seus :6Ihos: Nézinho, Soraya,

Flavio, Samir, Dayane e Eról"

Horóscopo

cp ARlES
o dia favorece compras e vendas, mas não
perca de vista seu planejamento financeiro
e evite gastos. Se puder, dedique-se a um
hobby, assim recarrega suas energias. A

. confiança vai exercer papel importante no

contato com seu amor. Cor: azul-escuro.

�. TOURO

Dedique-se a um hobby ou a tarefas que
tragam mais alegria para o seu dia. Na

companhia de sua alma gêmea, use a

criatividade e invista em uma atividade

di.terente. Momentos especiais a dois
tendem a fortalecer os laços de afeto.
Cor: verde.

II GÊMEOS
Aproveite o dia para descansar e recarregar
as baterias. Procure atualizar seus

conhecimentos, colocando a leitura em dia
Mostre firmeza na sua relação afetiva. Uma
boa conversa com sua alma gêmea pode se
fazer necessária agora Cor: vinho.

§
CÂNCER
Uma reunião entre amigos deverá marcar
este dia Agarre essa oportunidade para
trocar informações úteis sobre assuntos
profissionais do seu interesse. Seja leal
a quem ama. Se você planeja conquistar I',

alguém, declare seus sentimentos. Cor:
verde-claro.

dl
LEÃo

�Excelente dia para encontrar ou fazer contato
com pessoas distantes. Coloque os assuntos
em dia com os amigos e os familiares. A
dois, o clima de segurança e estabilidade
toma conta. Aproveite a fase para fortalecer
a união! Cor: vermelho.

lU>
VIRGEM
Converse com conhecidos sobre
a possibilidade de se aperfeiçoar
profissionalmente. Não deixe de lado a sua
fé: procure alimentar sua espiritualidade
e reafirmar suas crenças. Cuidado com a

instabilidade afetiva Cor: lilás.

.n.. UBRA
O dia favorece o contato com pessoas de
sua estima, então, aproveite para colocar o
papo em dia. Mas evite manter contato com

pessoas que fazem cobranças demais. No

campo afetivo, é tempo de aprofundar os
vínculos com sua alma gêmea Cor: roxo.

ITL ESCORPIÃO
Excelente momento para rever alguns atos
recentes e pedir desculpas para as pessoas
que magoou. O diálogo com amigos e
familiares conta com boas vibrações. Sua
felicidade estará diretamente relacionada ao
seu amor. Cor: verde-escuro.

>1'
sAGrrARIO
Dinamismo será a palavra de ordem no

trabalho. Esbanjará capacidade de iniciativa
e boa vontade para cumprir atribuições,
cuidar do seu canto e das suas coisas. Boas

. �energias com os amigos. No amor, astral de
sintonia com o par. Cor: verde-claro. -�

v_p
CAPRiCÓRNIO fPor maior que seja a sua vontade de não
fazer nada, há chances de se envolver .!
em diversas atividades. Dia positivo para
intensificar o convívio com os familiares. O
interesse por assuntos novos vai aumentar.

Amplie o diálogo na paixão. Cor: laranja

� AQUARIO I� O dia favorece a conversa e a troca
de ideias. Assim, você vai conseguir '·1
se livrar das pressões e cumprir suas

Iresponsabilidades com mais qualidade e

eficiência Divirta-se com seus parentes. Um
clima de sensualidade invade a união. Cor:

.

verde-claro.
o

H
PEIXES ISerá preciso um cuidado especial com suas

palavras ou poderá cometer enganos. En1r'El
"

amigos, seja humilde e saiba aceitar a ajuda

�que eles oferecem em pequenas tarefas. No

campo amoroso, dê mais atenção ao que
seu par tem a dizer. Cor: vinho.
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Imagens meramente ilustrativos. A promoção Agora é Hora é uma promoção dos concessionários Strasbourg, Peugeot 207 H8 XR 1AL Flex, 5 portos, na pintura vermelho Aden, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido poro vendo à vista o partir
de R$ 34.890,00 com frete incluso, 02 unidades no estoque. Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4 portos) no pintura cinzo Dolomltes, ono/rnodeto 11112, preço público sugerido paro vendo à visto o partir de R$ 36.990,00 com frete incluso e 01 unidade
no estoque. E para o cplkcçõo da taxa de 0,49% a.m em Clté 36 parcelas para os modelos 207 (H8, Passion,SW e Escopcde), não 'incluso Hoggar XR e Hoggot Escapade,o valor da entrada é de no mínimo 50% do valor do bem. O primeiro
ernplccçrriento grátis é válido soments ,poro as versões 207 H B e 207 Sedon/Posslon (incluso tcxos de ',1 o emplacamento, licericlome[1to 2012; seguro obrigatório e pláCClS, não Incluso IPVA 2012). �eu91eot HoggarX-Hne lA Flex, pir'ltllrd sóLida, ono/
modelo 11/12, preço público sugerido para venda à vista a partir'de R$ 29.900100 com frete incluso. Peugeot 408Allure 2.0 mecânico) a(r-bag, freios ABS, or-condkloncdo, direção hidráulictl, vidros e travas elétricas,
ano/modelo 11112, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 59.990,00. A prornoçõo Câmbio Automático Tiptronic Grátis é valida para a versão 408 Allure com 03 unidades no estoque.
Para conhecer o Peugeot RCZ, 308 e 3008 vó até uma das Concessionárias Strasbourg. Consulte os preços das revisões com preço fixo para toda o linha Peugeot. Prazo de vigência do oferta para pedidos firmes
fechados entre 10/05/2012 e 31/05/2012 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias
Peugeot participantes, ligue para 0800 703 2424 ou acessewww.peugeot.com.br.

Festa e baile
A Sociedade RecreativaDesportiva 25 de Julho, de Jaraguá do Sul, promove
hoje, Festa de Rei com baile. As festividades terão início às 14h30 com a

concentração dos sócios, convidados e simpatizantes na sede social. Às 15h
será realizada a busca damajestade, Sr. MarceloWalter, sob o comando do Sr.
ElbertoWagenknecht. O baile terá início às 22h30 com animação da banda
Porto do Som. Endereço da Sociedade: rua BerthaWeege, 3.280, bairro Iaraguá
99. Mais informações pelos telefones: 3376-1099, 9902-3515 ou 3376-1003.

Noite do Sinal
A Sociedade Esportiva e Recreativa Cultural Hansa Humboldt, de Corupá,
promove neste sábado ANoite do Sinal, às 22h, com animação do DJ Igor
Lima e DJAndré Luiz. Ingressos antecipados naAcademia Geração Saúde e

Dani Cabeleireira. Endereço da Sociedade: Rua Roberto Seidel, nv 1.551, Bairro
Seminário. Informações: 3375-2500 ou 9122-0314.

Torneio de tiro e aniversário
AAssociação Esportiva e RecreativaVieirense, de Iaraguá do Sul, promove
neste sábado o 10° Torneio de Tiro Seta Cidade de Jaraguá do Sul, na
modalidade Seta Livre. Participam equipes das cidades de Jaraguá do Sul,
Joinville, Mafra e São Bento do Sul, das 15h às 19h. Após o torneio entre

_

as equipes participantes, terá o grande prêmio em estilo "Final Olímpica".
Durante o evento haverá completo serviço de bar e cozinha. Às 23h terá
início o Baile de Aniversário de 69 anos de fundação da associação,
com animação do Musical Movimento. Ingressos a R$ 10 na secretaria
daAssociação. Endereço: rua Dona Matilde, n- 201, bairroVila Lalau.
Informações pelo telefone: 3275-1544 ou por e-mail secretaria@vieirense.
com.br e tiro@vieirense.com.br

Jaraguá do SUl·(47) 3274-1900
R_ Reinaldo Rou, 414

ASSISTANCE

Rei e Rainha
A Sociedade RecreativaVitória Rio da Luz, de Jaraguá do Sul,
promove neste sábado, Festa de Rei e Rainha com tradicional
baile. Os festejos iniciam às 18h com a concentração na sede. Às 18h45
será realizada a marcha em busca das majestades Sr. Valdemiro Holz e

Sra. Marli Holz, sob o comando do Sr. Hilário Lemke. O baile começa
às 22h e será animado pela banda Hanover. Endereço: Estrada Rio da
LuzVitória, s/no, Bairro Rio da Luz. Contato para mais informações pelo
telefone: 3055-8896.

Diversão de Chope
A Associação Desportiva e Recreativa Amizade, de Jaraguá do Sul,
promove hoje, o seu tradicional Baile de Chope com animação da
banda Os Montanari. Início às 23h. Reservas de mesas pelo telefone
3371-3257 com Arelí. Valor do chope (copo) R$ 4,50. Haverá venda de

porções típicas (pão/ovos de codorna e torresmo) R$ 15 cada. Endereço
da Sociedade: Rua Roberto Ziemann, n- 3.174, bairro Amizade.

Informações também por e-mail: sociedadeamizade@yahoo.com.br.

Jantar dançante
A Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança, de Jaraguá do Sul,
promove neste sábado, Jantar Dançante Cultural em comemoração
aos 63 anos de fundação da sociedade, às 18h, com competições entre
os sócios, após, será realizada a marcha com animação do Musical

r

Worin, de Pomerode. Ingressos com jantar para sócios uniformizados
R$ 10; público em geral R$ 12. Endereço da sociedade: Rodovia
SC-416, nv 9.555, bairro Rio CerroZ, Mais informações nos

telefones 3376-0057 ou 3376-0219.

Strasbour
Faça revisões em seu veículo regularmente.
Itajaí (47) 3344-7000 Blumenau (47) 3331-4500
Brusque (47) 3355-4500 Rio do �ul (47) 3522-0686
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Tatuagem

Quando a pelevira a tela do artista
Prática vem se

popularizando em

todo o país, mas
qualidade ainda está
em segundo plano

JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

II

Tattoo é uma característica'
da personalidade, porque

o estilo e o significado do de
senho diz muito sobre as pes
soas", comenta' a redatora pu
blicitária Isabela Sanson, de 22

anos. A sua primeira tatuagem
foi feita há cinco anos, mas o

interesse já existia. "Comecei
a me interessar por tatuagem
quando aminha irmã fez a pri
meira dela. Sempre achei pes
soas tatuadas mais bonitas e

mais atraentes", conta.
Os tempos mudaram, e a ve

lha imagem do tatuado como

um "marginal" ou "rebelde sem

causa" está se esvaindo. De

acordo com o tatuador Pedro

Raphael Iaíco Kreis, o Pedrinho,
39 anos, isso ocorre em grande
parte por influência da mídia.
liA valorização da tatuagem tem

10, 15 anos, quando artistas de
televisão e modelos começa
ram a expor as suas", nota. Po
rém, de acordo com ele, em Ia
raguá ainda não há uma cultura
muito forte da tatuagem. IISe
vêem novos tatuadores, mas os

pedidos ainda são os mesmos,

ainda se procura preço, ao in

vés de qualidade", afirma.
Pedrinho adentrou no

mundo da tatuagem -quando
a prática era um discurso de
rebeldia ainda mal vista. IIEra
liberdade de expressão pura,
fazer isso quando todo mun-

do discriminava e era contra",
lembra, citando até uma oca

sião em que um lojista "gentil
mente" sugeriu que as roupas
da loja não eram "para ele". À
época, ele trabalhava como de

signer da marca em questão. Já
Isabela viveu outra realidade.
IINa minha opinião, o precon
ceito está na cabeça de algumas
pessoas que se tatuam para se

sentirem excluídas", diz.

A valorização da

tatuagem tem 10,
15 anos, quando
artistas e modelos

começaram a

expor as suas.

Pedro Kreis,
tatuador

PRECAUÇÕES É preciso ter cuidado ao escolllerwn profissional tatuador

Agora é moda

Mudança de comportamento
Se hoje a cena jaraguaense

de tatuagem tem crescido ver

tiginosamente, como descreve

Pedrinho, 27 anos atrás, quan
do ele começou a tatuar, as coi-

'

sas eram muito diferentes. IIEra

completamente underground,
sem nenhuma intenção de lu

cro' até porque tatuar não dava
dinheiro", lembra.

Pedrinho foi um dos primei
ros tatuadores de Iaraguá do

Sul - e o primeiro no Estado- a

legalizar sua atividade, em 1996,
quando surgiu a legislação a

respeito. liA partir desse ponto, a
cena aqui cresceu muito rápido,
foi o momento certo para entrar,
com a popularidade em alta",
descreve. A visão socialmudou, e
o mercado teve a chance de sur

gir. IIFoi toda uma geração com

um conceito diferente", ressalta.
Para manter a qualidade,

o segredo é estudo, dedicação
e prática. IIEu me dedico o dia

inteiro, sempre evoluindo. Tem
que se levar ao pé da letra que
se é um artista da tatuagem",
frisa. E é nesse espírito que
passa o grande conselho para
quem se interessa tanto em ta

tuar quanto ser tatuado: "Estu
de sobre tatuagem, sobre artis
tas, o profissional que vai fazer.
Estude sempre".

FOTOS EDUARDO MONTECINO

.

ESTILO '�tattoo é wna característica da

personalidde", diz a redatora Isabela Sanson

Atividade é fortemente

regulamentada no país
O trabalho do tatuador é um

serviço delicado, e por causa

disso é fortemente regulado no
país. De acordo com Pedrinho,
o país é destaque por tratar a

questão como uma questãomé
dica. 110 equipamento todo tem
que ser registrado no Ministério
da Saúde, as tintas também, e

são consideradas como medi
camento. Outros países tratam
como cosmético", explica.

De acordo com o fiscal da

gem, para preparar uma legis
lação municipal sobre o tema.

IINós criamos um roteiro de

inspeção que abrange desde
itens básicos como os cadas
tros até pontos de risco, como
a higienização e descarte do

equipamento", explica.
Segundo Pedrinho, ,o. risco

maior atualmente é de infecção
pelo vírus dahepatite C. IISe fala
muito em Aids, mas não se tem

casos recentes de HIV via tatu-

Vigilância Sanitária, Sandro agem, ao contrário da hepatite",
Mehler, o município está fa- diz. A vacinação contra a va

.zendo um acompanhamento riante B da doença está entre os

de todas as clínicas de tatua- ítens avaliados pela vigilância.

Dicas para quem vai se tatuar �.r•
.. Acícatrízação inicial da tatuagem existem tintas que causam '�"
leva em torno de uma semana, alergia, e sim pessoas que
durante a qual é recomendado o são alérgicas ao pigmento. É
uso de pomadas cicatrizantes. Evite recomendado fazer um exame

atividades físicas neste período. dermatológico antes de se tatuar.

.. A recuperação completa leva
em torno de cinco a seis meses,
durantes os quais o uso de protetor
solar forte é obrigatório para evitar
que o desenho perca qualidade. "O
sol é omaior inimigo da tatuagem",
ressalta Pedrinho. Se pretende exibir
a tatuagem no verão, amelhor

época para fazer é o inverno.

.. Busque informações sobre o

tatuador escolhido, e avalie o

local antes de fechar o negócio,
para evitar um trabalho de
baixa qualidade ou higiene.

Se informe bem sobre o desenho

desejado, para facilitar o trabalho do
profissional. "Algumas pessoas vem \

pedir uma carpa, por exemplo, sem
saber bem o que é", nota o tatuador... É importante lembrar que não
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Ponto de Vista
Romeo Piazera

Júnior, advogado

Otítulo do presente artigo
também serve de título

de uma música de mais uma

dupla sertaneja (Gilberto e Gil

mar) que nos brinda com ver

sos de causar arrepio e, porque
não dizer, espanto, seja pelamá
qualidade gramatical, seja pela
péssima mensagem subliminar
de 'conformismo (com o que
não está bom), que implicita
mente está contida nos versos

de mais uma pérola sertaneja.
Convivemos com urn bom

bardeio de noticias que revelam
o quanto o Brasil é frágil, em

especial no quesito que diz res

peito à coisa pública e à falta de

educação. Se os presentes temas

Tá ruim,mas tá "bão"!
(má gestão da coisa pública e a

falta de educação) mostram-se

como temas recorrentes, não

menos recorrente e profunda é a
vontade da classe política de que
os brasileiros continuem, na sua

grande maioria, engrossando a já
incontável legião de desordena

dos, desorientados e desinforma
dos cidadãos. Óbvio, pois que agir
assim, alimentando urna grande
massa de cérebros atrofiados, só
interessa a quem não pretende
largar o osso e, desta maneira,
continuar a se alimentar do san

gue da nobre população brasi
leira. É urn verdadeiro estado de

vampirismo conveniente, onde o

que impera é o inesgotável e vo-

raz apetite dos políticos por urn
pouco de sangue (aqui represen
tado por recursos públicos) novos
e frescos.

Vampiro é exatamente o

que nossos políticos parecem,
sugando o dinheiro dos cofres

públicos como se fosse sangue
contido no pescoço das virgens
conformadas e extasiadas. Nosso
estado de letargia conveniente
diante deste quadro abominável,
em que de um lado os vampiros
políticos se lambuzam e de outro
as virgens acham bom ter seus

pescoços chupados e sugados,
revolve uma questão que é causa
de todo este espectro desgraça
do - a falta de educação.

A luz no fim do túnel existe
sim. Educação é o nome da nos
sa solução. Um país que quer
tratar com dignidade seus cida
dãos deve realizar uma política
educacional que os liberte das

garras maliciosas das campa
nhas sociais, sorrateiramente

criadas para gerarem a sensação
de que o Estado está fazendo a

sua parte, enquanto a situação
não melhora, pelo menos da
forma como todos desejam. Ou
seja, táruim, mas tá bão! É o ver

dadeiro pacto damediocridade.

Enquanto não tivermos urna

política séria do que se refere à

educação, continuaremos a ocu

par lugar na fila damediocrídade.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARAREGISTRO DE PREÇOS N° 13/2012. FUNDO

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro
de preços a aquisição de FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS E GERIÁTRICAS
ao longo de 12(doze) meses, conforme especificações e quantidades estimadas no

ANEXO I do edital e ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços. REGIMENTO:
Lei Federal 8.666 de 21/06/93, Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002

e DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA

ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08h30 do dia 04 de junho de 2012, no Setor

de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt
nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e

abertura dos envelopes serão as 09 horas do dia 04 de junho de 2012, na sala de

reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

Até dia 28 de maio, no horário das 08 horas às 11 horas e das 13h30 às 16 horas,
na Rua Walter Marquardt, 1111 na Secretaria Municipal de Assistência Social, Criança
e Adolescente - Centro Administrativo Municipal, com o Sr. Sérgio e/ou S,.a. Angela.
VALOR ESTIMADO PARAAQUISIÇÃO: R$93.617,00 (Noventa e três mil e seiscentos

e dezessete reais) INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 07
de maio de 2012.

EDIMARA ORZECHOWSKI DE SOUZA

Gerenciadora do Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS

A formação de um livre senso crí
tico é uma das coisasmais impor
tantes para que uma pessoa (as
sim como um grupo delas) possa
desenvolver sua inteligência e as

símpossa tomar suas próprias de
cisões e,mesmo que equivocadas,
ela saberia que aquilo foi ela quem
escolheu. Isto é omais importante.
É o princípio do exercício do livre

arbítrio, mas com inteligência. Já
que o grande filósofo Voltaire um
dia disse que "não concordo com

uma só palavra que dizeis, mas
defenderei até amorte o vosso di
reito de dizê-las", por qualmotivo
nossos filósofos Gilberto e Gilmar
não poderiam dizer que "tá ruim,
mas tá bão?Êtanóis...

Falecimentos
• Faleceu ontem, dia 18, às 3h, o sr.

Athanasio Pinheiro, com idade
de 65 anos. O sepultamento será
realizado hoje, dia 19, às 9h, saindo
o féretro da CapelaMortuária da
Vila Lenzi, seguindo após para o
CemitérioMunicipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 16/5, às 13h, a sra.Maria
Alice Correa dos Santos, com idade
de 54 anos.Osepultamento foi
realizado dia 17/5, às 15h, saindo
o féretro daCapelaMortuária de
NereuRamos, seguindo após para o
Cemitério damesma localidade.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 14/2012. FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. COMUNICADO

DE ALTERAÇÃO. O Município de Jaraguá do Sul, através do Fundo Municipal
de Assistência Social, representado pela sua Gerenciadora a S,.a Edimara

Orzechowski de Souza, torna público para conhecimento dos interessados

na licitação por Pregão Presencial acima, que está promovendo alteração no

item III do Edital (PROPOSTACOMERCIAL). O conteúdo integral da alteração
constará no Edital Versão II que estará disponível a partir do dia 22/05/2012.

Sendo assim, e por força do §4° do art. 21 da Lei Federal n.? 8.666/93, esta

Administração Pública comunica aos interessados, que está prorrogando a

data para entrega, credenciamento e abertura dos Envelopes, conforme

segue: DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às

09 horas do dia 01 de junho de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes e

disputa de preços serão as 09h30.do mesmo dia, na sala de reuniões da

Gerência de Licitações e Contratos, Jaraguá do Sul (SC), 18 de maio de 2012.

EDIMARA ORZECHOWSKI RE SOUZA

Gerenciadora do Fundo Mun. de Àssistência Social

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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População quermais
segurança na cidade

Temos 47 policiais
civis na região e o

projeto de instalar

a DIC requer muito

mais pessoas.

contras. Uma comissão de dez

pessoas foi formada para dar
. mais agilidade na pressão junto
ao governe estadual.

'� população se sente amea

çada' por isso queremos cobrar

dos governantes mais compro
missa' com a nossa região", afir
mau Karin Krause, presidente
da Associação dos Conselhos de

Segurança (Aconseg). Elavai par
ticipar de uma audiência com o

secretário estadual de Seguran
ça' Cesar Augusto Grubba, e le
var a reivindicação das Polícias

Civil e Militar, solicitando um

aumento no número de agentes.
Segundo levantamento da

Aconseg, a proporção entre po
liciais e habitantes está muito

abaixo do nível de segurança
aceitável. Existe um policial
para cada quatro mil morado
res em Jaraguá do Sul, enquan
to Florianópolis conta com um

policial para cada '400 pessoas.
A expectativa é que a comar

ca cresça ainda este ano. Uriel

Ribeiro, delegado regional, tam
bém tem pressionado a dire

toria da Policia Civil, em Itajaí,
para que sejam enviadosmais 20

agentes efetivos. "Temos 47 poli
ciais civis na região e o projeto de
instalar aDelegacia de Investiga
ção Criminal (DIC) requermuito
mais pessoas", afirma.

A PolíciaMilitar também ca

rece de pessoal. Os 165 policiais
de Jaraguá do Sul precisam se

dividir para reforçar o atendi

menta também nas cidades de

Guaramirim, Corupá, Schroe
der e Massaranduba.

Uriel Ribeiro,
deleg-ado regional

Aumento do efetivo policial está entre as

principais medidas para combate ao crime

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

Débora Remor

Moradores, empresas, co

mércio e lideranças co

munitárias' estão preocupados
com a segurança em Iaraguá do
Sul e região. O calendário para
este ano propõem reforço do
número de policiais efetivos, re
forçada pelamoção de apoio da
Câmara dos Vereadores e com

passeata agendada para julho.
Instituídos em 2003, os

Conselhos Comunitários de

Segurança (Conseg) de Iaraguá
e região voltaram a se reunir

esta semana para organizar as
próximas ações e mobilizar a

população a participar dos en-

APOIO: 9 toRREIO DO POY9.

Dro s e fl.1rtos

Seis pessoas
-

saopresas
o rastro seguido pelaPM para

prender seis pessoas em flagran
te foi a localização de umamoto

que havia sido roubada.
No arrombamento na ma

drugada de ontem, no bairro

Nova Brasília, foram levados ce

lulares, um veículo, uma bicicle
ta e uma moto Biz. De manhã, a
Biz foi vista ao lado do Ginásio
Arthur Müller e revistas na re

gião levaram à prisão do ladrão,
conhecido por Leitholdt. Ele já
tinha trocado o som do carro rou
bado por crack, e indicou a pes
soa que teria fornecido a droga.

A PM localizou o equipa
mento no condomínio Bartel,
no bairro Baependi, onde foram
encontrados 500 gramas de ma
conha. Cinco homens foram

presos. Dois deles, Alan P. e Dou

glas A., são acusados de tráfico
de drogas, crime pelo qual já
responderam outras vezes. Os

outros três foram encaminhados

como usuários. Todos os seis en
volvidos já tinham passagens na

polícia por tráfico e por furto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Doenças respiratórias

Aumentaaprocuraporatendimentos
Crianças até cinco

...,

anos sao as que
mais sofrem com as

mudanças no clima

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

OfriO já provocou um aumen

to de 20% na procura por
atendimento nos hospitais e as

crianças são as que mais sofrem

por causa da gripe e outras doen

ças comuns nesta- época do ano.

O filho de oito meses de Tatiane

AparecidaWackerharger, 19 anos,
é uma das crianças que foram
atendidas na sexta-feira por causa
da gripe. Amãe e a avó tiveram de
sair de Corupá para trazer Lucas
Matheus Barbosa para ser atendi
do em Iaraguá do Sul.

Tatiane relata que há cerca de
uma semana a criança está com

tosse e não se alimenta direito.
A mudança de clima adoeceu o

bebê e, consequentemente, rnu-

MARCELE GOUCHE

ALERTA Dificuldades para respirar e febre podem indicar pneumonia

dou o humor dele. IIEle está bas
tante nervoso, parou de comer

alimentos salgados e começou a

ter coriza" relata amãe. Nestes oito
meses é a primeira vez de que Ta

tiane teve .de procurar um atendi-
mentomédico para o filho.

.

Nesta época do ano, os servi

ços públicos de saúde reforçam
o alerta para os cuidados com as

doenças respiratórias, principal
mente a gripe que é causada pelo
vírus influenza. As dificuldades de

respirar, persistência ou aumento

de febre por um período de três a

cinco dias podem ser sintomas de

pneumonia. Este é o caso de Bren
da dos Santos, de um ano.

Há duas semanas, a menina

começou a apresentar os sintomas
da gripe. A mãe, Roseli Maria De

cker, 31 anos, costureira, procurou
o atendimento e descobriu que ela
está com pneumonia e sinusite.
IIEla vai ficar internada para fazer
uns exames', afirma a mãe, que
terá que deixar o trabalho de lado

paraacompanhar a filha durante o

tempo de internação.

salva vidas.

ai Jaraeuá do Sul: 4'7 3275-0808
_ Av, Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

Bal. (amboriú: 47 3360-9777
Blumenau (Loja (entro): 47 3236-8000

Blumenau (Loja BR): 47 3323-7171

Joinville (Shaw Roam): 47 3435-0885

joinville: 47 3435·3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Power Imports
www.powerímports.com.b�r:

. (]

Preço válido até Z0/05/12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro, para Sportage cód.: P.5Z5, para pagamento à vista.
Frete de RS 2.000,00 não incluso para Sportage. Estoque de 1 unidade para Sportage. Garantia de 5 anos ou 100,000 Km, o que ocorrer primeiro,
para cobertura básica. Fotos ilustrativas.

1, Cínt
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Sala Comercial
com 1 8WC e Depósito

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

colégio proxlmo.

2 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 19 E 20 DE MAIO DE 2012

com 2 Dormitórios + 1 Suíte,
Safa de Estar e Jantar, Cozinha, BWC.
Área de Serviço, Garagem e Jardim

rea Terreno 634m2
Casa c/1 Dorm. + 1 Su'íte, Sala de Estar

Jantar, Cozinha, Bwc, Área de Serviço,
Despensa, Churrasq., Portão Eletrônico,"
Interfone, Central Gás, �Iarme, Jardim,

Quintal e 1 Garagem
Valor R$ 320.000,00

,����� ���������

876·tJ2 • Ilha da Figueira· 15.946m2 R$1.200.000,00
830-02 . �arra do Rio Cerm- 5.620m2 R$ 1.400.000,00
857-02 . João Pessoa· 6.256m2 8$ 3.000.000,00
817-02 . Salseiroslltajal· 11.700fT!2 R$ 3.300.000,00
L529· Centro/Corupá· 2.000m?· Terreno+Galpão R$ 780.000,00
l436- Nova BraslUa - 3.960.16m2• Aceita Permuta R$1.80&.000,00
660-02· Vila Nova • 4.157m� . Terreno+Galpão R$ 2.000.000,00
837·'02 - Barra do Rro Cerro - 15.000m2 R$ 2.500.'000,00
854-02 • Jaragua Esquerdo • 788m2 R$ 110.0'00,00
L465 • Guara�irim -(SR 280) 79.000m2 8$ 4.280.000,00
L410 • Nova Brasília· 2.970m2 • ComerciaL R$ 2.000.000,00
L441 . Ilha da figueira· 60.391m2 R$ 3.500.000,00
892-02 . Guamlranga·Guaramirlm • 20.700m2 R$ 3.00&.000.00
891-02· Guamiranga-Guaramirlm • 4D.OOOm2 R$ 4.000.000,00
895-02 - Jaraguá EsquerdO - 525m2 Consulte·nos

Casa Com 2 Dormitórios + 1 Suite, Sala de
Estar e Jantar; Cozinha; BWC, Ár·ea de
Serviço, Jardim, Portão Eletrônico e

Garagem com vaga para 3 Carros.

Área Terreno 900m2
3 Dormitórios (c/Sacada) + 1 Suite
c/Closet,2 Bwc, Copa e Cozinha,

Sala de Estar/Jantar, Escritório, Depósito e .

Despensa, Piscina e Garagem para 2 Carros
� • It!"

Valor R$ 900.000.00
',.'!!!Il!!!"'�"'!fi!'''''''!rmll!11111'...,'� "Pf _. '·m,�_.'II!i.""'�

. TERRENOS

808-02 . Santa Luza- 360m2 R$ 60.000,00 728-02 - Jaraguá Esquerdo· 405m2 R$135.000,OO
814·02· Três Rios do Norte . 739m2 R$ 67.000,00 839-02 - Amizade - 530.g0m2 R$135.000,OO
866-02 - Ires Rios do Norte- 312m2 R$ 68.000,00 861-02· Amizade - 360m2 R$145.000,OO
862-02 - Rio da Luz - 49B,90m2 R$ 75.000,00 885-02 - Amizade· 364m2 � : R$ 150.000,00
860-02 - Amizade· 505m2 R$ 79.350,00 803·02 Vila lenzi • 374m2 R$ 165.000,00
826-02- João Pessoa- �325m2 R$ 85.000,00 844-02 Amizade - 1.200m2 : : R$ 215.000,00
864-'02 - João Pessoa- 324m2 : R$ 85.000,00 884-02 Centro· 219.000m2 R$ 215.000,00
l373 • Barra do Rio Cerro - 460m2 R$ 9�.000,00 818-02 - Nova Brasília· 450m2 R$ 200.000,00
865-02· Amizade - 350m2 : R$105.000.00 '842-02 - Rau • 687.51m2 R$ 240.000,00
L417 - João Pessoa .1.126.80m2 : R$110.000,OO 669-02· Vila Nova - 464m2 R$ 250.000,00
886-02· Água Verde - Área 371 ,85m2 R$ 110.000,00 700-02 - Czernlewcz - 551.16mz R$ 260.000,00
658-02 - Barra 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 - 855rt12 R$ 300.000,00
863-02 - Amizade· 375rn2 R$125.000,OO U09 - Vila Lenzt - 636.80m2 R$ 320.000,00
819-02 - Barra do Rio Cerro - 375mt :.R$ 120.000,00 720-02 - Vieiras - 700m2 R$ 350.000,00

Sala de Estar e Jantar, Cozinha, BWC,
Varanda e Jardim. Piso Cerâmico.

820-02 Vieiras· 812m2 R$ 350.000,00
894-02 - Vila lalau . 630ma : R$ 350.000,00
785' • Czernlewicz - 1.000m2 R$ 350.000,00
943-02· ilha da Figueira . Área 21.150m2 R$ 380.000,00
t421- Corupá - Área 1300m2 R$ 390.000,00
870-02 - Nova Brasília - 720m2 : J1$ 400.000,00
721-02 - Vieiras - 1.QOOrn2 R$ 420.000,00
l419 • Ilha da Figueira - 869m� R$ 430.000,00
L42 . Centro - 1.300m2 • Gomercial R$ 430.000,00
797-02 . Vieiras '. 784m� R$ 640.000,00
828-02 • Jau·Açu II Guaramlrim • 90.000rn2 R$ 610.000,00
l529 ·Centro -Corupá- 2.000m2 R$ 780.000,00
874-02 • Barra do Rio Cerro - 2.054m2 : R$ 800.000,00
875-02· Amizadé - 35.000m2 R$ 900.000,00
813-02 - Vila Nova - 3.402m2 R$ 990.000,00
873-02- Barra do Rio Cerro - 1.175rn2 R$1.150.000,OO

2 Dorm., 1 Bwc, Cozinha, Sala de Estar,
Lavanderia, Churrasq. e Varanda. Móveis
Ficam: Guarda·(oupas, Ar-condicionado,
Cortinas, Camas, Mesa da Cozinha e Sofá

Valor R$ 85.000.00
1!f��'!!íi'f1!""-!IiIf 'I! �f.1tJmIIfi

Área Terreno 40.000m2
Local: BR 280

Valor Sob Con:sulta

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. Área Privativa 99m2
2 Oorms. (1 S.), Cozinha, 1 8WC Social,

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

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

Residencial Primula
Área Privativa 75m:!:

Apartamento c/I Dormitório + 1 Surte, Sala de
Estar/Jantar, Copa e Cozinha, BWC, Área de

Serviq;o, Sacada. Edifício com Salão de Festas,
Bliicletário, Portão Eletrônico,
Interfone e Aquec. Elétrico

2 Dermitôrtcs, Sala de Estar e Jantar, Cozinha,
SINC, Área de Servfço, Sacada com Churrasqueira

e 1 Vaga de Garagem. Piso Ceremico e

Re.baixame�to em Gesso

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

Churrasqueira, Salão de Festas, A�arme
nas Garagens c/ Acesso Exclusivo.

2 dorms. (15.1, cozinha, 1 wc social, sacada com

c�urra5queira, Sala Jantar/Esta(; Área Serviço,
Piscina, Sauna, 2 garagens, TodoMoblliado ,

mcluslve c/Eletrodomésticos

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

Detalhes em Grafiato, Deck na Varanda

c/Pedras ao Fundo, Prôx. Academia Barbi

Com 3 SUites Normais'" 1 Suite Master, Sala de

EstarfJanta(, Copa e Cozinha, tavand., Sacada
cjChurrasq .. Piscina Coletiva, Salão Festas, Sala de

logos, Elevador, Portaria, !nterfone, Vigilancia 2411

Edifício Ruth Braun

Área· I?rivativa 81,90m2
Pronto Para Morar - 2 Suítes, Cozinha

Mobiliada, BWC Mobiliados, Lavanderia,
. Lavabo, Sacada com Churrasqueira e 2

Vagas de Garagem

Apartamento Eel. Pallazo Ducale. (402)
Área Privativa 87,67m2

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

Sacada com Churrasql.le.ira
e 1 Vaga de Garagem. Próximo a Canarinho

Apartamento
Área Privativa 81ma

2 Dormitórios + 1 SUIte, Sala de Estar I Jantar,
Cozinha, Bwc, Área de Serviço, Sacada, Elevador,

Salão de Festa� e �a.ragenl

Apartamento Ed. Leuprecht
Área Privativa 95m2

2 Dormitórios, 2: Garagens,
Piso Cerâmico.

Valor R$ 170.000,00

Apartamento Com 3 Dormitórios, Sala de Estar e

Jantar, Banheiro e Cozinha Mobiilados, Área de
Serviço e Sacada.
Estuda Proposta

om 2 Dormitórios, Sala de Estare Jantar, Cozinha,
BWC Mobiliado, Área de'Serviço, Sacada e

Churrasqueira, Piso Ceramico
e 1 vaga de. garagem

Apartamento Novo com 3 Quartos, Sala Com 2

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

e 1 Vaga de Garagem

Com 2: Dormitórios .. 1 Suite, Sala de Estar;
Cozinha, 8wc, Lavanderia, Churrasqueira e 1 Vaga

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

Apto com 77m2, 2. Quartos, Banheiro, Sala,
Coztnha Com Móveís, Área De Serviço, Sacada,
Rua As.faltada, Proxlmo Posto Mime Matriz,

Aceita troca por Casa.
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IMOBILIARIA

-Ref. 4876 - Amizade
-Apartamento com 02 dormitórios
-Area privativa: 60,36m2
-A partir de R$ 150.000,00
=Entreqa Março/2012

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

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

Na ltaivan, 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.

IMÓVEIS DE

LANÇAMENTOS

-Ref. 4658 - Vila Nova
-Suíte + 02 dormitórios
-Area privativa: 114,20m2
-A partir de R$ 250.000,00
=Pronto para morar!

-Ref. 4959 - Czemiewicz
-Suíte + 02 dormitórios
-Area privativa: 112,13m2
-A partir de R$ 229.000,00
=Eritreqa Julho/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
-Entrega Junho/2012

-Ref. 5004 - Centro/Guaramirim
-Aptos com 02 dormitórios
-Area privativa: 61 ,22m2
-A partir de R$ 133.813,27
=Entreqa Maio/2014

-Ref. 4964 - Amizade
-Suíte master +01 suíte+ 02 dorm
·Area privativa: 224,OOm2
-A partirde R$ 730.000,00
-Entrega Março/2012

-Ref. 4783 - Centro
-Aptos com 02 dormitórios
-Area privativa: 72,1 Om2
-A partir de R$ 190.000,00
-Entrega Maio/2013
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-Ref. 5025 - Centro
-Suíte + 01 dorm e suíte + 02 dorm
-Area privativa: 79,30m2e 107m2
-A partir de R$ 228.350,00
- Entrega Setembro/2013

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

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

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

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - Sl

�
Ed. Jardim de ty10net

f
!

EXCELENTEOPORTUNIDADEDEADQUIRIR UM I
APARTAMENTO DEALTO PADRÃO E

TODOMOBILIADO NO CENTRO DA CIDADE
.Ref. 4871- Centro

·04 suítes sendo 01 com doset
·03 vagas de garagem

.Área de festas, piscina, espaço gourmet ...
.Área privativa: 244,62m2
•Área total: 350,47m2
.Valor sob consulta!

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

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

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

Cond. Palazzo Valsugana
....,..

.Ref. 5129 - Centro

.03 suítes + 01 suíte máster
=Área privativa: 319,08m2
·R$ 2.000.000,00
Res. Athenas

•Ref. 5131 - Czern iewici
·02 dormitórios
·Área privativa: 70,00m2
.R$ 170.000,00

Ed. Veneza

.Ref. 5074 - Czerniewicz
·Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 117,86m2
.R$ 203.000,00

.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

Ed. Anita Gomes��
��.��

� .

-Ref. 5073 - Czerniewicz
=Sulte + 02 dormitórios
.Área privativa: 77,00m2
.R$ 155.000,00

.Ref. 5107 - Vila Lalau

.Suíte + 01 dormitório

.Área privativa: 70,00m2

.R$ 175.000,00

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

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

·Ref. 4862 - Centro
.Apto com 03 suítes
.Área privativa: 382,80m2
.R$ 2.700.000,00

-Ref. 4920 - Centro
.Suíte master + 03 dormítórios
.Área privativa: 2oo,00m2
-R$ 720.000,00

/

.Ref. 5109-Vila Lalau

.02 dormitórios
=Área privativa: 53,50m2
.R$ 130.000,00

.Ref. 4894 - Czerniewicz
=Sulte + 02 dormitórios
.Área privativa: 99,85m2
.R$ 269.000,00

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

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

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

.Ref. 5164 - Amizade
\

·02 dormitórios

.Sacada com

churrasqueira
.Cozinhamobiliada

=Área privativa: 55,07m2
VALOR

PROMOCIONALJ!R$ 110.000;00

...nn,�lm�'''''''_'''''''''''''''m"u"",I�'''''''"". ..,m",,,''''''''''_'''''''''__''''''''"�''''111'''''''''''''.....

.Ref. 5165 - Centro
COBERTURA DUPLEX

.Suíte cf closet + 02 duítes
.Piscina aquecida

.Porcelanato, laminado,
gesso,

split, aquecimento solar
.Ficam móveis sob

medida .

=Área privativa: 210,OOm2
.R$ 930.000,00

.Ref. 4733 - Centro

.Suíte d doset+ dormitório

.Área privativa: 248,79m2

.R$ 580.000,00

Res. Clarice Koch
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-Ref. 5121 - Centro
.02 dormitórios
.Área privativa: 68,69m2
·R$189.000,00
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul
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IMOVEIS
PRONTOS
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Guaramirim

02 dorm itórios
Área, imóvel:47,40m2jArea terreno:

,

180,OOm2
NA COMPRA

DO GEMINADO
NO VALOR DE
R$ 96.000,00 O

CLIENTE LEVARÁ
UMABIZOKM

·Ref. 7347 - Três Rios do Sul
·03 dormitórios
.Area imóvel: 100,00m2
.R$ 170.000,00

·Ref. 7343 - Agua Verde
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 220,00m2
.R$ 430.000,00

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

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

·Ref. 7330 - Vila Lalau
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 160,00m2
.R$ 210.000,00

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

·Ref. 7240 - Amizade
=Sutte cI closet e hidro + 02 dorm
.Area imóvel: 249,64m2
.R$ 580.000,00

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

=Ref. 7346 - Centro
.Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 190,29m2
·R$ 465.000,00

.Ref. 7332 - Ilha da Figueira

.Suíte + 02 dormitórios

.Area imóvel: 124,09m2

.R$ 370.000,00

·Ref. 7348 - Vila Rau
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 156m2
·R$ 430.000,00

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

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

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

·Ref. 7192 - Nereu Ramos
·03 dormitórios
.Area imóvel: 58,42m2
·R$ 150.000,00
·Lot. Demathê

·Ref. 7283 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte máster cI closet + 03
dormitórios
.Area imóvel: 294,24m2
.R$ 1 0.000,00

=Ref. 7349 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 140,00m2
.R$ 280.0n0,OO

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

·Ref. 7337 - Barra Velha
.05 dormitórios
.Area imóvel: 162,00m2
·R$ 280.000,00

.Ref. 7325 - Nova Brasília

.05 dormitórios

.Area imóvel: 180,00m2

.R$ 450.000,00

.Ref. 7299 - Vila Lenzi

.03 dormitórios

.Area imóvel: 116,35m2
·R$ 286.200,00

.Ref. 7314 - Vila Lenzi
·06 dormitórios
.Area imóvel: 325,00m2
.R$ 430.000,00

ANDRESSA DALMARCO

A R C o F F ,I C E

·Ref.'7345 - Três Rios do Sul
·03 dormitórios
.Area imóvel: n,00m2
·R$ 158.000,00

(47) 9972 0019

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

-----....

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

.Ref. 7341 - Agua Verde

.01 suíte + 01 dormitório
·Area imóvel: 178,46m2
·R$ 190.000,00 cada geminado!

·Ref. 7340 - Barra do Rio éerro
·03 dormitórios
.Area imóvel: 106,66m2
·A partir de R$ 315.000,00
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

\...

i. =Terreno residencial e comercial localizado na

i Rua Roberto Ziemann e

-Área terreno: 451,02m2

'_"""""�"''"'�''''"''''.'''_''�'''''''"'"'''''''''''''''''''"'''�'''',"'''""",�"B�,",��,?":,ºº,º!�ºº,","",,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,",",,��,,,,,�,�",,,,,,",,,,,,,,,,,,"�,,,,�,,,�,,",,,,,,"'.
Lot: Demathê

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

.Terreno comercial ideal

para prédio ou

fins comerciais
.Localizado na Rua João

Planincheck
·Área terreno: ,i

����

-Ref. 2459 _ Centro
=Terreno de esquina com. e central
-Area terreno: 747,25m2
-R$ 480.000,00

-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

eRef. 2437'- Barra do Rio Cerro
eTerreno residencial
-Área terreno: 3.551 ,40m2
-R$ 900.000,00

-Ref. 2431 _ Nova Brasília
-Terreno comercial e residencial
-Área terreno: 1.530,90m2
-R$ 850.000,00

-Ref. 2440 _ Nova Brasília
-Terreno cf 02 casas, sendo 02
lotes
-Área terreno: 1.695,00m2
-R$1.300.000,00
Lot. Munique

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

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

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

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

=Ref. 2445 _ Vila Rau
-Terreno c/ frente para duas ruas
-Área terreno: 525,00m2
-R$ 210.000,00
Lot. Camposampiero II

·Ref. 2429 - Jaraguá Esquerdo
-Terreno residencial 20x45
-Área terreno; 900,OOm2'
-R$ 350.000,00

Lot. Paineiras

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

.Ref. 2424 _ Nereu Ramos

.Terreno residencial

.Área terreno: 418,51 m2

.R$ 100.000,00
Lot. São Mateus

.Ref. 2449 _ Schroerder

.Terreno de esquina residencial

.Área terreno: 420,37m2

.R$ 80.000,00
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·Re·f. 2386 _ João Pessoa
•Terreno residencial
.Área terreno: 784,50m2
-A partir de R$ 75.000,00-
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COMPRA • VENDE _' ADMINISTRA

Fone: 47 3278-1003
CrecilSC 2.807-J

. , .

unoveis
41 9248-9078 (Vivo)

Plantio 479672-1052 (Tim)

,

'I

J
..

Casa com área construída de 50,OOm2
sendo 01 Dormitório, Sala de Estar/Jantar,

Banheiro, Área de Serviço. e 01 Vaga de Garagem
( Terreno com 31H ,42m2) .

Residência' ResidênciaResidência
Casa com-área coostrufda de·120,OOm2 sendo
Sult1:l + 02 Dormitórios" Cozinha, lavanderia,

,

Banheiro. Sala de Estar e Sala de Jantare Área de
Festa (Ierreno 334, 12 m�) .

Próxim.ll a empresa Tritec
R� 205.000,00

Com 146m2 de área construída sendo 01 Dorm.
+ Suíte/Closet, Sala de Estar, Cozinha c/Sala de
Jantar, Area de Serviço, 02 Banheiros, Área de

Festas, Churrasq., 02 Vagas de Garagens e Portão
Eletrônico. (Loteamento Firenzi )

R$ 215.000,00

Apartamento Apartamento Apartamento
Apartamento com área privativa de SS,87m2

sendo 03 Dormitórios, Banheiro, Cozinha, Área
de Serviço, Sala de Estar/Jantar e 01 Vaga

de Garagem. Próximo ao Brasão

Edifício Residencial Dinamarca
Apartamento com área privativa de 85,60m2 sendo
Suíte + 2 Dorm., Sala de Estar/Jantar, Cozinha,
Banheiro, lavanderia e 1 Vaga de Garagem .

Residencial Maranello
Apartamento com área privativa de 113,00 m2 sendo
Suite + 02 Dormitórios 1 02 Banheiros, Sala de Estar,
Cozinha e 02 Vagas de Garagens (LADO A LADO)

Apartamento ..
Edifício Santa Catarina

Apartamento com área privativa de 9S:53mz
sendo Suite + 02 Dormitórios,Banheiro,

Sala de Estar/Sala de Jantar, Área de Serviço,
Sacada com Churrasqueira e 01 vaga de garagem

R$ 230.000,00

Apartamento ..
Residencial Emmanuel

Apartamento com área privativa de 87,.50m2 ,01
Suite + 2 Dormitórios, Sala e Cozinha, Banheiro

lavanderia, Sacada com Churrasqueira,
01 Vaga de Garagem.

, Ace'ita Financiamento

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I j Locação Residencial I
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- 2 qtos- Barra do Rio Cerro I
i I prox. a Malwee I
! . R$ 480,00+ cond. 11.1 -2 qtos - Centro i

I
I".,

-1 suíte + 1qto - Centro
prox. Onco Clínica Jaraguá
R$800,OO + cond.

Locação Comercial
-Ponto Comercial - Centro

Empreendimentos
1 suite + 1 qto • 1 suite + 2 qtos - 2 suites + 1 qto
Hall de entrada e Salão de festas Mobiliados e Decorados

�..""lAcabamentos Yatil Construtora

·y�fit
c....·t...co ....

Ref.:0017.018 Bairro: Czemiewcz - COBERTURA
2 suítes + 1 quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Sala de TV
2 sacadas + área de festas privativa - TODA MOBILIADA!

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

I. Bairro: Barra do Rio Cerro
1suite+ 1 qtoA partir R$125.000,OO
Amplasala+ sacada com churrasqueira

Ref.:00400.001 Bairro:Vila Lenzi - 1 suíte cf closet + 2quartos,
Alto Padrão, Cozinha MOBILIADA, Salão de Festas cf churrasqueira,

Ampla sala cf hal! de entrada R$450,OOO.OO Ref.:00393.001 Bairro: São Luis
2quartos R$150.000,OO

j
i

2 quartos R$119.000.00 .1.�' �_"'_'_'_;__"'_-'--"-o.� ..__ ..�__ ......,Deacordocomalein°4591/64, informamos que as informações neste material têm caracter exclusivamente promocional, de acordo com o memorial descritivo.
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Ref. 2140 - apto Bairro Vieiras - Res. Montreal- contendo: 02
donnitórios, bwc social, sala esIor, sacoda com djurrosqueira, cozinha, la
vanderia,01 vaga garagem. Semi-mobiliado. Area privativa: 54,43m2.

Valor: R$147.1XIl,oo.

Ref. 2139 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Torre Di Soli
Residencial- Aptos contenda 02 dormitórios, bwc social, sala
estar, sacadq com churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga
garagem. Area privativa a partir de 60,07m2. Incorporação

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

Ref. 2110 -Apto no (entro - Res.ltalia - (ontendo: sufte
com doset, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, sacada com

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

consultar. incorporação sob matricula n.o 26.047

Ref. 2151 - Apto Bairro Vila Lalau - Res. Neumann - contendo:'
01 suíte com sacoda, 01 donnitório, bwc, sala esIor,�cada com

churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga garagem. Area privativa:
66,OOm2. Valor: R$165.000,OO.

Ref. 2162 - Apto - Bairro Barra Rio (erro- Res. Emanuel
(onlendo: 01 suíte, 02 dormftórios, bwc sodal, sala estar, sacada
com churrasqueira, cozinha,lavanderia, garagem. Área privativa:

87,50m2. Va.lor: 190.000,00.

Ref. 2144 - Apto no B.a�r�o Amizade - Res. Emilio Darem ReI. 2145 - Bairro Tres Rios do Norte - Res. Tres Rios" - Aptos contendo: 02 Ref. 2143 _ Aptos Res. Vila Madalena _ Bairro Amizade _ contendo: 02 Ref.1128 - Sobrado- Bairro Amizade - contendo: l.pov: sala estar, cozinha,
- conten�o: 02 �ormltOTlOS, bw_c, solo estar, sacado coJl1 dormitórios, bwc, sala estar, sacada com churrasqueira, cozinha, lavanderia, donnitórios bwc, sala esIor samda com churrosqueira cozinha lavan- lavanderia, lavado, garagem /2.pav: Ol suíte com dosete saroda, 02 dorm.,churrasqueira cozinha lavandeno 01 vaga garagem. Area '

..

O 2
-

b 'I .'."..
' '- b / 3

. -

d Ire lu ri Á d 173 00 2 Ár.

f 68 02 2 í -'
b t' I 11 595 01 vaga garagem. Area privativa: 60,0 m .Incorporaçao 50 matrlcu a dena, Olvaga esIoaonamento.Area prívalíVa: 72,75m2.lncorparaçao wc .pov:sotão com soco a na nte e n os, rea a casa: ,m. ea

\ pnvo IVO: , �o·lo��W��oJ.����OO�a TlCU o . .

64.350. Valor: a partir de RS 115.000,00.
-

sab matricula 63.486. Valor: R$l44.000,OO ferreno: 168,OOm2. Valor: R$170.000,OO+saldo devedor Finanàamento.
fIIJrnItrm!Iíl/llfJ!ffllffflm/ljfl1/tlPl'llffllll/rlJf!!llfImlllrll/rmm!1l1ff1mp"lf!f1I!Irm.lllf!IIIIPl,�,l1flImlff/fll'rml1HlJmlmIYI!IllII!F'íJ!I#rm_I!JUJflrul/l�If!lmmmirm/l1l!1IIff!Jjl!!lll!lm;,llrmlff111lllll/q!II/l!!IIl!m!'fI!m/lffl1!t1l1l!llllffl�ml!m/lIlII,1IrmllIfTmllml'l/ll!ml/m�mm!rfl!lllmllwilWI'II1!f!I"fJI!IW�!IIIJI/IP'�/l�fItI!lIt/I/ffIIIICll{lllfl!l!mmm1flP.l!m/!l/!IIIIrIfJf!'�'ffll.m!!fflll/l!fllllnffllflílJfI!/ff,'flllflflllffllllHffl11,ft{rll!ffl11lllwmlf/llll,!!IfI�IfIIII1JffIf/I"rlI1!f/11!11um/ffllllfm.��IU!JB'/IIffI'��"mP.HU'ff!lIWlm'''''''�/f!I1I'ffl1JHmIW'll!lffllml�!'I!ff!m!,'I/11f'!jliH!iil1l'll"",!mr.�iJIfI'MtI'lII1!l!l!1f'!r.PllI!mLlf!!Uf1li'lgtm!r!'!'aWlmmmlflff!fll/!l 'I1'ImI wmr

I
. �

I ..
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372�1122

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

Plantão de Vendas
Osmari 9981.11221 Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111 1 Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com
� lJIn___

ICENTRO

ai.

�
�
c.c
.....
ee

�
a..:
cc

8
:!l:

REF 1500 - RES.IBIZA apto c/124m2 de área
privativa, 1 Surre, 02 dem-sines, sacada c/
churrasqueira e 02 vagas. R$ 360.000,00

IIvlLA NOVA
i=:»

I

REF 1504 - RES. PRIMULA apto c/72m2 de
área privativa, 1 Suíte, 01 dorm., cozinha, sacada
e 01 vaga. R$ 170.000,00

IilJw/WW//lIIlJ1/1llllllwmmmllllllllll1JJJ!tum/If1JJtlmmIIIIWJIIJW/fIIIJJIIIJJUlIUU!IIRUI!IIJi/JIJ/W/lllHllftumllllJillfUHlIlIlUIiHIJUfHIJJIIIfUU/Hml

REF 5061 - Casa alv. com 263m2, 1 Suíte c/
Closet, 02 dorrn., piscina, área de festas e

garagem para 02 carros. R$ 525.000,00

BARRA DO RIO CERRO

REF 5075 - Casa alv. com 200m2, 1 Surre, 02
dorm, SEMI-MOBILIADA, área de festas e garagem.
R$ 400.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372-1122
VIVENDA

COMPRA.

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

Rua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 1 Sábados: 8h30 às 12h

Plantão de Vendas
Osmari 9981�1122
Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

• Cozinha;

•
REF.1413 - Ótíma localização, na Rua 25 de Ju!ho 8óm2 Privativo Suíte + 1 dorm.
(00 Iodo do Posto Mime Motriz;)

• 10 pavimento: ga1agem, acesso soclol,
depósito e instalações de serviços;
20 pavimento: garagem, salão de festas
• e playground;

nçamenlo

Ampla sacada com churrasqueira;

• Sala de Estar e Jantar conjugadas:

• Lavanderia;

• Acabamento em Porcelanato, Gesso e Massa Corrida;

• Espera para Spllt;

• Hall de entrada, Área de festas e Playground decorados

co
LO
o-
N
-o
I

(")
�

a.
....

O
O
C

• 2 elevadores

• 24 apartamentos (4 por andar);

• 106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto Tipo 1

1 Dó, 73m2 - Privativo

Estágío da Obra Maio/2012

- 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;
- 01 Vagq de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

- 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;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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155 4 VENDAS

www.atlantaimoveis.com

Horário de atendimento:

Segunda a Sexta- Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com

R.I: 4.284

Ref.2453 Resid, Las Vegas (Em Construção) no Nova Brasília com 01 suíte + 02 dormitórios, sala de jantar
e estar, sacada com churrasqueira, bwc social, cozinha, área de serviço, 02 vagas de garagem, Hidrometro

Individual, Piso Laminado em madeira nos dormitórios, Massa Corrida, Preparação para Ar-Split. R$179.000,00

R.I: 25.232

Ref. 1662 casa na Vila Nova com 01

suite com sacada mobiliada, 02 quartos
mobiliados,sala de estar/jantar, cozinha

mobiliada, área de serviço, área de festas,
piscina e garagem.
R$ 380.000,00

ReI. 2474 Raziei Residence

(Em Construção) no Baependi
com 3 suítes, sendo uma

delas suíte master, lavabo,
sala de jantar /estar, sacada
com churrasqueira, cozinha,
área de seviço, com 02 vagas
de garagem. 02 Coberturas.

Aptos a partir de
R$ 305.000,00

ReI. 2384 Residencial Don Michael (Em Construção) na Viía Nova
com 01 suíte mais 02 dormítórios , sala de jantar/ estar, bwc social,

cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira,
02 vagas de garagem. R$ 215,000,00

R.I: 62.958 Ref.2451
Residencial Soberano
(Em Construção) na
Vila Nova, Apto Tipo
01: 01 Suíte + 01
Dormitório, sala de
estar e jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha, área se

serviço, bwc social,
garagem. Apto Tipo
02:01 Suíte + 02
Dormitórios,salade ..---------------....t-liI--------------....
estar e jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha, área se

serviço, bwc social,
I garagem. A Partir

R$ 200.000,00

Ref. 2483 Resid Betel

no Baependi com 02

quartos, sala cozinha,
bwc social, 01 vaga de

estacionamento coberto.

R$ 150.000,00.

Ref. 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

ReI. 2473 Resid. Vieiras
no Nova Brasília com
01 suíte, 02 quartos,
sala de estar/jantar,
sala, cozinha, sacada
com churrasqueira,
bwc social, lavanderia
c/ sacada,01 vaga de

garagem.
R$195.000,00.

Ref. 2481 Resid.

D'Angelis na Vila

I Nova c/ 01 surte
+ 02 domnórios,
sala, cozinha, Bwc
Social (Mobiliado),

_':I.ll�_"'"
-

lavanderia com área
extema, sacada com
churrasqueira, 02
vagas de garagem.
R$ 280,000,00

R.I: 63.507
ReI. 2418

Residencial Riviera
(Em Construção)
na Vila Nova com

1 suíte com closet,
2 dormitórios, bwc ������i===�;;;;��=����social, sala de estar.��a::�a:::!li:ilil�:c:::::3Z==::t::::!
jantar, cozinha,
área de serviço,
ampla sacada

gourmet, 3 vagas
de garagem - Forro
em gesso no interio
dos apartamentos,
preparação para

. ar-split e hidrômetro
individual,

Preparação para
I aquecimento a

gás, (SOMENTE
02 APTOS POR
ANDAR), A Partir
de R$ 210.000,00

Ref. 2471 Resid. Quebec no Amizade com 02 quartos, sala de jantar/
estar, sacada com churrasqueira fechada, bwc social, cozinha, área de

serviço, 01 vaga de gar. ACABAMENTOS: Piso laminado nos domnitórios,
massa coníae roda teto em gesso. A Partir de R$150.000,OO

ReI. 3232 Terreno ltacolumi II no Amizade com aproximadamente 3Sàm2.
R$ 95.000,00

Ref. 3259 Terreno Lot Munique no Amizade com 431 ,01 ni.
R$145.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APARTAMENTOS

•
mil

QUI 2fJ55, - Af1lartlarneml'o,!GI!b
mOblliadol 1I$ljIile!li 11dbf11nil1firiíIJ iii

2:\i12p. - C8nmII

CódL 2633, - Apartilmemtl!l!
2 (!jj,!ar.f.os; - VlIlli 1LaIa.w

Qd'" 20f1l5i- Ap'lIl'tamenfo;
1', QlJar.t\:T - Clmtemil'ia

C6d, 2fJY27 - Apartameflto
2 quarltl$ • CettltJo

CM_.2052-�
11 suflief -li 2 q\'liiIl'Q-Cefltra

Cibd', 204<l,-�artamenfo: 1 suite,,,
2 Q!ilarto&,-I!laIl<l1�ma

Cód. 2040- Apartamento
3 st111'es· Ed. Betvedere

EPA
I

,I

i
i.

CÓd, 2048 -Apartamento 1
suíte + 2 quartoa

Czerniewicz

,

Cód. 2042 - Apartamento
1 suite + 1 quarto - Centro

InU

Cód. 2049 -Apartamento 2
quartos - Vila Nova

CASAS

C6d', fO\l4' - Casa'
�'<luart'os.- Tn!s Rjos;dC)l�brte

Códl. 10�,-€aSlf
:f quartoS' - l'iIereulRamos-

CC'4d\ fOO1· Cif$al
2' QlJ9I1!b1J, • 'iJUal Lémllli

C'6di 1(1501- $Qr,..ad�
11 suiie ... 1: dbrmitól'fo$'

Cócll 1041'- Casal fide 62'
dlllrrl1lj�.- f'll}!(tf!fd, Râmfl!l

CôdI. 1(1)tt}--Cm<ll 2dofm\�,
- t\Ittwa,E'aper�

G4!Jtmfmír11'l11

Cód. 1030 • ClWiI de flsqu'f\a
Jmdltn dali fkJJvl • Estrada Nova

CM. 4001 - Chácara em Sant;t
Luzia com trrn o. S.OOOm'

Cód 1023 - Casa: 1 flu1l$
+- t dOrmitóflofl- R$I

Cód: 3004 - re�no
Jaraguá E$CjlJettlo - Condi feel'tado'

69S130mt
........�It'

Códl. 3026 • Terreno
Três Rlos,dl!) NOrte. 1'..01. Palnei�a

325m"
.

C6d. 304Ó" TerreMO'
Baepel'1dll- 453m'"

Cód3043-
ÂguIJ Verde 400m'2

Cód. 3é4f - 'terreno
Jaragoá Esquerdo - 54i'.OOn'P

I IIII I II
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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20 ANOS COM VOCÊ!
w w w � 9 i r o 1 I a ,. 'c o m . b r

Rua Sarão do Rio Branco, 650 J Centro J Jaraguá do Sul j se I 47 3275 500,0 "

gliroUa@glroUa.1com.br 1 www ..giroUa ..com.br

1057: ÁGUA VERDE - Casa com 1115: BARRA DO RIO CERRO 1161: CZERNIEWICZ - Sobrado
terreno de 851,18m2. Excelente - 263m2 cf suíte máster + 2 c/ 181,52m2 - 4 qtos, 2 bwc's e

para construir. R$ 470 mil. Aceita qtos, área de festas com pis- amplo terreno. R$ 310 mil
imóvel no negócio. cina. R$ 525 mil

1234: JARAGUÁ ESQUERDO
- Excelente Padrão cf 251m2• 2
Suítes master, cozinha e chur
rasq. mobiliadas. R$ 935 mil

1229: JARAGUÁ ESQUERDO
- 140m2 com 3 quartos, cozin
ho mobiliada e amplo terreno.
R$220mil

1370: CENTENÁRIO - Suíte
+ 2 quartos, sala, copa, coz
inha e amplo terreno. R$ 330
mil

3005: RODRIGO - Suíte + 3028: JARAGUÁ - 2 quartos, 3003: SAINT TROPEZ - Loft, 1
2 qtos, cozinha mobiliada, cozinha mobiliada. qto, 2 qtos ou 3 qtos. À partir de
sacada com churrasqueira - R$ 149 mil R$140 mil
R$ 185 mil

3096: D'ITÁLlA - Suíte + 2 3031: SAINT TROPEZ - Mo- 3409: GRANADA- Suíte + 2
qtos, sacada, churrasq. Ap- biliado. Suíte + 1 qto, 2 vagas qtos, cozo Mobiliada, 2 gara-
enas R$ 169.500,00 de garagem. R$ 295 mil gens. R$ 259 mil

2001 - CENTRO - 1.933,66M2 - R$2.500.000,00
2004 - CENTRO - CONDOMíNIO FECHADO. R$ 171.000,00
2011 - CENTRO - 326,71M2 - R$ 230.000,00
2014 - CENTRO - 588,75M2 - R$ 380.000,00
2045 - CHICO DE PAULO - 504M2 - R$ 120.000,00
2069 - AMIZADE - 636,61M2 - R$ 75.000,00
2081 - AMIZADE - 340,35M2 - R$ 73.000,00
2083 - AMIZADE - 1.800M2 - R$ 800.000,00
2101- BARRA DO RIO CERRO - 450M2 - R$ 139.000,00
2108 - BARRA DO RIO CERRO - 2.112M2 - R$ 350.000,00
2111 - BARRA DO RIO CERRO - 3.300,82M2 - R$ 1.300.000,00
2194 - FIGUEIRA - EXCELENTE OPORTUNIDADE! 7.500M2 - BAIXOU PARA R$ 990 MIL
2229 - JARAGUÁ ESQUERDO - CONDOMíNIO FECHADO - R$ 175.000,00
2230.- JARAGUÁ ESQUERDO - 300,60M2 - R$ 94.000,00
2242 - NEREU RAMOS - 300,71M2 - R$ 79.500,00
2244 - NOVA BRASíLIA - 2.465,89M2 - R$ 800.000,00
2367 - TIFA MARTINS - 350M2 - R$ 128.000,00
2417 - VILA NOVA - 851,53M2 - R$ 225.000,00
2418 - VILA NOVA - 425,25M2 - R$ 330.000,00

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 BRASíLIA - sobrado
com 284m2. 2 suítes master + 1
suíte, área de festas, garagem
para 2 carros. R$ 890 mil'

3030: ATLANTA - 2 quartos,
sacada com churrasq.
R$ 168 mil

f I

3024: MARINA. MOBILI
ADO. Suíte + 2 qtos, sacada
com churrasqueira. R$ 280
mil

3373: LlLIUM - Pronto para
morar! 2 qtos. Baixou para
R$ 225 mil

1217: COND. JARDIM DAS FLO
RES - 2 qtos, cozinha mobiliada.
R$ 165 mil- aceita carro ou terreno.

3042: PALAZZO VALSUGANA -

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

lAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI- Exce
lente localização. Suíte + 1 qto. Consulte
nos. R.I. 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
máster + 3 suíte. Venha conhecer o apto.
decorado! R.I. 3-60.927

3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto, Suíte +

2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos.

3075: VALE DA LUA -Última unidade! 2
quartos, sala, cozinha, sacada cf chur
rasqueira. R$ 150 mil- R.I 2-63.476

3334: ESTRADA NOVA - ES
TAÇÕES - 2 qtos, sacada, por ap
enas R$115 mil RI. 2.43.785

3007: MILANO - Exoalente padrão d suíte
máster + 2 suítes, 3 garagens. Consulte-nos!
RI. 1-B5.549

3094: Czerniewicz - Última unidade com

preço especial- Suíte + 2 qtos, 2 garagens.
R$180 mil

.

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m2 dos ambientes. Valores e

condições especiais. RI. 7-20.073

3392: VILLAR - 2qtos, sacada. cf chur
rasq. À partir de R$ 143 mil. R.I: 2-57.444

3090: PALADINO - 2. qtos, sacada cf
churrasq. À partir de R$ 138 mil

FIM DE SEMANA, 19 E 20 DE MAIO DE 2012 I IMÓVEIS I 17

3056: CENTRO - GAMALIEL - suite + 1 qto
ou 2 qtos. Entrada e parcelas facilitadas. R.I.
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 - JARAGUA TOWER - Duas

opções de planta, forma de pgto facilitada. Aoaita
imóvel no negócio. Consulte-nos. RI. 1-61.952

3281: EMMENDOERFER HOME CLUB - 3
opções de plantas. Aqui Vr:x:B aproveita o mel
hor da vida, na segurança da sua casa. Visite o
decorado.

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. R.I 11-
56.344

3060: AMIZADE - JULIANA CHRISTINA - 02
ou 03 qtos (sendo 1 suíte), 2 vagas de garagens
(opcionais). Entrada + paroalamento. RI. 62.167
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-º3025: CENTRO - MANHATTAN - 3 suítes, 2 gar. e a van- �

tagem da planta poder ser modificada para atender às suas ô
necessidades. RI. 4-31.988 �

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!

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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IMÓVEL · CAMINHÃO · IQUIR
AGllCOLA • CAI DE 61RO ·

',N

QUIT� DE '1IAleIAMEtllO

CREo O
R$ 950 Mil
R$B10 Il
RS 625 Mil
RS 535 Mil
RS 348 Mil
R$ 310 Mil
RS 255 Mil
RS 210 Mil
RS 145 Mil
RS 12'5 Mil

't.L

R '11 O ,,'�� l A em bi'nur

811RADI

RS 82 MIL
RS 79 MIL
RS 62 MIL
RS43 MIL
RS 33 MIL
RS29 MIL
RS .21 MIL
R$19 MIL
RS14 Mil
RS11 MIL

- -

ACEITO CARRO E FGTS

085: Todos OS (�éditosl a
entrado pode ser descontado

. do própria corta..

·APARTAMENTO c/ suíte + 1 quarto, sacada c/
churrasqueira, cozinha mobiliada. R$ 149.000,00
(liberado, para financi. E FGTS). Tr: 9104-8600.
Creci 14482.

• APARTAMENTOS c/ 2 quartos +sacada c/
churrasqueira, área de festa, áreas de 53 á 65 rn>.

R$ entrada + parcelamento + financ.Tr: 9159-
9733. Creci 14482.

• Apt. 76m2 privativo na Vila Lenzi 3 quartos
mobiliado R$145.000,00.Tel 9918-99968443-
3633

• Apartamento novo com 2 quartos, cozinha
mobiliada, vaga de garagem aceita financiamento
e FGTS. R$ 120.000,00.Tr:9159-9733. Creci
14482.

• Apartamento em construção, valor promocional
para investidores, 2 quartos, R$ 80.000,00. Tr:
9159-9733. Creci 14482

• Vende - se prédio no Estrada Nova com 3

apartamentos, e uma Kitinete. R$ 390.000,00. Tr:
9987-3576.

• Alugo Apto c/ 2 quartos, cozinha, sala, BWC, área
de serviço e sacada. R: Max Wilhelm, 837, prédio
azul Tr: 3371-6021

• Apto no Rau, 67 mt? área útil - 2 quartos, sala
cozinha, BWC, área de serviço, vaga de garagem.
Pode usar o FGTS. R$ 120.000,00 Tr: 9159-9733

creci 14482

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao posto cidade.

R$ 100.000,00 a 110.000,00. Tr: 3273-5233.

_

• Vendo Apartamento suíte mais 1 quarto, próximo
do mar, .acelta carro como parte do pago Fone
8448-8644

.

• Vendo Apto no Residencial São Luís. Rua
Francisco Hruschka, bairro São Luís, (próximo ao

ARROZ URBANO) com área de serviço, sacada
c/churrasqueira, sala de estar, cqzinha, bwc, 3
dormitórios, garagem, área de festas, playground,
Apto 142. Área privativa: 63,37 m2• Área comum:

7,05 m2. R$ 145.000,00:Tr: (47).99058809 ou

(47) 3275 2423

• Vendo Apto no Residencial Ilha Bela na Rua
I

Leopoldo João Grubba, Centenário (próximo ao

DG da WEG) Sala de estar e copa integrada,
sacada c/churrasqueira, cozinha, área de serviço, 2
dormitórios BWC, garagem, elevador, salão de festas,
área privativa: 61,23 m2, área comum: 11,07 m2•

Vaga de garagem: 11,50 m2 R$ 150.000,00. Tr: (47)
99058809 ou (47) 3275 2423

• Vende-se apartamento novo no centro a 5 quadras
do calçadão, 2 quartos. 64 metros no valor de R$
155000,00. Tr: 3371- 6623.

• Vende-se apartamento novo em Três Rios do Sul,
2 quartos, 64 metros no valor de 120000,00 Tr:

3371-6623.

• Vende-se apartamento Rio Molha em "frente a

Prefeitura, 56 metros, 2 quartos, Residencial
Vicenzi no valor de R$ 135.000,00. Tr: 3371-
6623.

,. Vende - se chácara 25 mil mt2 s/ casa em

Guaramirim, no Bairro Caixa da Agua, Rua
Guilherme Tomelin. R$·150.000,00. Tr: 8422-1926.

• Vende-se uma locadora com ótima clientela, ponto
de funcionamento a 13 anos, mais de 3000 OVOs

entre lançamentos e catálogos. Preço imperdível!
aceito carro no negócio Tr: 9631-2588

• Aluga-se sala comercial no centro de Corupá 120

mP c/ estacionamento. Tratar no horário comercial.

3375-1004

• Vende - se loja de presentes, utilidades e

acessórios femininos, Bairro Vila Lenzi. Tr: 9175-

1200 ou 9663-5682

• Vendo agropecuária, pet em Guaramirim bairro Avaí,
valor a combinar contato com Fabio ou Marley (47)
9244-6304

• Aluga se sala comercial em Guaramirim com 18

rnt-, ótima localização. Tr: 3373-1900

• Aluga-se - Sala comercial na Marechal Castelo

Branco, 2128 - Centro - Scheroeder. Tr.: 3374-1488

• Vende-se um petshop completo, com consultório

veterinário, banho/tosa e venda de animais. Tr: 47

8492-7060

• Vende-se casa comercial Vila Nova, terreno 20 x 50

próximo RBN, R$ 600000,00 Tr: 3371-6623

• VENDE-SE Casa Nova 100m2 no Firenze terreno

370m2 murado R$135.000,00. Tel: 9918-9996 ou

8443-3633

• Casa Nova 135 m2 porcelanato, água quente, laje
inclinada, moderna próxima da Unerj/Rau, R$275
mil. 9918-9996

• Casa Nova com 135 m2, terreno 390 m-'.

Porcelanato, água quente, laje inclinada, moderna

próx. Unerj/Rau. R$ 275 mil. 8443-3633

• Vende-se uma casa prox. a Weg I de alvenaria

com 180 mP, 3 salas 1 escritório, 2 bwc, área de

serviço, churrasqueira, 3 quartos e 2 vagas de

garagem, o terreno mede 13 por 27.Tr: 3371-8082

/ 9905-7365.(aceito apart. ate R$ 150,000,00.)
Valor da casa R$ 298.000,00�

• Vendo casa Nova na praia Barra Velha, Suíte mais 2

quartos, e demais dependo Fone 8448-8644

• Vende - se casa de alvenaria com 3 quartos,
no Jgua Esquerdo prox. ao estofados Jardim .R$
175.000,00. Tr: 8800-8800.

• Vende - se casa em Schroeder. R$ 130.000,00
imóvel aceita financiamento. Tr: 9977-9550/ 9989-
6049

• Vende-se casa de alvenaria, mais kitinete no

mesmo terreno com 4 quartos, no Bairro Chico de

Paula, R$ 160.000,00. Tr: 3373-6337 ARNO

• Vendo sobrado nos fundos e casa na frente, todo
murado de alumínio, 300 m2, toda de material no

Bairro João Pessoa. Tr: 9196-0955/ 9616-3092
com Cleni e Jandir. Valor a combinar / troco com

casa ou chácara em Curitiba.

• Vende - se Terreno Rua: Hilário Floriani, em
frente ao Edifício Moradas da Serra na João

Planincheck, no Nova Brasília. 450 m2 (15 x 30

mt) Contato pelo telefone 47 8818-3320

• Terreno de 20 por 70 mts com casa de 220

mts,sala e cozinha dois banheiros 3 quartos e

escritório, tudo murado com portão eletrônico,
jardim, garagem para 3 carros.Preço a combinar.

Tr: 9969-5540.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino no Rio Cerro

II. Valor a combinar. Tr: 3376-0726

• Terreno na praia de Itajuba, R$ 10.000,00
entrada e saldo pare. Direto C. propriet. Fone
8448-8644

• Vendo 3 terrenos na praia de Itajuba, R$
28.000,00 escriturados 300 m2 fone 8448-8644

• Vende - se área de reflorestamento de 12 anos,

já possui madeira quadrada, área plana de

50.000 mP próxima a Rio do Sul. R$ 3328-3516.

• Vende - se terreno no centro de Schroeder com

400.mts, prox. a prefeitura. Tr: 8800-8800
• Vende - se terreno em Guaramirim, bairro Beira

Rio por R$ 75000,00. Prox ao centro. Tr: 9977-

9550/ 9989-6049

• Vendo terreno São Luis, 600 m2• R$ 80.000,00.
Tr: 3275-2347 /8853-9716

• Vendo terreno em Schroeder 900 m2 .R$
50.000,00 .R$ 3275-2347 / 8853�9716-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esplanada Glatz.
Na Vila Nova,
sua vida nova!

Localizado a ua 25 de ulho, sIno
airro V·la ova ... Jaraguã do Sul'"" se::

Sacada com churrasqueira

Apartamentos de 98 e 115m2 de área total

2 dormitórios

Área de convívio integrada (cozinha,
salas de estar e jantar)

Apartamento A
Apartamento a 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

Apartamento C

2 elevadores por bloco

Incorporação: Vendas exclusivas e informacões:
.

..::11

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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IMÓVEIS fa
Você escolhe sua conquista

VJiver bem e faze
a c a certa.
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Conquiste esta excelente oportunidade!
VENHA VIVER BEM EM SCHROEDER

)
)
)

�
I
�
� .

I

1
I
1

�AS(,_ ��d��:VAS

Hausgarten
Rua: 702 João Ropelatto, esquina SR 280.

Nereu Ramos / Jaraguá do Sul se

Apartamentos com 02 quartos, saia/es
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.: 1211 - 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 -

Il Bracinho-R$470.000,OO
...,...

I

REF.: 1116 - Casa com aprox. 300m2. r

piso: suíte c/ 02 sacadas, 02 qrtos / sacada
e bwc. Térreo: 02 qrtos, 02 salas,
escritório, copa/cozinha, lavand., 02 bwc,
despensa e garagem. Terreno c/ 1.890m2.
Rua Carlos Zerbin, Rio Hern,
R$ 400.000,00

REF.: 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.: 1178 - Suíte, 2 qtos, sala, copa/cozinha,
lavanderia, garagem, área de festas com

piscina. Rua: Willy Wulf, 359, centro. Terreno

c/450m2. R$ 250.000,00

REF.: 1173 - Casa com suíte, 2 qtos, sala,
cozinha, 2 bwc, lavanderia, garagem, área de

festas. Terreno 511 m2 - R$ 220.000,00

J
REF.: 1190 - Casa com suíte, 2 qtos, sala,
escritório, bwc, cozinha, lavanderia e

garagem. Terreno com 375,00m2.
R$ 190.000,00

REF.: 1199 - Casa com suite, 02 qtos, sala,
cozinha, lavanderia, garagem, área de festas

e churrasqueira. Terreno c/450m2.
R$ 250.000,00

REF.: 1198 - Sobrado: Tér. 2 suítes, 1 qto.,
sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem, área

.

de festas com churrasqueira, forno de pizza e

fogão a lenha. lº Piso: sala e bwc. Terreno c/
451,80m2 . R$ 350.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS
CREC13139..J

Lote - Três Rios do Norte a partir de RS 65.000,00

Apartamentos a partir de R$ 110.000,00
INVESTIMENTOS

• Area de 88.000rrr .. R$ 160.000,00

• Área de 62.000Rtt • R$ 145.000,00

• Área de i.875m2 • R$ 230.000,00

Chácara
Schroeder,

Duas Mamas

Área total:
100.277,OOm2

Casa com 130m2

(3 quartos)
Quiosque com 120m2

Terreno de

esquina: 630,OOi:n2
Casa com 127,45m2

1 Suite, 2
dormitórios

Área de terreno:
690,OOln2

Área construída:
180,331n2
1 Suite,2

dormitórios, sala,

copa, cozinha,
lavanderia, área de
festas e garagem.

Apartamento na
ilha da figueira com

91,05m.2, 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia,

banheiro e garagem, em

frente ao

Supermercado
Brazão.

7

Ven�as 9973-958619923.97391 Locação 9923.7090 19934-8069

(
L1046· Casa - Schroeder - Com 02 quartos, 02 salas, 02 bwc, cozinha, sacada, sala, cozinha, bwc, área de serviço, dependência com bwc, sacada,
garagem. R$ 500,00 garagem.R$1.000,00
L1052 - Casa - Barra do Rio Cerro - Com 01 suãe, 02 quartos, sala, cozinha, L2100 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área
área de serviço, despença, garagem.R$ 700,00 de serviço, sacada cl churrasqueira, garagem.R$ 650,00 e Cond.Aprox.
L1053 - Casa - Centro - Com 01 su�e com banheira, 03 quartos, 04 salas sendo R$ 100,00.
02 com sacada, cozinha, bwc, escritorio, área de serviço, churrasqueira, 02 L2161 - Vila Rau - Apartamento - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área

vagas de garagem, fundos com edicula, toda murada com portão eletrônico. de serviço, sacada, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$ 90,00
R$ 2.500,00 L2162 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área
L1054 - Casa - Vila Rau - Com 03 quartos, sala, cozinha, copa, bwc, área de de serviço, sacada, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$ 90,00.
serviço, garagem, toda murada.R$ 660,00 L2163 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área
L1055 - Casa - Três Rios do Norte - Com 02 quartos, sala/cozinha, bwc, área de de serviço, sacada, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$ 90,00.
serviço, garagem.R$ 350,00 L2164 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
L1056 - Casa - Agua Verde - Com 01 suâe, 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área área de servigo, sacada com churrasqueira, garagem.R$ 680,00 e Cond.

de serviço, churrasqueira, garagem,R$ 1.000,00 Aprox.R$10 ,00
L2080 - Cobertura - Com 01 suâe master, 01 surre, 02 quartos, dependência L3001 - Sala Comercial - Centro - Com 40m', bwc.R$500,00
de empregada, 03 bwc, área de festas, cozinha, sala, sala de jogos, piscina, 03 L3007 - Sala Comercial - Centro - Com 813m2, 09 vagas de garagem.
vagas de garagem. R$ 2.100,00 e Cond.Aprox.R$ 600,00 R$11.000,00 '

L2116 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, bwc, cozinha, sala, L3011 - Sala Comercial- Centro - Com 41m', bwc. R$500,00 e Cond.

área de serviço, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$1 00,00 Aprox.R$ 60,00
L2122 - Apartamento- Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, L3016 - Sala Comercial - Centro - Com 32m', bwc. R$550,00
sacada C/ churrasqueira, garagem. R$ 71 0,00 e Cond. Aprox.R$ 100,00 L3019 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2 bwc.R$850 00
L2123 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de L3021 - Sala Comercial - Centro - Com 42m2:R$ 460,00

'

serviço, bwc, garagem. R$ 600,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00. L3027 _ Sala Comercial _ Corupá _ Com 50m'.R$ 250 00
L2126 - Apartamento - Centro - Com 01 sufte, 01 quarto, sala, COZinha, área L3036 Sal C 'aI C C 40-' b R$5'50 00
de serviço bwc sacada C/ churrasqueira garagem R$ 740 00 e Cond Aprox.

- a ornem - entro - om ur-, wc. ,

R$ 100 OÓ
' ,.,. L3037 - Sala Comercial - Centro - Com 750m' .R$ 8.500,00

L2131 � Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
L3038 - Sala Comercial - Centro- Com 110m2 .R$ 3.000,00

serviço, sacada C/ churrasqueira, R$ 620,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00 L3039 - Sala Comerciai - Centro - Com 120m' .R$ 1.850,00

L2135 - Apartamento - Centro - Com 01 sutte.C/ doset, 01 quarto, bwc, sala, L3040 - Sala Comercial - Centro - Com 42m' .R$ 540,00

cozinha, área de serviço, sacada C/ churrasqueira, garagem, elevador, TODO L3041 - Sala Comercial - Nova Brasilia - Com 170m2, 02 bwc, estacio-
MOBILlADO.R$ 1.800,00 e Cond.Aprox.R$180,00 � namento. R$ 2.200,00
L2137 - Apartamento - Água Verde - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área L3042 - Sala Comercial - Centro - Com 60m', bwc.R$900,00
de serviço, sacada com churrasqueira, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox. L3043 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2, bwc.R$850,00
R$ 100,00 • L3044 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2 bwc.R$850 00
L2141 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de L3045 - Sala Comercial- Centro - Com 32m': bwc.R$550:00
serviço, bwc, �ragem.R$ 600,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00

.
L3047 _ Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$550,00

L2142 - Apartamento - Vila Lalau - Com 03 quartos, sala, COZinha, bwc, área de L3048 _ Sala Comercial _ Centro - Com 32m' bwc R$850 00
servJço.R$ 750,00 e Cond. Aprox. R$ 100,00. L3049 S I C 'aI Ilh dR' C' 44" b 'R$650 00
L2143 - Apartamento _ Chico de Paulo _ Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área

- a a omero - a a Iguelra - om m, wc. ,e

de serviço, sacada C/ churrasqueira, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00 Cond.Aprox R$ 35,00
,

L2144 - Apartamento _ Baependi _ Com 01 sute, 02 quartos, sala, cozinha,
L3051 - Sala Oornercíal- Centro - Com 70m ,02 bwc.R$2.500,00

bwc, área de serviço, garagem.R$ 750,00 e Cond. Aprox.R$ 100,00. L3052 - Sala Comercial- Centro - Com 154m2, 02bwc. R$ 3.300,00

L2146 - Apartamento - Centro - Modelo Loft. R$ 450,00 e Cond.Aprox.R$150,00 L3054 - Sala 9omercial- Centro - Com 32�', bwc.R$550,00
L2148 - ApaJiamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de

L4006 - Galp�o - Guararrmm - Com SOam .R$ 3.800,00

serviço, garagem.R$ 650,00 e Cond. Aprox.R$ 100,00 L4008 - Galpao - Vila Lalau - Com 3.500m'.Valor sob consulta.

L2153 - Apartamento - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de L4009 - Galpão - Guaramirim - Com 1.125m' - Valor Sob consulta

serviço, sacada C/ churrasqueira,garagem.R$ 620,00 e Cond.Aprox.R$100,00
L2155 - Apartamento - Vila LaJau - Com QuartO/Saia, cozinha semi mobiliada,
bwc, garagem.R$ 400,00 e Cond.Aprox.R$ 90,00
L2156 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de servi
ço, sacada com churrasqueira, garagem.R$ 680,00 e Cond. Aprox. R$ 100,00
L2157 - Apartamento - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, sacada, garagem.R$ 650,00 e Cond. Aprox. R$ 25,00.
L2158 - Apartamento - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, garagem.R$ 750,00 e Cond. Aprox. R$120,00
L2159 - Apartamento - Vila Nova - Com 01 suíte com sacada, 02 quartos,

":CENTRO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

.

-- Ref: 1522..

Casa - Chico de Paula
3 dormitórios

Ref: 1598
Casa- Centenario

2 dormitórios

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ANOS DE BONS NEGÓCIOS

'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 131m2.

R$: 270 Mil, Barra Rio Molha

Bela Paisagem. Área 20.000
m2. R$:990.000,OO Amizade

H114R Casa 152M2

R$:320Mil, Centro

H0025 Casa 170M2

R$: 320 mil, Três Rios do Sul

H012 Vila Lenzi

R$ 142 Mil

H218R Vila Lenzi

R$: 149 Mil

H2080 Nova Brasilia
R$: 210 Mil, 95m2

H164Casacom 51 M2

Estrada Nova R$:135 Mil

, _.�

H014 Area privativa 107

m2. R$:380 Mil, Baependi

H128D Três Rios do Sul
R$: 165 Mil, 70M2

H0027 Vila Lalau
R$:185 Mil, 90,43 M2

CREC11583-.1

R$: 150MiI, Amizade

H217D Chico de Paula

92m2. R$: 215 Mil

Residencial· São Luis. Área
Total 70.42m2. R$: 146 Mil

H107 Apartamento R$: 118
Mil. Area privativa 50,39

Centenário

Terreno Area Total 759 m2

R$: 750 Mil CÊmtro

H163R Nova Brasília R$:650
Mil, Área Total 650m2

I

H0026 Ilha da Figueira
R$:211 Mil, 100M2

H221 R Vila Lalau
R$:125 Mil.

H132R Casa 206M2

R$:450Mil Barra Rio Cerro

-

H2100·Ed. Tulipa 97m2.' H205 Moradas da Serra
R$:320Mil, Centro R$:249 Mil, Nova Brasilia

H135R Casa de Alvenar
ia. R$: 380 Mil, Centro

H165D Geminado 70m2.

R$: 150 Mil, Três Rios do Sul

(

HOO22 Sobrado Geminado.

R$:270 Mil, Três rios do sul
H216D ITAPEMA

R$:239 Mil, 70m2

H129R Area Total. 2.258m2.

R$:250 Mil, Amizade
H0015 Ed. Monet.

R$:184 Mil, Baependi

H212D Centro. R$: 195 Mil,
Área Total 110m2

H0023 Terreno 373,97m2. A.

Champs Elyseé. R$:159 Mil

H0028 Geminado n° 3 d 71 m2,
Amizade. R$:132 Mil - Entrega

em Outubro 2012

H211 R Quitinete 30M2

R$:79Mil, Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Dom Bosco, 57 - Vila Lalau
Entre Marisol e WEG

.

.

rf(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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ReI. 090 Res. Juliana,
Centro, suíte+2, demais dep,

.

. c/ sacada, 2vagas
90m2• R$ 169.000,00.

-

LANT O

Figueira. Aptos com 2 dorm, e demais
dependências, 1 vg de estacionamento

com 53m2 útil. A PARTIR:

R$115.000,00. RI: nO 21.473

Ref: 079 - Resid. Recanto
da Ilha - Ilha da Figueira

Apto Duplex com 2 demi - suítes
e demais dependências. Com
84m2 útil. R$j 79.000,00

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.·
(Bua em frente a Casas da Agua) I Jaraguá do Sul

Ref: 0386 - Resid, Akira, Vila
Lenzi - Suíte + 1 dorm, e
demais dependencias.
com 67,36m2 útil
R$148.800,00

Ref. 0153 - Res. Villa Rica, Vila
Nova, Suíte + 2dorm, demais
dep. Sacada c/ churr, 2 vagas,

82m2. R 149.000,00 Av.
CONSULTE-NOS OUTRAS

FORMAS DE PGTOS

Ref: 0229 - Resid. Village,
Ilha da Figueira. Suíte + 1

dorm, demais dependências,
c/59m2 útil. R$ 145.000,00

Ref: 0384 - Resid.
Quebec - Amizade. -

Apto novo com 2

dormi, bwc, sala de
estar jantar + sacada
com churrasqueira,
cozinha e área de

serviço, c/72m2 útil
R$ 155.000,00.
EXCELENTE

ACABAMENTO - PISO
PORCELANATO +

LAMINADO.
ENTRADA'+

FINANCIAMENTO
BANCÁRIO

Ref: 0383 - Resid. Don Pedro
II - São Luiz. Aptos com 3

dormi e demais dependencias.
c/75m2 útil

R$ 145.000,00

3275.1100
Plantão 9921.5515
COMPRA-VENeA-LOCAÇÃO
www.spacoimoveis.net

IMÓVEIS
CR�I$32eJ
,

Imóveis para venda

mfl
Ampla residência, 4 dormito
(suíte 01 hidromass8gem), demais
dependências e piscina.

Casa .. Rio da Luz

mH
Alvenariat 3 dormit., sendo
área construída de 146 m\
em terreno de 350 m'.

Imóveis para locação

Apartamento ..Ba�pendi

Linda vista panorâmica,
possai 2 dormit. (1 suíte),
cozinha cl móveis planejados.

Casa .. Baln. Sarra �Q Sul

mil mil
Alvenaria, 2 dormit. (1 suíte),
e demais dependências.
Situada no Bairro Costeira ..

Terreno .. Figueira

BAEPENDI- Apart. 2 dormitlsuíle, sacada cl churrasq. Aluguel: R$ 850,00 Apartamentos NOVOS
BAEPENDt - Apart. 2 dormitlsuíte, semi·mobílíado. Alugue': 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 "

I,
CENTRO - Sala comercial térrea, cl área 45 m2. Aluguel: R$ 650,00 �1_

, .. .._,CHICO DE PAULO - Casa alvenaria, 3 dormitlsuite, demais dependo
. .

.

. . Aluguel à partir de R$ 600,00SÃO Luis - Sobrado, 4 dormltlsufte, demaiS dependo ,el piscina. Rua Antônio Francisco Dlamonn
VILA LALAU - Gafpão cl área 300 m2, Ideal pi depósito.(Próx. WEG II) Bajrro Vila Nova - Próx. Centro

SPAÇO fMÓVEIS lTDA - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1188· Sata 401-12 Ed. Marcatlo Center I Jaraguá do Sull se

Ref: 0180 • Resid. Hilamar
.

Ilha da Figueira
Apto com Suíte + 2 dorm e

demais dependências
cf 91m2. R$180.000,00

ReI: 0390 - Terreno Amizade
próx. ao Salãc Amizade com

422,50m2
Veilar: R$110.000,00

Ref: 0339 - Resid. Comoditá,
Água Verde. Suíte + 1, demais
dependências, cf 66,75m2 útil

R$ 143.600,00

Localização: Rua Luiz Bortolini, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá dos Sul/Se.
Próximo a Arroz Urbano, Dalila Textil, Malwee Malhas, Carrocerias Argi

www.dekadaimoveis.com.br

o 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 garage� 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.

- '" �

�AI�
o investimento certo, você encontra aqui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



20 DE MAIO DE 2012 I IMÓVEIS I 29FIM DE SEMANA, 19 E

www.chaleimobiliaria.com.br
Fone 473371-1500

f'lantAo 479975 ..1500/9639 ..1500
• vendas@chalelmoblllaria.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371-2117

INTER

r tMOY.lJlJ!A8AJ,.CWAÇÃQ
CENTRO
Apart, 1 dormít., sala, <:0%,. área feri,. bwc, §:acada !;/
churr, e garagem, RHicMndat dn TuIJpB, Alugufij; lU �,OO
Rua Pres, Eplt Pessoa, 1465

Apart. 3 darm, tala, sala de estsrJjantar,�rm pBra empr�51daj
cozinha, 02 banheiro., área de f,($M� §em 9at'''IItmt
Av. Marechal Deodoro daF�, EcntktiOM� •M�JOO

Apart. 2 dormlt sala, cozlnha, banheiro, área de_V�, .��
'garagem,
Rua Joao Planíncheck, 1115· EdfflcoKkrin·� RS 5OOfl)g

Apart, 2 dormlt. (sendo 01 wíte),saIa,�, I;w�, bwc,
sacada com churrasqueia Ij garagem,
Rua Marina Frutuoso, 177 •�MtIIfna�� "110_o

Plantão Vendas: (47) 8404-8498 I 9183-2333
_._"..,.,- R;;...,;·;;;;,;;08 João Picolli, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - 89251�590

Apart, 2 dormit" sala, cozinha, área de serv�.
banheiro e sem garagem,
Rua Preso Eptt, Penos, 111 #Ed, Jarapá.�; RS__

Apart. 1 dormi!., sala, cozinhai�o.área.�e

garagem,
Rua Reinaldo Rau, 696 � ed. Gioeonda •�RS_pr;

M I 5I v E

Anuncie aqui!
(47) 2106-1919

.Você tem um imõ lei ..
Quer al'upr seu

· �

et•.
Não sabe som quemW 'amo.
Nós temos a sol,ttçãQ�

•

II ,', ,llllIll ii lltl '

ILHADA FIGUEIRA
Apart. 2 dormit, sara. c:oz." fatIand" twIc.� e�,
Rua Domingos da Rota fd, StfaV-.,�;RS-M

VILA NOVA
Apart, 3 dormit faJa, copa, eozú1ha, anNde�;
02 banheiros e 02v�de pagem,
RuaMarthin Stahl, 521 - E4. Capri M�11$1"-'-

Excelente oportunidade
de Investimento

Terreno Indústrial com área total
de 185 ..000.w..

E son Müller (47) 9112-1700
c retordelmóveis (47)3372-1700
CRE Ise N°. 8530· Jaraguá do Sul - se

www.munercorretor.com.br

,

ojo;, ��
!li ...........

" '
'

"

" >< �; � :: f
U

" .,.,...",,,�'�

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 Kalahan - Área
Indústrial com 33.522,00 m2, com
205 metros de frene para a rua

Wolfgang Weege
Valor: 2.700.000,00

Cód. 2020 João Pessoa - Edif.
- Entr. 20 mil +fin.Ap 2 quartos,
salal copa, cozinha, lavanderia,
bwc, churrasqueira sacada

ara em R$115 mll-Oferta

Cód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina - com 4

quartos, sala, sala Iv, copa, cozinha,
lavanderia e garagem. terreno 530

m2, Valor do imóvel R$ sob cons

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, salal
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$125 mil ...

Côd. 2021-Centro - Edif. Juliana
Apartamento 1 suíte, 1 quarto, salal

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira, sacada garagem - of.

R$ 175 mil

Côd. 2017 - Centro - Apartamento 3

quartos. salai copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem - Valor

R$165 mil

'T�··-'
..�l����{f,�

�.'"
, �""',

I ,

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

lDE'PIÇARRAS COM·160 MIL'M2. FAZENDO FRENTE em
i,>:,::�;�:,'.Â'BR 101 .-jfRÓipoSTO LEÃO BRANCó"o::, '.:1,

ÁreafTerreno' Construção' Valor
532m2 150m2 850mil

aprox.90m2 100mil
430m2 120m2 153mi!
375m2 100m'madeira 60mi!
Local

C'd1105 V Cód.1049-NovaBrasília-2 Casas Bairro
O .

- ila Lenzi - Casa 1048 Centro
.

t 1 b 4 rt I uítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,nus a, wc qua os, sa a, , 1066 Praia Barrado Sul
cozinha, despensa, lavanderia ala Iv, s estar, churrasq,aq solar, 1075 Chico de Paulo

varanda, garagem, churrasqueira, garagem 4 carros. 1107 Nereu

jardim - R$ 185 mil Sob consulta Apartamentos
t------�����='"'�..,.,..------I2002 SFS/Ubatuba 1 quadrado mar 70m'/Suítet2q

. PROJETOS E CONSTRUÇOES 2017 Amizade Cond. 3quartos
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2020 joâo Pessoa Próx. Posto Mime2 quartos

experiência no mercado de construções."Deixe todas as preocupações e os Terrenos . Área
desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3040 Centro(prox.Kohlbach) 4.000m't/-

enquanto isso você desfruta os sabores díl vida até a entrega das chaves." 3051 GuaramirimBR2802.450m' 3aluguéis
FINANCIAMOS PELO SISTEMA 3054 JoãoPessoajr 918,00m'

(SFHI.minha CASAminha VIDA!
3055 BarradoSul ti-350m2
Chácaras
4006 Mass.lRib Gustavo 201.000m2
4007 São Bonifácio' 242.000m'
Aluguel. Centro- ap 3 quartos

115mil
130mil

.

115.mil

510mil
450mil
180mil
25milPrôx. Trapiche

185mil

*(Prox.Palhoça) 150mil
R$765,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



32 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 19 E 20 DE MAIO DE 2012

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

. ,

MOBILIARIA

PRESEN
CORRESPONDENTE

(47) 3375.0505
9153·1112 1 9135�4977 19964·4959

�o\IJ�� DE: R$ 145.000;00
I�rt POR/RI 140.000,00

.. Apto 52,71m2, 2 quartos, sala, coz.,
lavand., bw, salão de festas,

playground, garagem, quadra de

esportes e quiosques. Jguá do

Sul/SC.

Terreno 3.930m2, edita cl uma casa
"

mista antiga. Otima localização, R.
Roberto Sei deI. Seminário,
Corupá/SC.ldeal para prédio!

Terreno 1.250m2, situado na

BR·280, Cor�pá/SC.
R$ 75.000 00.

Casa 110m2, 3 quartos, sala e cozinha,
bw, lavand. e garagem. Acab. em gesso

e massa corrida+ Galpão 130m2,
Terreno 465m2• CorupájSC.

R$ 270.000,00.

Casa 81,60m2, 2 quartos, sala, cozinha,
copa, banheiro, lavanderia, área de

serviço e garagem. Terreno 364m2,
Corupá/SC.

Terreno 380m2,
no Ano Bom.

CorupájSC.
R$ 40.000,00.

um
Terreno 308m2,
no Ano Bom.

Corupáj SC.
R$ 45.000,00.

B

Terreno 330m2,
no Ano Bom.

Corupáj SC.
R$ 55.000,00.

mm
Terreno de 360m2,

João Tozini.

CorupájSC.
mm

Chácara 11.000m2, lagoa, campo de
futebol e casa mista. Corupá/SC.
R$ 150.000,00. Troca por casa.

aeara a.760m2, plant. ornamentais,
eucallp. e lagoa. Casa mista·U3m2

mobiliada. Corupá/SC. R$ 120.000,00.

. Chácara 250.000m2,
no Rio Natal, fundos com
o rio Cachoeira. Ideal para
reserva legal. Corupá/SC.

R$ 78.000,00. Em
Chácara 11.600m2, 80%

desmatada, à 5Km do centro.
CorupájSC. RS 85.000,00.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ü
L.U
a:
(.,)

A consultoria Habitacional
deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente
credenciada pela Caixa
Economica Federal.

edifício
cf\_uth 'Brauri

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 I Guaramirim Terreno contendo 02 casas.
Uma casa com 2 quartos, sendo 01 suíte, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e varanda. A segunda casa com 01
quarto, sala e coz., banheiro e lavanderia. R$ 320.000,00

Imagens meramente ilustrativas

Ref: 326 - RIO HERN/SCHROEDER - Terreno cf 354,64m2
de área localizado no residencial São mateus, com ruas

pavimentadas e total infra-estrutura. Aproveíte ultimas
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 321 AmizacJalGuararnirim Casa com 3 quartos, sala de
estar; 02 banheiros, lavanderia, cozinha, garagem, varanda, piso
laminado, murada, portão eletrônico(garagem e muro), alarme,

há 8 anos construída 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

Ref 289 - Bananal do Sul/Guaramirim - Casa
nova em alvenaria, com 1 suíte + 2 quartos,
sala estar/jantar, cozinha, 1 banheiro social e
lavanderia. Area toda murada com 360,00m2

e de área construída 75,00m2•
R$ 170.000,00

-----

Ref 298 Corticeira/Guaramirim Sobrado em alvenaria com
220m2, contendo 2 moradias com entràdas individuais,

sendo uma com 3 quartos e a outra com 4 quartos, terreno
com 1.005,52m2 R$ 265.000,00

Ref 307 BracinhO/Schroeder Sítio contendo uma
casa com 03 quartos (01 suíte), sala, coz., dispen
sa e gar, duas lagoas, árvores frulíferas, plantação
de bananeiras, água de nascente e possui um ran
cho de madeira, terreno com área de 58.521 ,90m2

e construção 120,00m2 R$ 230.000,00

Ref 308 Avaí/ Guaramirim Casa em alvenaria com

03 quartos, sala de estar, cozinha, 02 banheiros,
lavanderia e garagem R$150.000,OO

,. .-

...-"-

Ref 0312 - RIO HERN/SCHROEDER - Casa nova em alvenaria
com 1 su�e + 2 quartos, sala de estar/jantar. cozinha, 1 banheiro
social e área de serviços. 76,00 m2 de área construída e terreno
com 350,OOm2, localizada em loteamento residencial com praça!

playground e Ruas pavimentadas. R$ 160.000,00

Ref 0317 - CAIXA O' ÁGUA/GUARAMIRIM
- Casa em alvenaria com 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, área deserviços e garagem.

R$ 99.000,00

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

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$65.000,00
• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2 -

R$58.000,00
• Ref 314 Centro/GuaramirimTerreno na

área central próximo da Transmagna
R$150.000,00

Construtora ""
....
C!

c::i
�
:E
,.:.
ci::

Ref 270 Edifício Tom Jqbim, Edifício com 07 pavimentQs, 36�s, Elevador,
Salão de Festas mobiliado e decorado, Playground, BICICIetáriO, Garagens,
Portão e porteiro eletrônicos, Previsão para lV a cabo e antena coletiva,
Central de gás, Acabamento em massa corrida, Portas e rodaoés na cor
branca. Apartamentos com: 02 quartos, Suíte + 01 quarto, Suíte + 02
quartos, Sala de estar e jantar, Sacaqa com churrasqueilll, Cozinha, BWC,

Area de sel\llço,Garagem.
:J

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)

ReI 291 - BANANAL DO SUL/GUARAMIRIM - RESIDENCIAL
SANTA INES - CASAS GEMINADA COM 2 QUARTOS,

BANHEIRO, SALA, COZINHA E ÁREA DE SERViÇOS. ÁREA
CONSTRUiDA DE 55,00 m2• Apartir de R$ 110.000,00

,

�.

Ref 287 Avai/Guaramirim Casa mista com 03
quartos, sala de estar e jantar, cozinha, banheiro,

lavanderia e garagem R$150.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

'WlNlN.splendóreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o finànciamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.
*Preços válidos até a próxima edição deste anúncio ou conforme disponibilidade do imóvel.

47 3275.4477
.

9153.8033

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos,
.

ampla sacada o! churrasqueira, garagem,
prédio com elevador, salão de festas.
Vila Nova - R$1.150,OO + taxas.

R$ 180.000,00.
Agende sua visita!

Facilita condições de pagamento.
,

ReI 092 - Barra do Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/ 92,90m2 - 3 qtos, s-ala estarl

jantar, bwc social, COZ., área de serviço e g
- Terreno c/ 191 ,80m2 - R$180.000,00

ReI 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/133,50m2 - Surre + 2 qtos,
bwc social, sala estar / jantar.hcoz. área deI serviço, área de festa com c urrasqueira,
garagem para dois veículos - Terreno

. c/334m2 - CONSULTE-NOS!

LOCAÇÃO
Apto 1 quarto, sala, cozinha, BWC, garagem.

Centro - R$ 480,00 + condomínio.

Res. Hebrorn - Nova Brasília
Terreno 750,OOm2
BaependiApto NOVO 1 suíte + 2 quartos,

sala estar/jantar, cozinha,
banheiro, lavanderia,
sacada com churrasqueira
e garagem.
Aprox. 80,00m2 de área privo

A menos de 1 KM do centro.

Edifício Belatrh< - Amizade
Ap NOVO 1 suíte + 2 quartos, garagem
sacada cl churrasq. R$ 175.0Q!l.QQ..

Apto 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavaderia,
churrasqueira, garagem. Baependi

R$ 570,00 (valor negociável) + taxas. Próximo à AABB e SER Marisol -

Casa 3 quartos - São Luís
Linda casa com 3 quartos,

.
varanda, sala; cozinha, banheiro
+ casa aos fundos com 1 quarto,

sala, cozinha, banheiro
+ área de churrasqueira ampla

e toda coberta.
Consulte!!

Ref 084 - Barra do Rio Cerro - Casa
de Alvenaria � 2 qtos, sala estar/jantar,
bwc social, cozinha, área de serviço e

. vaga de garagem - R$ 135.000,00

. Ref 095 • Bana do Rio Cerro· Terren�
.

Industrial c/ 55.000m2 - Fr�nte. para '.!

a Rodovia Estadual Wo�gang Weege ,

(Entre a estofados Bell Art e a Nanete
:

Malhas) - Valor: CONSULTE-NOS! . �í

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos, 100m2 priv,
sacada cf churrasqueira, garagem. Baependi

R$ 750,00 (valor negociável) + taxas.

R$ 220.000,00.Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos,
sacada cf churrasqueira, garagem. Vila Nova

R$ 780,00 (valor negociável) + taxas.

Prédio com excelente
localização e padrão. Escriturado. Financiável.

oveis.com.br

h

Res. Vicenzi - Barra Rio'Molha
Apto 2 quartos, sacada cl churrasq ..

. R 125.000 00. Financiá el.

Ed. Belo Arvoredo- Amizade

(47) 904-2076 '·3376-1804

Casa 3 quartos - Guaramirim
3 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem.
Area consto 118,5m2 - R$ 198.000,00

Casa 3 quartos - Chico de Paula
il.Yi!e cl closet�Jlan_he.im área festa
com piscina. Agende uma visita!

Res. Grand Life - Vila Nova

Aptos NOVOS 1 suíte + 2 qyartos
A partir de R$ 250.000,00

Alberto G. a
Corre or 'de Imóveis
CRECI
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( 7) 3370-9849 I 3275- 4417
Plantão

(47) 8412·8933
CREC/3112·J

R1283 Guaramirim - Preço à consultar! R1205 - Guaramirim - Preço à consultar!

Terreno Industrial em

Guaramirim, Localizado na

BR 280 com 37.500m2

próximo a Antares Pré
Moldados R2160 Centenário R$ 150.000,00

R1286 São Luiz - aceita imóvel na negociação
R2142 - Vila Rau R$ 130.000,00

R1309 Vila Rau - Preço a consultar! R2159 Três Rios do Sul R$ 110,000,00

R1305 ;. Centenário R$ 380.000,00

R2157 - Rio Molha R$ 140.000,00

R1237 Schroeder R$ 130.000,00

R2158 São Luiz R$117.000,OO

R3046 -

Chácara em

Guaramirim
com 90.000 m2

porteira
fechada.

100% cercada.

Preço à

consultar.
==��==���========��--

R1308 Schroeder R$ 135.000,00

"A excelência de bons negócios"
7-

www.imobiliariajardim.co
Rua Relnoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul

Vila Lalau, Casa -1 Suíte Closet, 2
Dormitórios, Garagem p/2 carros.

R$ 280.000,00

Centro· Rua Barão do Rio Branco,
Terreno com 487 M2. RS 400.000,00

Centro· Res. Ruth Braun,
1 suíte, 1 quarto RS 240.000,00

Amizade· Terreno, ótima
localização, 318,50 M2

RS 90.000,00

DEIXE-NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEl.
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

. EM CONTATO CONOSCO.
-

LOCAÇA0
Apto - Amizade - Apartamento com 2 quartos, sala,

cozinha, area de serviço, banheiro e .garagem.
'ialor R$ SOO,OO + 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$60,00 cond.

- Res. SaintMorilz· 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 RJ 1.050,00 + Cond.

- Galpão· Guaramirim - Galpão com 262m2 em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Sala comercial, Cenro- Sala comercial com dois
banheiros. 60m2• Valor R$1.000,OO (água incluso).

Res. Maguilu • Centro - Apartamento no centro de
Jaraguá do Sul com dois quartos, sala, cozinha, área de
serviço, banheiro e garagem. Valor R$ 650,00 + cond .

. casa- Casa no centro de Jaraguá do Sul com três
quartos, duas salas, despensa, area de serviço, dois
banheiro, cozinha, garagem. Casa toda murada.
Comercial ou residencial. Valor R$1.000,OO.

- Res. Lilium - Vila lalau • Apartamento com dois
,

quartos, sala, cozinha com móveis sob medida, sacada
.

com churrasqueira, banheiro, area de serviço e

garagem. Valor R$ 620,00 + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sche er
_____ Corretores de Imóveis www.schellercorretorde.imoveis.com.br

I Residencial trystal Garden - Loteamento Santorini - Bairro Três
Rios do Sul. Aptos a partir de R$125.000,OO. Matrícula n.63.394

,..'--"'-===='-==C:--'-=;===:::::--:::'--=--'-1 JARAGUÁ ESQUERDO
Casa com suíte mais

03 dormitórios, bwc
social, sala de jantar e
estar, cozinha techada,

lavanderia. I

Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos. I
Metragem da

casa: 193,OOm2.
Metragem do terreno:

409,50m2
Valor: R$400.000,00.

NOVA BRASíLIA -

"RESIDENCIAL MATER DEI"
•Apto 203 - 2aandar - 2

quartos, banheiro saciai,
sala/cozinha,

lavanderia, sacada com
"' churasqueira, 1 vaga de gar.

Área de festa.
Matrícula 66.035.

R$16Q.000,OO
Apto 102 - 1.andar - 1 Surte
com sacada, i quartos, 1

.

banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, churrasq.
com sacada. Área de festa.

Matrícuia n. 66.030.
R$190.000,OO.

Residencial Bellatrix -

TERRENOSLoteamente Itacolomi II

-.Bairro Amizade • LOTEAMENTO AFONSO

1 suite, 2 quartos, EUGÊNIO NICOLUZZI - Atrás

banheiro social, sala, da Igreja São Judas

cozinha, lavanderia,
Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁGUA

VERDE
sacada com

churrasqueira, 1 vaga • LOTEAMENTO DONA MARTA
de garagem. - R$ 65.0DO,00 - NEREU

R$ 175.000,00 RAMOS

Matrícula 59.357
• LOTEAMENTO VICENZO -

- -

R$ 90.000,00 - Bairro João
_._._-_...._-_ ........- .._.�.---- - Residencial Atlantis - Pessoa

Vila Rau

Apto 404 - 4.andar Loteamento Marajoara - lote 23

2 quartos, banheiro,
- João Pessoa. R$ 85.000,00

sala, cozinha,

lavanderia. sacada com ALUGUEL
churrasqueira.

Metragem: 75,07m2
• Residencial Atlantis - Vila Rau I

Valor R$148.000,OO. Apto 3 quartos - 3aandar -

Matrícula nO 62.001. R$700,OO + condomínio

Residencial Juliana - Bairro Czerniewicz - Apto 403 4.andar. 01 suíte,
dois quartos, sala com dois ambientes, 01 banheiro social, cozinha,

lavanderia, uma vaga de garagem, sacada comcburrasqueira.
R$165.000,OO. Matrícula terreno do imóvel 61.556

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 MareaHo, N° 265 - Sala 05

••
•••

Ref.1966 - Terreno no bairro Barra do Rio
Cerro, 420,00, ponto comercial, próximo

Posto Km7. R4 140.000,00

Ref. F.1257 - Casa no bairro frês Rio·s do
sul, Com 01 suíte, 02 dormitórios, 01 Bwc,
próximo ao Mercado Larissa. R$ 230.000,00

. , ..

Imovels

Ref. 3594 - Apartamento no bairro Barra do Rio

Cerro, com 02 corrmóríos, 01 Bwc, 02 garagens,
sacada com churrasqueira, elevador. A partir R$

,

182.000,00 (Inc. sob. n° R2-6o.926)

Ret. 3618-

Apartamento
no bairro

Amizade, com
02 dormitórios,
01 8wc,01
garagem.

R$ 128.000,00
Financiável

Ret. 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,OO

Ref, 2158 - Terreno no bairro Jaraguá 99,
com 569,05 m2, próximo ao Morro do

Maestro. R$ 110.000,00

Ref. 3570 - Apartamento no bairro Czemiewicz,
com 02 dorrntóríos, 01 bwc, garagem.

R$ 120.000,00

Re( 3566 - Apartamento no bairro
Jaraguá 99, com 02 dormitórios, 01 Bwc,
01 garagem, sacada com churrasqueira.

R$ 130.000,00 Financiável.

Ref. 3614 - Apartamento no bairro Amizade,
com 02 dormitórios, 01 Bwc, 01 garagem,
sacada com churrasqueira, R$ 129.000,00

Financiável
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Ref. 608.1 - Excelentes

.Apartarnentos na Ilha da: Rgueira.
A partir de R$2 8. •

Apartamento no

Czemiewicz com I

-:: Suite + 2 quartos, bwc

social, saía de jantar,
saJa de tv, cozinha
mobiliada, área de
serviço, sacada com
churrasqueira e 2

,

vagas na garagem.
R$250.000,OO.

Centro com I Suite
+ I quarto, bwc, sala
de estar. sala de jantar,
cozinha, área de

serviço, sacada com

churrasqueira e I

vaga na garagem.

I R$235.000,OO.

Ref.575.3 -

Apartamentos
naVila Nova

com 3

dormitórios.

A partir de

R$190.000,OO.

Ref. 611.1 -

Apartamento
no Baependi
com 2 quartos,
sala, cozinha,
bwc, lavanderia,

,

sacada com
, churrasqueira e I

vaga de garagem.
R$12S.000,OO.

www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimovei ce • r • www.bartelimoveis.com.br • ....lIlê1rlelimaveis.cOID.br • www.bartelimovei$.com.br
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A partir de:

2 12
BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

* Entrada + Parcelamento direto com a

construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE, 01 BWC
E UM LAVABO -102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

2 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 arcondicionadq (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.

Ailluncie aqui!
(47) 2106-1919'
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Villar
Apartamento o Empreendimento

- Salão de festas
� 4 Apartamento� por andar
- Qtima Local�ç!o

.

.

efr eaAena
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Rua Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego a Sexo

Cód.: 3199 - Ter

reno no bairro

Três Rios do

Sul - Rua Prefeito

José Bauer. Área
de 62.51 O,OOm2•

Valor:

R$2.500.000,00

ALUGA-SE
Sala comercial no centro

Rua Reinoldo Rau.

(om aproximadamente
215m2.

R$2.000,OO

Cod. 3195 - TERRENO: Loteamento
Boulevart, próx. ao Champagnat - Lote
cf3.060m2• R$1.100.000,00 - 50%

de entrada e saldo parcelado

Cód. 3166 - Loteamento Boulevard,
próx. ao Champagnat. Lotes cf 364m2.

Valor R$160.000,00

Cad. 3214 - Loteamento Boulevard - Terreno
com 734.70m2 -R$285.000,00 - parcelada
em até 36 meses ou via financ. Bancário

'----'-'------'--------'---'--'1
• I

Empreendimentos Imobiliários
"

I "
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Plantão de Vendas

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

1005 - OPORTUNIDADE ÚNICA Terreno

com 420m2• Ótima localização no

loteamento Versailles - Edificado com casa

de madeira. R$ 150.000,00 '

(Amizade) - Sobrados com 125m2,
03 dormitórios sendo 01 suíte, 02

dormitórios,cozinha, sala, 02 banheiros, 01
vaga de garagem.Terreno com 155m2•

ondições de pagamento: 40% de entrada +

parcelas direto com a construtora.

Ref. 1030 - Centenário - Casa de alvenaria, 02 qu
artos,sala,cozinha,lavanderia, 01 Bwc social, 01
vaga de garagem,área de festas, amplo terreno,
portão eletrônico,rua tranqüilo e asfaltada.
Terreno com 380m2 sendo 14 m@ de frente.

RS 260.000,00.

9615-0011

8811-3745

9987-1004

9657-9409

móve s
Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis.com

Ref. 4023 - João Pessoa - LOTEAMENTO

RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTADO E TRANQÜiLO.
FINANCIÁVEL. Terreno de esquina - RS 95.000,00

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. 1008 - Casa de alvenaria, ótima localização,
05 quartos,02 salas,03 banheiros,lavanderia,cozin
ha,copa. 03 vagas de garagem. 280,OOm2 de área

construída e 315 m2 de terreno.
RS 400.000,00

Ref. 2034 - NOVA BRASíUA - APARTAMENTO
NOVO COM 68M2, 2 QUARTOS,l BWC

SOCIAL, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA. AMPLA SACADACOM

CHURRASQUEIRA, 01 VAGA DE GARAGEM.
REBAIXO DE GESSO ÇOM LUZES EMBUTIDAS,

SOL DAMANHA!!! - R$ 160.000,00

Cod 10006 - Casa alvenaria
geminada - Bairro Rau - 01

suíte, 02 dorm, sala, cozo Bwc,
área de serviço e gar.

R$l.OOO,OO

Cod 13003 Galpão Bairro
Rio Cerro II com àrea de
1140,00 m2 + 06 bwc.
Valor R$ 6.000,00
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MENEG
www.imobiliariamenegotti.co

e-mail: imoveis@imobiliariamenegoHi.co .br

R I A
r
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www papcimoveis com.bp

LI Á R I A

MENEGOTTI Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

BARRA CENTRO

6.262- TERRENO COM ÁREA
DE 3.0B,14M2. R$750.000,000

6.304- TERENO COM 522,20M2.
R$B6.000,00

NOVA BRAS/LIA

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 PARA 2

AUTOMÓVEIS.R$380.000,00

6.235- CASA + SOBRADO DE ALVENARIA COM

200,00M2. TERRENO COM ÁREA DE 400,00M'
- R$530.000,00 -

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NO CENTRO.

6.326 - CASA 3 DORMITÓRIOS, BWC, COZINHA,
LAVANDERIA, GARAGEM.

R$110.000,00

CE TRO

6.267- SOBRADO DE ALVENARIA COM

300,00M' + TERRENO COM ÁREA DE 352.00M'.
R$490.000,00

6.270- ED. SCHIOCHET - APARTAMENTO COM 1
SUiTE + 2 DORMITÓRIOS.R$265.000,00
ACEITAAPTO EM FLORIANÓPOLIS.

AI 2136 -RUA FRITZ HASSE, N° 35 - 01 SUITE,
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA

GAR. R$900,00
EDIF. ATLANTA

AI2669 -RUACABO HARRY HADLlCH, S/N -oi
SUITE COM CLOSET,02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,

02 GARS. R$ 1.200,00 EDIF. VILLE DE SOLEI L

A12172 -RUAMARIA BARDIN LENZI, W 400 - 01
SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR
RASQUEIRA GAR. R$ 850,00 -EDIF. GOMES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

SAlt- eAIR e PiÇARRAS

• sufre + 1 CEMI SUfTE (2 QUARTOS)
• 124 M2 DE ÁREA PRIVATIVA

• ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO

" 2GARAGENS

• COMPLETA ÁREA SOCIAL COM PISCINA ADULTO

E INFANTIL., SALÃO DE FESTAS E MUlro MAIS

www.villacatania.com.br

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

Apartamentos . NOVOS com

suíte + 2 quartos, acabamen
to diferenciado, éxcelente 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 .

Agende uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.

VENDAS INCORPORACÃO

Vendas

4732759500

, ..

Apartamentos com valores a

partir de R$215.670,66
Aceita financiamento

bancário.

ÉCULUS�
Empreendimentos Imóblllálios I.tda:!Il

www.realsec.com.brwww.secuíus.net

Ref. 1085 - Baependi - Edit. Verticalli - Apto
NOVO amplo com suíte + 2 quartos, garagem,
ambientes de sala de estar e jantar amplos
integrados com a cozinha. Sacada fechada
em vidro com churrasqueira. R$192.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

Ref. 1035 - Centro - Edif. Saint Tropez - Cobertu
ra com suíte + 2 quartos, 4 banheiros, com

ambientes amplos e interligados (cozinha, sala
de estar I copa), terraço cl deck com banheira

Spa, ampla área de festas, Box pi depósito na

garagem, 3 vagas garagem. Consulte-nos.

Ref.1 000 -Ilha da Figueira - Ed. Figueira
- Apto cf suíte + 2 quartos, 2 banheiros,
sacada cf churrasqueira, 2 vagas de ga
ragem. R$230.000,00. Aceita financia
mento bancário.

Ret. 1049 - Centro - Ed. Domingos Chiodini -

apto com suíte + 2 quartos, 3 banheiros, 2 saca
das, área de serviço, garagem. R$220.000,00.
Aceita financiamento bancário.

Ref 1028 - Centro - Ed. Erica - Apto de 1

quarto, banheiro, sala, cozinha, lavanderia

e garagem. R$11 0.000,00. Aceita financia-
.

menta bancário.

I I �
" 4

i I Ref. 1056 Baependi - Ed.lpanema - apto
. cf suíte + 2 quartos, 2 banheiros, 1 ga

ragem. R$193.000,00.

Ref. 1040 - Nova Brasilia - Ed. Petunia -

Apto com 2 quartos, 2 banheiros, sacada,
garagem. R$170.000,00. 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 financiamento bancário.[Ref. 1009: Baependi - Ed. Walter Bartel -

suíte + 2 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço e garagem: R$ 199.000,00
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CASAS E TÊRRENOS'"
:imllr,

R E 5 IOf: N C 1 A L
RESIDENCIAL

II -

ESTACÕES 'ESTAÇOES
.:>

0/
Tom Jobim

E<tificil'f

EDIFíCIO TOM JOBIM

Apartamentos no

centro de Guaramirim,
o edifício possui 3
tipos de apartamentos
com 2 e 3 quartos,
excelente padrão de
acabamento com

massa corrida, portas
e rodapés brancos.
Prédio com elevador,
playground, salão de
festas mobiliado e dec
orado. Preços a partir
de R$133.813,37 com

entrada de 30% +

30 parcelas mensais
em cub direto com a

construtora, consulte
opções de pagamento I

em 60 e 90 meses.

.-
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.

....

Edifício localizado no

centro de Jaraguá do
Sul, com apartamentos
de suite + 1 quarto e

demais dependêrcias,
acabamento difer

enciado com massa

corrida, laminado de

madeira, teto rebaixado

em gesso, preparação
para split, sacada
com churrasqueira,
Box para depósito
na garagem. Áreas
sociais mobiliadas e

decoradas. A partir
de R$178.556,22
consulte as condições
de pagamento

Ref. 11 - Vila Lenzi - Sobrado de 270m2 com 1 suíte

máster, 1 suíte com closet + 1 suíte, escritório,
, cozinha com móveis, salas de jantar, home theater,
ampla área de festas, piscina e garagem 2 carros.

R$650.000,OO. Aceita financiamento bancário.

Ref. 022 - São Luís - CASA NOVA com suíte + 2 quartos,
3 banheiros, e vagas na garagem. Excelente padrão de
acabamento (porcelanato, massa corrida, gesso, esquadri
as de alumínio), preparação para aquecimento solar e pre-

I paração para split. Loteamento de bom padrão, em locali

zação privilegiada. Toda murada e com portão e cerca de
alumínio. R$305.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ref. 023 - Guaramirim - Casa com 3 quar
tos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
moveis sob medida no quarto e banheiro,
garagem. R$198.000,00. Aceita financia
mento bancário..

Ref. 025 - João Pessoa - Casa cf suíte + 2

quartos, 2 banheiros, demais dependências,
acabamento diferenciado, moveis plane
j?dos no closet e banheiros, 2 garagens.
,f{$275.000,00. Aceita financiamento bancário.

1�i!f!/rf!fflwl��q�F�I,�!MR!I,/íf#"����*����t';il�fl!IB,,��t���,!fJ!�iffJr!'!!i7#.,IiK!,"!t!i*��-�JV,u.�1'5fP!li'l�/!IfIJ��.��"'�tf,l/!Illf!í1f�'lfíff{I1l��1!W'�IIf!��,,��,�r11!f;t-M!lfft!II.i!'�Pi/�ii�ht�I1W��:;r����r�f��'ff��!ili!f:��I��fI!frf'I,'�ift;l",lfMJ#jm.f;J

"OUTROS ,

REF. 4003 - ILHA DA FIGUEIRA - LINDO sí
TIO COM 2 CASAS, UMA DE 300M2 COM 4

SUíTES E O'UTRA DO CASEIRO COM 80M2,

ÁREA DE FESTAS, CAMPO DE FUTEBOL,
HORTA, POMAR, MÓVEIS SOB MEDIDA.

R$800.000,00

Ref. 2001 -Ilha da F.igueira - Terreno de 13.980m2.

R$350.000,00.
- Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua

astataoa R$98.000,00.
- Ref. 2006 - Centro - Terreno com 480m2. R$240.000,00.
- Ref. 2013 - João Pessoa - Terreno com 545m2. R$93.000,OO.
Ref. 2014 -Ilha da Rgueira - Terreno de 845m2. R$235.000,00.
- Ref.2017 - Schroeter - Terreno com 500m2. R$120.000,00.

Ref. 2019 - Rau - Loteamento Grutzmacherterreno de esquena
com 404,78m2. R$120.000,00.
Ref. 2021 - Barra Rio Molha - Terreno de 322m2.

R$120.000,00.
- Ref.2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m2 em rua

�, pavimentada. �$135.000,00. Aceita financiamento bancário.

- Ref. 2023 - Agua Verde - Terreno com 330m2 em rua

�. pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento bancário.

':. Ref. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Ierreno'de 1.097,65m2•

�1 R$330.000,00.
:i - Ref. 2025 - Rau - Terreno com 352m2• R$105.000,00.

�..

'"

Ref. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m2.
R$110.000,00.
Ref. 4001 - Estrada Alto Garibaldo - Terreno de

f
134.213m2. R$114.000,00.

REF.1007 - BAEPENDI- ED. RESID. ESPLEN
DOR - AMPLO APTO COM SUíTE + 2 QUAR

TOS, DEMAIS DEPENDÊNCIAS, GARAGEM.

R$218.000,OO. ACEITA FINANCIAMENTO

BANCÁRIO.

Ref. 1005 - Vila Lenzi - Ed. Novo Horizonte
- Apartamento todo mobiliado sob medida,
suíte + 2 quartos, sacada com churrasquei
ra, 2 vagas de garagem, excelente padrão de

acabamento. R$320.000,OO. Aceita finan

ciamento bancário.

REF. 1013 - CENTRO - ED. AMARANTHUS - AM

PLO APTO COM SUíTE + 2 QUARTOS, TENDO
183,53M2 DE ÁREA PRIVATIVA, COM AMPLA

SACADA COM CHURRASQUEIRA E 2 VAGAS DE

GARAGEM. R$590.000,00. ACEITA FINANCIA

MENTO BANCÁRIO,

Vendas e locação no Shopping Breithaupt!
Comodidade de um horário diferenciado:

Ségunda a Sexta: 10h às 22h • Sóbado 10h as 20h

Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI
CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILI

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

EDIFíCIO
IPANEMA - Vila
Baependi Aparta
mentos NOVOS,
PRONTOS

Com 01 suíte + 02 Quartos, sala,PARA MORAR,
cozinha, bwc, área de servíçocom 74,00m2
com 01 vaga de garagem, casaprivativos, sendo

01 suíte, 02 germinada. R$900,00
dormitórios, 01 Ref. 1003 - CASA PARA FINS
ou 02 vagas de COMERCIAIS - CENTRO - Com
garagem. Edifício 10 Quãrtos, 04 banheiros,com elevador, hall

cozinha com armários, todae salão de festas
murada. R$2.000,00mobiliados eCód. 2806 - Amizade - Casa de alvenaria cf decorados. Ref. 2000 - APARTAMENTO160,OOm2, 1 suite + 2 qtos, garagem para 2 carros, A partir de - BAEPENDI - Com suíte +Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem benfeitorias, murada, ótima localização residencial em rua asfaltada R$ 175.000,00 Cód. 1214 - Vila Lenzi - Terreno de esquina cf 02 Quartos. sala com sacada.medindo com 470,OOm2, sendo 20,OOm de frente. e sem saída, toda documentação em dia, aceita finan- - aceita financia- 322,OOm2, 14,OOm de frente, rua de lajotas, ótima cozinha, banheiro, área deR$115.000,OO estuda propostas ciamento bancário, estuda propostas. R$ 380.000,00 t::==::;==��S;;;;,;;;�;;;;m;;;;en;;;;to;;;;b;:a=nc=á=rio::::! localização, próx. do Centro. R$150.000,OO serviço com cnurrasqueira e 01.!:::=================::!..!==================�;: :=========;;;;;;;;;;;;;;;ii:�;::::::==: vaga de garagem. R$ 650,00
REF. 2001 - Apto. - AMIZADE - 01
suite, 02 qtos., ar condicionado,
banheiro, cozo C/mobilia, sala ,

, sacada com churrasq., área de

serviço. 01 vaga de gar. R$1.000,00
Ref. 2002 - APTO - ILHA DA
FIGUEIRA - Com 02 Quartos,
sala com sacada, banheiro, coz
inha, área de serviço, 01 vaga
de garagem e Churrasqueira na

lavanderia. R$ 600,00.
Ret. 2005 - APTO - CENTRO -

Apartamento com 02 Quartos, sala
com sacada, banheiro, cozinha,
lavanderia e garagem. R$715,00
Ref. 2006 - Apto. - VILA NOVA
- 03 qtos., sala cf sacada,
coz., 01 bwc, área de serviço,
01 vaga de gar., prédio possui
elevador e salão de festas.

R$720,00
- Ref. 2008 - APTO - CENTRO

- Com 01 sulte'+ 02 Quartos,
sala com sacada, cozinha
com mobília, área de serviço,
banheiro social com 01 vaga de

garagem. R$1.200,00.
ReI. 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$1.500,00
ReI. 2011 - APARTAMENTO
- NOVA BRASILlA - Com 03

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
suíte, 02 qtos, sala com sacada
e churras., bwc social, COZo

(apenas bancada de granito
divide sala da coz.) , lavand. e

garag. R$900,00
Ref.2017 - Quitínetes - Centro
- Ed. Marechal Center - 01 qto.,
bwc, sala e cozo conj. R$350,00
ReI. 2018 - Apto. - Centro -

Com 02 qtos., sala, cOZ., área
de serviço. Não tem garagem.
R$700,00. Não tem condomínio,
apenas taxa de água.
ReI. 2019 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviços,
01 banheiro com 01 vaga de

garagem. R$700,00.
.

Ref. 2022 - Apartamento
Baependi - Com 02 quartos,
sala com sacada, cozinha com

móveis sob medida, bwc, lavan
deria e garagem.R$ 580,00
ReI. 3008 - SALA - CENTRO
• Com aproximadamente 314
m2 com banheiro térreo e coz

inha, mezanino com banheiro.
R$4.500,00.
ReI. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- Com 750m2 de área térrea mais
mezanino para deposito 125m2,
com 03 salas para escritório + 02
banheiros de 01 lavabo, cozinha.
Área externa com 3.600m2, aberto
com 02 porta rolo para carga e

descarga.Toda murada com trans
lomnador industrial. R$ 6.500,00.

ALTO PAD

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno comercial f
residencial com 431 ,00m2, possui casa de alvenaria
com 90,00m2, próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

estuda propostas

III:
Cód. 2354 - Nova Brasília- Terreno de esquina

comercial e residencial com 393,OOm2, possue uma
casa mista com 02 quartos e demais dependências.

R$ 215.000,00 estuda propostas com apto até
R$100.000,OO

Cód. 2753 - Vila LaLau - Apartamento no Edif.Liliun
com 65,00m2 total, sendo 02 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, bwc e 01 vaga. Móveis sob medida no

quarto, bwc e cozinha, excelente estado de con

servação. R$129.000,OO - aceita fino Bancário
TEMOS ÓTIMAS OPÇÓES DE

SALAS COMERCIAS !!

TUDO QUE ACONTECE E JARAGUÁ DO�-

MASSARANDUBA, CORUPÁ E SCH '&íf.ftlllllr

c'
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ácaras, casas,terrenos e

salas comerciais
Compra ou aluguel, se
melhor negócio está aq i!
Visite nosso site e confira.
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Compra -

Aluga - A�...._

www.imobiliariabarrasul.com

Vende
•

PI'antão: 9135·8601

3371-0099
EMPREENDIMENTOS

CRECI 3494-J
�

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br)
www.dual.imb.br

Coo 175 - CASA GEMINADA, Três Rios do Sul,
com área de 72m2, 2 dormttórios, 1 vaga de
garagem.Terreno com 224m2. R$135.000,00.

Cód 108 - CASA ALVENARIA - Centenário, com
200m2, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 vagas de
garagem.Terreno com 400m2.R$ 280.000,00.

Cód 150 - SOBRADO - Três Rios do Sul, com
138m2, 5 dormitórios, 2 vagas de garagem.

Terreno com 312m2. R$170.000,00,

Coo 1-54 - 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.

-

Cód 526 - APARTAMENTO - Vila Nova, com
56m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Residencial Jardim das Mercedes. R$100.000,00.

Cód 189 - CASA ALVENARIA - Vila Lalau, com
180m2, 3 dormitórios, 2 vagas de garagem.

Terreno com 450m2. R$ 245.000,QO. I 1.

Aceita Financiamento <, Cód 177

CASA GEMINADA,
Três Rios do

Norte, com
área de 69m2, 2

dormitórios, 1 vaga
de garagem.Terreno
com 169m2•

R$135.000,00.

LOCAÇÃO
Cód 40 - CASA -João Pessoa. 2

dormiIórios. 1 vaga de gaJageIIt
Pníximo a enIrada de ScImeder:

R$505.00.

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 67 - KITINETE - VIa LaIau.
1 dormilório, 1 vaga de pagem.

, APenas uma pessoa pode l11OJ3(

PRmmo aWEG 2. R$ 450.00 .+
R$ 80,,00 <águae.}.

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 70-APARTAMENTO- Rau,
2 dormitórios, 1 vagade�.

Proximo aVapt- Vupt
R$700.00.

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 consuta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ed.Maria Luiza, Centro,
apartamentos novos a partir de 79,
80 m2 1 suite e 1 quarto. A partir

de R$880

Ed. Platanus, Centro, cozinha
mobiliada, 2 quartos,

R$700,OO

---;:_�:_ ..

- ..

�-

,

4 apartamentos por andar

Área social mobiliada e decorada

Elevadores

Salão de Festas

Garagens

Portão e porteiro eletrônico

Playground
-.

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Central de gás

Lixeira com separação para coleta seletiva

Coleta de água da chuva com aproveitamento
dos vasos sanitários

GARANTA JÁ O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

126,90 m2 de área total

Suite + 1 quarto

Sala de estar e jantar

Cozinha

Garagem

Medidor de água individual

Preparação para spli;
Box para depósito
Piso laminado de madeira
nos quartos e sala

Acabamento com massa
corrida e teto rebaixado
em gesso

Area de serviço

Sacada com churrasqueira

Janelas Maxim+Ar

No Centro, a 200 metros
do calçadão - Próximo à Ford

Rua Presidente Juscelino

CONSTRUÇAO E INCORPORAÇÃO

�rç,ª,!���

- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$700,00
- Ed. Nova YOrk, Centro R$1050,00
- Ed. Astral, Ilha da Fiqueira R$680,00
- 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

- Apto Rua Dona Antonia, Nova Brasília R$360,00
- Ed. Manacá, Nova Brasilia R$450,00
- Ed. Énca, 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

VENDAS

SJÉtCUfl[ua
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

- Apto 3 qrtos, Rio Hem 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 Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
Ed. Markete Place, Centro, 40m2 R$ 550,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 700,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 600,00
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2. 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

- Ed Maria Luiza, Centro a partir de R$850,00
- Ed.Platanus, Centro R$700,00
- Apto Rua Jose Teodoro Ribeiro, Ilha da Figueira R$550,00
- Ed. Paris, Baependi R$630,00
- Res. Amaryllis, Vila Nova R$720,00
- Ed. Maria Alice, cozo Mobiliada, Ilha da Figueira R$780,00
- Apto, Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira R$400,00
- Ed.Erica, Centro R$650,00
- Ed. Ferreiti, Centro R$600,00
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,00
- Ed. Mariscai, Vila Nova R$680,OO
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$540,OO
- Ed. Jardim das Mercedes, Vila Nova R$550,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasília R$68b,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Rgueira R$740,00
- Ed. Magnolia, Centro R$780,00
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$620,00
- Ed. Tulipa, mobiliado, Centro R$1500,00
- Ed. Centenário, Centenário R$600,00
- Ed. 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

- Casa Com. 4 quartos, Centro R$2500,00
- Casa 4 quartos, Nova Brasnia R$ 2000,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qr1DS, 1 suite na Ilha da Rgueira R$1300,00
- Casa 3 qrts, Czemiewicz R$1 000,00
- Casa 3 qrts + suíle , Czemiewicz R$1500,00
- Casa alv. 3 qrtos, Res./Com., 288m2, Nova Brasilia

, 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

\

- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,00
-Galpão cf 691 m2 Novo- Czemiewicz- R$5000,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Termo cf 364 m2 Água Verde R$ 1.000,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h as 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

<::>
.....
"'"
.....
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn
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em30x

CITROEN C4 GLX1,6Fi..EX2012
ESPORilVIDADE DE. VERDADE

30 parcelas fixas de

R$750,85
A PAlrnR Df

51.990'
AVISTA

..

..
KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

C3 3xR$ 89,00 3 x R$ 153,00 3xR$161,00 3 x R$ 153,00 3 x R$ 153,00
AIRCROSS 3 x R$ 109,00 3 x R$ 174,00 3 x R$166,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 174,00
C4HATCH 3xR$121,00 3 x R$ 185,00 3 x R$ 166,00 3xR$185,00 3 x R$ 185,00

1-Preços e prestações calculadas com pagamento à vista, sem troca, não inclui frete, seguro, 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 (1a parcela para 30 dias da data de entrada) com taxa 0% a.m + IOF e TC de R$ 980,00. Citroên AirCross 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 (1a parcela para 30 dias da data de entrada) com taxa 0% a.m + IOF e TC de R$ 846,00. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 51.990,00 e entrada de 60% + 30 parcelasfixas de R$ 750,85 (1 a 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 CDC pelo agente financeira Le Monde. 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: Citroên C4 GLX 2.0 e Citroên C4 Palias GLX e EXC

F
. ....,

\

I

I I tOkm. Ofertas válidas até 20/05/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça .revlsoes em seu velcu o regu armen e.

.J
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•
COMPROMISSO MISSAI MARCH
.3 ANOS DE GARANTIA
.2 ANUS O ASSlnCIA 24 HORAS
• PREÇO fECIfADO DE REVISlo

• AtRIIA8 DUPLOoE_
• MOlOR 1.0 OU 1.8 FlEl(
• DIREÇio EIÍIRICA*

.MAS
NENHUMBA CO
FAZ MELHOR QUE
A 1----

MOTOR TURBODIESEL

(2)

A.M,EM18X
(4)

A.M.EM24X
FABRICADA NO BRASIL
• AR-tONDlCIDNADD
.. DIMEÇiC HIORiUUCA
• RObAS DEUIA lEVE ARO 1&"
• TI1AVABmlllCAS

• AR·CONOICIONAOO
• DIREÇÃO RÉTRICA
• AtROAR DUPLO

. • RÁDIO COM CD 'LAVER E MP3
• ALARME E IMOOIUZAOOR DO MOTOR
• RODAS DE LIGA t.EVE
• COMPUTADOR DE BORDO
• BANCO TRASEIRO BIPARTIDO

• MQllllt 1.8 t&VMM 12IlCII
roDOS OS ITENS DA VERSlo t.6 E MAIS:
I RÁmB CD PLAVER COM MP3
• RODAS DE UGA lB'E
• AlARME
• GRADE CROMADA

TAXA DE 00/0 A.M. EM 24X(S)

• AR-CONDICIONADO
• VIDROITRAVA NAS 4

PORTAS E ESPIDIOS B.ÉTRICOS
• AIRBAG PARA MOTORISTA
• DlREÇIO ElrntlCA

TA- LAS AC EGO IA, CO S. F B CADOS NO BRASIL.

ROGRAMA
�

dlreçã.Q especial Ei1'
Coneulle condlÇ6ea ...pecl'''.

SH IFT_ the way you moveRua Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul- se
Fone: 473054-2600 - www.nissannix.com.br

, f. CondiçãQ vé��a para NISSAN MAACH 1.0 ilex, pallMl�n!o li visla. ('OlllflÇlolvtll na Yer.s:;.o tO, COllI �1.lO[e
OoI1l\>rlo, de \!tine fias versões 1,OS Ij 1.11$, S'IIe SR.) 3, Na compra do modelo zero-qwlOrllelio da NlsS<ln
Frontier (201212013) o cliente obl'lrá bOnus 1i0 valor de R$ a mil se colocar uMa das seguiotea opções
de�1(lUló \l$ádO ná llegoci�ÇâO; (I) Nissan lmp0rla,do, dlretanieilte p!i)la NiSlla1l do· arasil, ou fabricado no

, pala (Programa de fldelidade) ou, (ii) picape$ (,,� ou 4x4) ou outro com tração 4x4 de qualquer natureza-
(Programa da COIilquiste). Em ambos 0& casce, o cliente delle ser proprietário do varouJo usado há no

mlnimo seis meses (contados da data da emissão do documento). Os programas lião são cumulalivos. O CPFICNPJ do
proprietério do veiculo usado, objeto da troca, deve ser obriga(oriamen!e o mesmo do comprador da novo veiculo. Este .

programa também & vélido para vendas diretas. Promoção vãlida até 31/()5120t2. Todas as condições de financiamento
desle anúncio são várldas até 31/05/20t2 ou até quando durar o estoque de 2 unidades por vek:ulo e estão sujeitas a
anátise e aprovação de cadastro. Frete incluso. Para todos os financiamentos, tarifa de confecçãc ele cadastro de R$
750,00. Garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem para uso particular, 100 mi� km para lISO comeroi;.d, ou o que
vencer primeiro, com reviSões ema!lutençóesefetuadasnascOI1cessionáriasNissan.lill1itllÚlIS a defeitos de fabrioaçAo
ou ma!ltagem de peeas, Para obter maill infonnaçOes, consulte o manual de garàntia. Imagens merl!lllenle ilustrativall.
AceSSórios n� incl!<lsOs. Estes veleulos eS�9 em oonfonnldade com o Prooonve - Programa ele Controle de Poluiç:ao
do Ar porVeículos Automotores.
/'

2) Níssan Frontier XE 4x2 12/13 Não R$ 89.990,00 CDe R$ 53.994,00 IS R$ 2.087,75 0% 0% 0,45% 5,60% R$ 793,02 R$ 58,50 R$ 91.57a,5\)

5) Nissan LMna 1.8 ÃexM'T" 12/13 Nilo R$ 43.990,00 LSG R$ 24.986,00 24 R$974,18 1,39% 16,68% 1,72%' 22,77% R$58,50 R$ 48.366,32

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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Rua Walter Marquardt,

N° 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se
t:itlll (! lt(:,l,;,i:<:: :stil!"tilil.! /(it.it::

It;:� (l(J ;(ífi :L�;,I�(!Ú hs,
��� �'f!!J

116Cê�, 116Cê�.

207 PASSION 2009 ALARME
AG AO OH CD PLAYER

FOX 2010 ALARME
DT OH LT TE

-

Conlatos: 3372-1070 • 3370-4714 • 9125-2008

LOGAN AUTHENTIQUE HI·

FLEX 1.0 16V 4P 2010

CLlO SED. EXPRESSION HI·FLEX
1.0 16V 4P 2007

XSARA PICASSO 2003 PRATA
COMPLETO + AIR BAG, ALARME

E CD PLAYER

HONDA CIVIC 2009
COMPLETO AIR BAG E AR

·DlGITAL

PRISMA 2008
TRIO ELÉTRICO'

SPACE FOX 2007
COMPLETA LIGA LEVE

MEGANEGRANDTOUR2008
COMPLETO AIR BAG

AUTOMATICO

LOGAM 2008. DE
R$23.500,OO POR

R$19.900,00

ASTRA SPORT COMPLETO DE

R$21.000, POR R$18.800,OO

- .oo��=�
A .oo�8m=�

VOYAGE 2010 DE

R$30.600,OO POR

R$24.900,OO
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MER EDE
Essa é a história de Rudolf

Uhlenhaut. Um engenheiro
nascido em Londres, em 1906,
filho de pai alemão e mãe

inglesa, que se mudou para

Munique quando pequeno,

estudou engenharia mecânica

e, em 1931, iniciou a carreira

na então Daimler-Benz, em

Stuttgart. O penteado de suas

fotos da época só não é mais

írretocável que as linhas do

novo SL, à minha frente. Mas

é tão elegante como o voo das
,

gaivotas, sua inspiração para o

design de um dos modelos mais

legendários da história da marca,

0300 SL Gullwing, lançado há

60 anos.

Meu penteado não se compara ao

do sr; Uhlenhaut. Mas continua

quase intacto. Dou um toque no

acelerador e o abraço apertado
do banco me faz lembrar que o

SL está mais forte. O motor 4.7

V8 biturbo agora entrega 71,4
kgfrn de torque, 17 kgfm a mais

que a última geração, logo aos
1.800 rpm. Empurro o pedal
e em segundos o velocímetro

passa dos 160 km/h. O vento

vem, mas poucos fios de cabelo

se embaralham. Parece até

que estou com o capacete

"coquinho" que Uhlenhaut e sua

equipe usavam na década de

30, testando carros de corrida. O

defletor atrás dos bancos dribla

os golpes de ar. E outros bons

truques da aerodinâmica me

ajudam a voar, mesmo sem as

asas da gaivota.

O SL 500 chega ao Brasil no

segundo semestre com motor V8

3.0 de 217 cv mais econômico

que seu antecessorNo mesmo

ano em que meus pais
completavam um ano de idade,
em 1952, Uhlenhaut recebia a

missão de recuperar a tradição
da Daimler nas competições,
abafada pela Segunda Guerra

Mundial. Então, veio a ideia:

utilizar a base do Mercedes

300, adotando chassi tubular e

carroceria de alumínio. Surgia
o 300 SL (sigla para "sport
tightweight"), que, com motor

3.0 de 217 cv, já poderia voar,

mesmo sem as portas em

formato de asas - elas foram a

solução para a falta de espaço
na cabine. Dois anos mais

tarde (1954), o SL entraria em

produção, prolongando a história

·8
do clássico, escrita por muitos

outros engenheiros fabulosos.

Um deles é Norbert Niemczyk.
Ele está ao meu lado agora,
em um dos pontos de parada
do test drive pelas estradas
de Málaga, na Espanha.
Niemczyk me conta como foi

o desenvolvimento do inédito

sistema de som do SL, projetado
junto com a carroceria. Isso é o

que se chama de engenharia
simultânea, "herr" Uhlenhaut.
"A estrutura foi desenhada para

abrigar a câmara de ressonância

dos alto-falantes", explica. O
sistema fica entre os vãos da

carroceria, bem atrás do espaço
destinado aos nossos pés. O
resultado da inovação é um som

extremamente limpo, potente,
que invade a cabine e faz o som

grave vibrar no peito.

Para abrir ou fechar a capota

rígida, carro precisa estar parado.
Teto pode ser pintado, solar
ou panorâmicoOs ventos frios
das estradas montanhosas da

Andaluzia, no sul da Espanha,
me fazem parar o SL por alguns
instantes. Hora de fechar a

capota. Puxo um botão entre os

bancos, que aciona o mecanismo

eletro-hidráulico. Piso no freio,
dou um toque com a mão sobre

o câmbio 7G-Tronic e vejo a

posição "M" (trocas manuais)
no visor digital do painel de
instrumentos. Altero também

.o humor dos amortecedores:

por outro botão no console

central, vou de confortável para

"esportivo". A suspensão fica
mais rígida automaticamente.
Hora da diversão!

Cabine do "sessentão" não tem
nada de retrô: interior traz

acabamento sofisticado, com
tela touch screen e detalhes

de alumínio nas saídas de arO

alumínio que inspirou Uhlenhaut

na construção do primeiro SL

está em minhas mãos. Poucos

componentes dessa carroceria

foram feitos de outro material,
segundo a Mercedes. Talvez eu

não me sinta tão leve quanto o

senhor de penteado irretocável -

o primeiro SL de produção, 300
SL Coupé (1954), pesava 1.295

kg, e o segundo (190 SL), 1.�60
kg. Mas o novo SL (1.785 kg) é
"peso-pena" perto da geração
anterior - ficou 125 kg mais
leve. Sem contar que o SL de

hoje é cheio de equipamentos

NZS •
•

eletrônicos. Airbags frontais,
laterais e de cabeça, freios ABS
com controle de estabilidade,
sistema inteligente de frenagem,
outro que detecta sonolência ...

E pensar que na época de "mr,"

Uhlenhaut não existia nem cinto

de segurança!

Acelero, o conta-giros salta e

o SL, leve e forte, arranca na

.

estrada. Reduzo marchas pelas
aletas atrás do volante. Vem

a primeira curva estreita, e a
carroceria espichada (4,6 m

de comprimento) me faz ir com
calma. Mas acelero de novo e o

SL dá confiança. A construção
em alumínio favorece a rigidez
torcional, e o cupê segue grudado
no chão. Me empolgo com a

direção firme e a tomada de

fôlego voraz do SL logo em baixas

rotações. À frente, porém, um
penhasco pouco convidativo corta

o barato do meu pé. Desacelero.
Talvez Uhlenhaut, famoso
também por suas artimanhas nas

pistas, não fizesse o mesmo em

meu lugar. Ainda mais se, minutos

depois, ele visse a placa "Peligro",
Era uma indicação de que pedras
(leia-se pedras gigantes) corriam
risco de cair na estrada. Pisa,
Mazarotto!

Com defletor atrás dos bancos,
vento não desmancha

penteado, ao contrário das .

gerações anteriores; velocidade
máxima é de 250 km/h, como

aponta o velocímetroNão

ouço mais nada - não, não fui

atingida pelo pedregulho, por via
das dúvidas. Estou parada em

um semáforo próximo à luxuosa

praia de Marbella. E o motor,

que já estava pouco ruidoso (a
120 km/h e sétima marcha,

gira a pouco menos de 2.000

rpm), se calou completamente.
Se Uhlenhaut parasse aqui ao
meu lado com um dos primeiros
modelos do SL, o toe-toe-toe-toe
toe nostálgico do motor estalaria

em meus ouvidos. "Abriu o

farol", disse meu parceiro de
test drive, interrompendo meus

devaneios. Lembrei o porquê
do silêncio. O SL também é

equipado com sistema start/
stop, que desliga o motor nas

paradas, para economizar

combustível. Um motor V8

que faz 11,1 km/I? Tempos
modernos, "mr," Unlenhaut

(1906-1989) ...

v

o novo Mercedes SL ao lado de sua inspiração, o 300 SL, de 1954. Ele
chega com preço estimado em R$ 300 mil

o SL 500 chega ao Brasil no segundo semestre com motor V8 3.0 de 217
cv mais econômico que seu antecessor

Para abrir ou fechar a capota rígida, carro orecis« estar parado. Teto pode
ser pintado, solar ou panorâmico

Cabine do "sessentão" não tem nada de retrô: interior traz acabamento
sofisticado, com tela touch screen e detalhes de alumínio nas saídas de ar

Com defletor atrás dos bancos, vento não desmancha penteado, ao
contrário das gerações anteriores; velocidade máxima é de 250 km/h,

como aponta o velocímetro
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• Doa se um Cocker fêmea, com 1 ano
de idade, na cor branca. Tr: 8886-
3266 com Maicon

• Trabalho com serviços de corte e poda
de arvores. Tr: 9158-0019

• Trabalho como diarista na Vila Lenzi e

região. Tr: 9178-1437 com Lucia.

• CONTRATA-SE VENDEDOR EXTERNO
Interessados deixar curriculun na

Extinsul ou ligar 3275-2205.

• Aceito doação de beliche usado em

bom estado. Tr: 9198-5568

• Me ofereço para trabalhar como

carpinteiro. Tenho experiência. 8435-
.

5023/ 9248-3309 Diego

• Procuro estagio na área de pedagogia
em escolas ou empresas estou na 5

fase da faculdade. Tr: 8412-4928 até
as 16:30.

• Trabalho de pintor na parte da

manha, falar com Jeanderson no (47)
8435-5203 na parte da manha.

• Atelier de costura Marlene, faço
reformas de roupas. Contato: 3275-
4315 OU 9194-2435 (MARLENE)

• REALIZE ° SEU SONHO -liberamos
credito para compra de casa, apt,
chácaras, sitos, carros, moto, etc, ou
pagar dividas, sem consulta SPC ou

SERASA mínimo de R$ 3.000,00 em

24 X 150,00 fixas, e no max. De R$
400.000,00 em ate 360 meses para

pagar inf. fone (48) 3052-9096 Alex
site www.meuimovelmeusonho.com.br

• Ps3 Slim 160 Gb Bluray e 3D
modelo novo ORIGINAL SONY

c/ controle, jogos. R$ 690,00.
X-Box 360 Slim e 3D modelo

novo, controle, jogos. R$ 590,00.
Nintendo 3ds destravado c/ jogos,
bate fotos em 3D R$ 510,00. Tr:
9188-7769/9907-1512/8462-
8442/8840-4992, e-mailjmsn
giovannibnu.vendas@gmail.com
Entregamos instalado e configurado

• Vende-se filhote de York Shire

macho, R$350,00 contato 3370-
2715 - c/ Dorli

• Vendo filhotes lasa Apso com 5

meses. R$ 450,00. Tr: 9231-1166/
8404-2883.

• Vende - se Jogo de molas cortadas

para' Gol G1, G2, G3 ou G4 Fica na

altura de 2 dedos do pára-lama.
Valor: R$ 80,00. Tr: 9943-4172

• Vende - se ar condicionado, cônsul
7500 btus, semi novo. R$ 390,00.
Tr: 3370-0983.

• Vende - se TV Philco 29 polegadas,
R$ 380,00. Tr: 3370-0983

• Vende - se portão garage
Portografico, 3 por 3. R$ 3370-
0983

• Vendo estrutura de ferro, 15 por 8
com coluna de 5 metros. Tr: 9953-

3878/3370-0719
• Vende- se carrinho de lanche em

funcionamento, com churrasqueira
e mesa de sinuca, no bairro

Amizade. Tr: 8469-8547.

• Ótima oportunidade vendo
oficina eletromecânica (motores
elétricos e venda de peças),
em pleno funcionamento com 6

.

anos no mercado, ótima clientela

de Jaraguá do sul região, sem
restrições negativas de títulos

protestos e impostos em toda

gestão,2006,2012 com todo

maquinário, matéria prima, pecas
,com técnicos na área .valor R$
50.000,00. Tr: 3273-6615

• Vende-se Guilhotina, interessados
falar com Cristiano 9653-7897

• Estrutura para galpão 12 x 20
x 6 m, com colunas reforçadas,
interessados falar com Cristiano
9653-7897

• Vendo loja no centro de Jaragua,
com estoque e clientela formada.
R$ 58.000,00. Tr: 9991-2121.

• Vendo filhote de Pinscher, fêmea R$
150,00 e o macho R$ 120,00. Tr:
3371-6968

• Vende - se Iphone 4 s 16 G, preto,
valor a negociar. Tr: 9702-0008 com

Wellington

• Vendo estoque de decoração
infantil, acompanha carteira de
clientes. Tr: 9183-1996

• APARTAMENTO c/ suíte + 1 quarto,
sacada c/ churrasqueira, cozinha
mobiliada. R$ 149.000,00 (liberado
para financio E FGTS). Tr: 9104-8600.
Creci 14482.

• APARTAMENTOS c/ 2 quartos +sacada

c/ churrasqueira, área de festa,
áreas de 53 á 65 m2• R$ entrada +

parcelamento + financ.Tr: 9159-9733.
Creci 14482.

f'· Apt.76m2 privativo na Vila Lenzi 3

quartos mobiliado R$145.000,00.Tel
9918-9996 8443-3633

• Apartamento novo com 2 quartos,
cozinha mobiliada, vaga de garagem
aceita financiamento e FGTS. R$
120.000,00.Tr:9159-9733. Creci
14482.

• Apartamento em construção, valor
promocional para investidores, 2
quartos, R$ 80.000,00. Tr: 9159-
9733. Creci 14482

• Vende - se prédio no Estrada Nova
com 3 apartamentos, e uma Kitinete.

R$ 390.000,00. Tr: 9987-3576.

• Alugo Apto c/ 2 quartos, cozinha, sala,
BWC, área de serviço e sacada. R: Max
Wilhelm, 837, prédio azul Tr: 3371-6021

• Apto no Rau, 67 mP área útil - i
quartos, sala cozinha, BWC, área de

serviço, vaga de garagem. Pode usar

o FGTS. R$ 120.000,00 Tr: 9159-9733
creci 14482

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao
posto cidade. R$ 100.000,00 a

110.000,00. Tr: 3273-5233.

• Vendo Apartamento suíte mais 1
,

quarto, próximo do mar, aceita carro

como parte do pago Fone 8448-8644

• Vendo Apto no Residencial São Luís. Rua
Francisco Hruschka, bairro São Luís,
(próximo ao ARROZ URBANO) com área
de serviço, sacada c/churrasqueira, sala
de estar, cozinha, bwc, 3 dormitórios,
garagem, área de festas, playground,
Apto 142. Área privativa: 63,37 m2• Área
comum: 7,05 m2• R$ 145.000,00. Tr:
(47) 9905 8809 ou (47) 3275 2423

• Vendo Apto no Residencial Ilha
Bela na Rua Leopoldo João Grubba,
Centenário (próximo ao DG da WEG)
Sala de estar e copa integrada,
sacada c/churrasqueira, cozinha,
área de serviço, 2 dormitórios BWC,
garagem, elevador, salão de festas,
área privativa: 61,23 m2, área comum:

11,07 m2• Vaga de garagem: 11,50 m2

R$ 150.000,00. Tr: (47) 9905 8809
ou (47) 3275 2423

• Vende-se apartamento novo no centro
a 5 quadras do calçadão, 2 quartos.
64 metros no valor de R$ 155 000,00.
Tr: 3371- 6623.

• Vende-se apartamento novo em Três
Rios do Sul, 2 quartos, 64 metros no

valor de 120000,00 Tr: 3371-6623.

• Vende-se apartamento Rio Molha
em frente a Prefeitura, 56 metros, 2

quartos, Residencial Vicenzi no valor
de R$ 135.000,00. Tr: 3371-6623.

• VENDE-SE Casa Nova 100m2 no

Firenze terreno 370m2 murado

R$135.000,00. Tel: 9918-9996 ou

8443-3633

• Casa Nova 135 m2 porcelánato,
água quente, laje inclinada, moderna
próxima da Unerj/Rau. R$275 mil.

9918-9996

• Casa Nova com 135 m2, terreno 390
m2• Porcelanato, água quente, laje
inclinada, moderna próx. Unerj/Rau.
R$ 275 mil. 8443-3633

• Vende-se uma casa prox. a Weg I

de alvenaria com 180 mF, 3 salas
1 escritório, 2 bwc, área de serviço,
churrasqueira, 3 quartos e 2 vagas
de garagem, o terreno mede 13 por
27.Tr: 3371-8082/ 9905-7365.(aceito
apart. ate R$ 150,000,00.) Valor da
casa R$ 298.000,00.

• Vendo casa Nova na praia Barra

Velha, Suíte mais 2 quartos, e demais
dependo Fone 8448-8644

• Vende - se casa de alvenaria com 3

quartos, no Jgua Esquerdo prox. ao

estofados Jardim .R$ 175.000,00. Tr:
8800-8800.

• Vende - se casa em Schroeder.

R$ 130.000,00 imóvel aceita
financiamento. Tr: 9977-9550/9989-
6049

• Vende-se casa de alvenaria, mais
kitinete no mesmo terreno com 4

quartos, no Bairro Chico de Paula, R$
160.000,00. Tr: 3373-6337 ARNO

• Vendo sobrado nos fundos e casa na

frente, todo murado de alumínio, 300
m2, toda de material no Bairro João
Pessoa. Tr: 9196-0955/ 9616-3092
com Cleni e Jandir. Valor 'a combinar
/ troco com casa ou chácara em

Curitiba. '

• Vende - se chácara 25 mil mP s/
casa em Guaramirim, no Bairro Caixa
da Agua, Rua Guilherme Tomelin. R$
150.000,00. Tr: 8422-1926.

• Vende-se uma locadora com ótima

clientela, ponto de funcionamento a

13 anos, mais de 3000 DVDs entre

lançamentos e catálogos. Preço
imperdíveljaceito carro no negócio Tr:
9631-2588

• Aluga-se sala comercial no centro de

Corupá 120 mP c/ estacionamento.
Tratar no horário comercial. 3375-
1004

• Vende - se loja de presentes,
utilidades e acessórios femininos,
Bairro Vila Lenzi. Tr: 9175-1200 ou

9663-5682

• Vendo agropecuária, pet em
Guaramirim bairro Avaí, valor a
combinar contato com Fabio ou Marley
(47) 9244-6304

• Aluga se sala comercial em
Guaramirim com 18 mP, ótima
localização. Tr: 3373-1900

• Aluga-se - Sala comercial na Marechal
Castelo Branco, 2128 - Centro -

Scheroeder. Tr.: 3374-1488

• Vende-se um petshop completo, com
consultório veterinário, banho/tosa e

venda de animais. Tr: 47 8492-7060

• Vende-se casa comercial Vila Nova,
terreno 20 x 50 próximo RBN, R$ 600
000,00 Tr: 3371-6623

• Alugo kitinete peça única, com 30 m

na Rua: Ernesto Lessmann, 615. Vila
lalau - Jgua do Sul. R$ 300,00 + água
e luz. Tr: 9976-5630/3635-4443.

• Alugo quartos. Tr: 3275-4315 com

Marlene.

• Aluga - se kitinete a 70 mts da
Prefeitura de Jgua, (cozinha, dois
quartos, BWC, e área de serviço) dou
preferência para idosos, estudantes e

casal sem filhos. E possível garagem,
internet e TV a cabo. R$ 550,00
incluso água e energia. Tr: 3371-1634.

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos
e garagem coberta. R$ 545,00. Tr:
9993-2131 com Sandra.

• Vende - se Terreno Rua: Hilário

Floriani, em frente ao Edifício Moradas
da Serra na João Planincheck, no Nova

Brasília. 450 m2 (15 x 30 mt) Contato
pelo telefone 47 8818-3320

• Terreno de 20 por 70 mts com casa

de 220 mts,sala e cozinha dois

banheiros 3 quartos e escritório,
tudo murado com portão eletrônico,
jardim, garagem para 3 carros.Preço a

combinar. Tr: 9969-5540.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino
no Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr:

3376-0726

• Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e saldo parco
Direto C. propriet. Fone 8448-8644

• Vendo 3 terrenos na praia de Itajuba,
R$ 28.000,00 escriturados 300 m2

fone 8448-8644

• Vende - se área de reftorestarnento de

12 anos, já possui madeira quadrada,
área plana de 50.000 mP próxima a

Rio do$ul. R$ 3328-3516.
• Vende - se terreno no centro de

Schroeder com 400 mts, prox. a

prefeitura. Tr: 8800-8800

• Vende - se terreno em Guaramirim,
bairro Beira Rio por R$ 75000,00.
Prox ao centro. Tr: 9977-9550/ 9989-
6049

,

• Vendo terreno São Luis, 600 m2• R$
80.000,00. Tr: 3275-2347 /8853-
9716

• Vendo terreno em Schroeder 900
m2 .R$ 50.000,00 .R$ 3275-2347 /
8853-9716

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat :

R:lrmao Leão Magno ( 15,75 x24.00
m) cada R$ 170 mil - tratar com

Sergio 9975-3940

• Grande oportunidade Vendo um

lote no perímetro urbano, com 21,
-

146 mts, 6 do centro de Jaragua,
com escritura, com casa alvenaria

aprox. 80 mts com água corrente e

cachoeira, nascente, lagoas de peixe
R$ 350.000,00. Aceita proposta. Tr:
9118-5474/9662-0895

• Caminhão GMC 710 gabine
Basculante, baú de alumínio, 7
pneus novos, motor de BMW, baixa
quilometragem, revisado. Aceito
propostas, troco por menos valor ou
maior valor. Tr: 3370-7994/ 9916-
9619

• Vende - se Celta vermelho 2010

completo 4 portas. Tr: 9962-3747 co

José.

• Vende - se Corsa Classic sedan, 201
com 18 OQO km, prata, R$ 10.000,0
mais prestações (particular, não
precisa transferir) 3273-7644 / 881�

7170/ 7813-4785.

• Vende - se Tempra 96 GNV. R$
3000,00. Tr: 3276-0850.

.

• 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 3371-163.1

• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16 válvula
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.

• 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 F 4000, ano 75, bem
conservada. R$ 20.000,00. Tr:
8856-7660 / 3276-0264 a noite.

• Vendo Yamaha XT 600, ano 2004,
azul. Em ótimo estado com manual
e chave reserva. R$ 12.500,00. Tr:
9926-1717
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• 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$ 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

OVO totalmente revisado. R$
13.000,00 somente venda. Tr:
8313-6088.

• Sportage 2008, preta, interior
couro caramelo, único dono,
impecável. R$ 44.900,00.
Contato (47) 9973-8743

• Vendo 2 veículos uma moto

Suzuki GSXR 1100 azul, IPVA
2012, com motor aberto

poucos reparos, e um Logus 93
vermelho, com motor novo. R$
12.800,00. Tr: 47 8890-9854
com.Marcos.

• Scenic ano 99 verde, completo.
R$ 18000,00. Tr: 9973-5780

• Vende - se Gol GIII 2001/02
motor 1.0 8 V Gasolina, modelo
básico, com som MP3, kit de
portas, protetor de éárter, 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$12.000,00. Tratar com Pedro,
3370-5243/9973-9472. Ilha da

figueira
• ASTRA HATCH AOVANTAGE 2011

.

COMPLETO R$ 35.990,00,
metálico, estado de zero, entrada
em até 10x sem juros no cartão
de crédito e 60x sem entrada,
viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. fone 3032-
1400

• CELTA SPIRIT 20124 PORTAS
COMPLETO R$ 26.990,00,
metálico, estado de zero, 60x R$
760,00, ou entrada em até 10x
sem juros no cartão de crédito
, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. fone 3032-

1400.

• CELTA LS 2012, metálico, estado
de zero + 60 x de 617,00, ou
entrada em até 10 x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos
troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone: 3032-1400.

• ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX

2012, COMPLETA R$ 46.990,00,
estado de zero, entrada em até
10 x sem juros no cartão de

crédito + 60 x fixas, viabilizamos
troca, IPVA 20,12 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.

• FI ESTA SEOAN 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 STO 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 STO 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 1.82011, 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 nó cartão de

crédito + 60 x fixas, viabilizamos
troca, IPVA 2012 totalmente

pago. 30321400.

• NOVA SAVEIRO 1.6 C/AR 2011,
R$ 29.990,00, metálico, estado
de zero, entrada + 60 x R$
845,00 ou entrada em até 10 x

sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 30321400

• NOVO IOEA ATTRATICVE 2011,
COMPLETO R$ 38.580,00,
metálico, estado de zero,
entrada em até 10 x sem juros
no cartão de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-
1400.

• SANOERO EXPRESSION-r.6
2011 COMPLETO, R$ 30.990,00,
metálico, estado de zeró,
entrada em até 10 x sem juros
no cartão de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-
1400.

• STRAOA 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 - OOBLO HLX 1.8 16V
2011 completo R$ 47.990,00,
metálico, estado de zero,
entrada em até 10 x sem juros
no cartão de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-
1400.

• IMBATIVEL - NOVO GOL G5 TOTAL
FLEX 2011 4 PORTAS COMPLETO

R$ 27.990,00, zero de entrada
+ 60 x R$ 790,00 ou entrada

erp até 10 x sem juros no cartão
de crédito, viabilizamos troca,
metálico, estado de zero, IPVA
2012 totalmente pago. Fone
30321400.

• Novo uno vivace 2011 4 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.

• STRAOA 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 1 janela
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 Ouologic
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.

• Honda Civic 2007/2007 1.8
LXS - 102.000 km, verde escuro,
bancos de couro, trio elétrico, air
bag e freios abs, som integrado.
R$37.500,00.Tr: (47) 9905 8809
ou (47) 3275 2423

• Vende se Gol, g3, completo, prata,
ótimo estado de conservação. R$
16.500,00. Tr: 3370-7994/ 9916-
9619

• Vende-se Fox 1.6 4P preto completo,
ano 2004/2005 os itens são

originais de fábrica. Carro bem

conservado.Valor: R$ 24.900., Fone:
91725331/ 32761265 Thiago

• Vende -se Voyage 2010 completo.
R$ 28.000,00. Tr: 3276-0850

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$
10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vende - se G3 1.0 completo, com
ar cond, direção e air bag duplo,
4 portas, branco. R$ 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
Multlock.R$ 11.500,00 quitada. Tr:
9151-2805.

• Vendo Gol 92 a álcool, motor
CHT, todo original, único dono. R$
7.500,00. Tr: 8856-7660/ 3276-
0264

• 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 completo, 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

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 vano

2004, cor prata, completo. Ar
Condicionado, Air Bag Duplo, Direção
hidráulica, Vidros elétricos, Volante
com regulagern de altura, Controle
som no volante, IPVA pago. Sem troca.

R$ 16.000,00. Tr: 8410-0000 Fabio

• Torro C4 Palias 2008, prata, único
dono, completo, couro. R$ 35.000,00.
Tr: 8426-4748/ 7812-2639.

OPORTUNIDADE
Estamos selecionando candidatas do sexo feminino
com idade entre 18 e 24 anos, rem ensino médio

completo, paro o cargo de Assistente Administrotivo.
Oferecemos treinamento, uniforme, refeições, vale
transporte, plano de carreiro, assistência médica,

assistência odontológiw, seguro de vida e

Participaçôo nos Resultados.
Pedimos formoçôo e/ou experiência no órea.

Interessadas favor enviar currículo paro
sto.jgs@btmcd.com ou agendar

entrevista pelo telefone (47)33740270

/'
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NOVO UNO
VIVAC 4P 2011
COMPLETO

Viabilizamos a troca do seu carro.

*Uno Vivace 1.0 4P 10/11, à vista, a partir de R$26.990 ou entrada de R$13.495 (50% de entrada) + 24 parcelas de R$668,57, com taxas de 0,98% a.m. ou 12,41% a.a. Valor total do carro financiado: R$30.020,68.
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, a

partir 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 coe 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 19/5/12 ou enquanto durarem nossos estoques.

c
o
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Carros Nacionais e Importados Novos e Semi-novos Revisados
�

M'au aro I
Rua Angelo Schiochet, 80 Centro

.
'. I I 473275.1132 Fax: 47 3275.1132

VJsite nossq síte: www.mauroveiculos.com.br .' ........., Jaraguá do Sul SC .

SX4 2.0 MT

Venh,� f�onff��'ir'�
o KM - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve,. Faróis de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

TR4 2.0 AT 4x2

Fax 1.0

30.500,00
2009 - Preto - Flex - 4 portas - Ar-condicionado, DIreção Hidráulica,
Vidros, Travas e Retrovisores Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Faróis de Neblina.

SUlo 1.8 Dualogic

32.000,00

Venha conferir!
o KM - Prata Rhodium - Ftex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Freios
ABS, AirBag Duplo, Câmbio Automático, CD Player.

2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de liga-leve, Faróis de Neblina, Câmbio Dualogic.

Bora Mi 2.0 AT

39�900,00
2009 - Prata - Gasolina - r-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Freios ABS, Air 8ag Duplo, Câmbio Automático, Faróis de
Neblina, CD Player.

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

l'ou9W;'

www.e1.l.auloveiculo$.com.brr

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

VW PARATI 1,62006

.COMPLETA.I�.IiIII!!SilllElIl!W••
"

11""1WeIfl6l••i!lll, .. "Ui I'

,

'.

GOL GV 1.02009
COMPLETO _j_IIffiI._II_il,[�.l.f.l!ff!lmllllfl�

"_�'_H'_',_"_'_"_'_"_'_'_"_"_"_"_'_'_"_"_"_'_'_"_ .. _._,

FIAT UNO 2 PORTAS 2009
C opcs.II·'·!fI,i1/I'IiIIII·iW!il/II'.111PI� rJ/!/mum!!lHltfíITI, 'lmiXII .adl

L_._ ...._._... _ .. _._.. _ .. _ .. _ ... _ .. _ ..__.. _ .. _ ...._ .. _ ... _ ... _._.__ .. _ .. _ ...

Grand Vitara 2.0
AT 4x2

o KM - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Freios
ABS, Air Bag Duplo, Cd Player, Computador de Bordo, Câmbio
Automático.

New Civic Lxi
1.8 AT

61.500,00
201 f - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, DesembaçadorTraseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro, Câmbio Ãutomático, Freios
ABS, AirBag Duplo, Piloto Automático.

PROMOÇÃO
R$114.900,OO

TOYOTA HIWX SW SRV 2008
COMP. 3,0 4X4 AUTOMATIC.
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, �v:m+Al.-fl}tw�:';':Y" l'l;r!#;')�lff!f�I�?ffpil�,!,lilft;jWf$,flll%���i���!ijil
AA+DH+VTE+AL+lDT
AA+DH+VTE+AQ+CO+RODA+LDT+W
AO+lE-tlT+\/RA+W

AO+IDT

TRISECA 3.6 270C\/ AUTO 4)<4 COMPLETO+COURO+ABS+ABG+TETÚ+RODA+ftJJTO+SENSOR+4X4 2010 133.000 123;0.0.0 SUBARU-ITA
\/ELo.STER 1.6 16\/ AUTO.

40.8 FELlNE 2.0 AUTO.
IMPREZA HB 2.0 4X4 16\1

FORESTER XS 4X4

COMPLETO+ABS+ABS+COURO+TETo.+JlJJfo.+CD+SENSOR+Ro.DA 2012 86.000 79.000 ITA-SN
COMf:ll.ETD+ABS+ABG+SENSOR+TETO+COURO+EBD+RODA+ftJJJ1t 20.12 71.0.00 66.600 Jo.N
AA+DH+VTE+AL+ABG+ABS+CD+COMP+4X4+FN+Ro.DA+LDT+W 2011 69.900 65.400 SUBARU-FLo.
AA+OH+VTE+AL+ABS+ABG+AO+CD+COMP+Ro.DA+4X4+lDT+W 2009 69.900 64.900 SUBARU-FLo.

307 CC 2.0AUTo. AA+DH+VTE+AL+ABS+ABG+COMP+JlJJTo.+Ro.DA+TETo.+COURo. 2005 63.990 59.990 ITA
BOXER 2.8_FURGAo. 330C DH+AO 2008 56.00.0 50..00.0.' BRU
L2DD HPE SPORT DIESEL AA+DH+VTE+AL+ABG+COURo.+AO+RDDA+W 2005 54.90.0 50.0.0.0. ITA
CRo.SSFo.X 1.6 AR+DH+VTE+ABG+ABS+COMP+SENSOR+CD+AL+RODA+LDT 2012 51.900. 49.90.0. CHAPECÚ
JElTA 2.5 AUTO.
C4 PALLAS 2.0. GLX
CllYEX
20.7 SW XS 1.6 AUTO.

AA+DH+VTE+ABS+ABG+CD+TETo.+COURo.+COMP+JlJJTo.+Ro.DA 2007 49.90.0. 46.900. Jo.N
AC+DH+Ro.DA+VTE+ABS+ABG+JIJJfO+COMP+CD+AL+RE+W+FN 2009' 49.50.0. 45.50.0. BRUSOUE
AR+DH+VTE+ABG+AO+CD+Ro.DA+DT+VV
AR+DH+VTE+AL+Ro.DA+COURo.+CD+AUTo.+OOMP+lDT+VV

2010 49.000 45.000
20.11 47.40.0 43.40.0.

307 HB 1.6 PRESENCE PK AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+CD+TETo.+AO+COMP+Ro.DA+LDT+VV 2011 46.900 43.000 Jo.N
307 HB 1.6 PRESENCE PK AC+DH+Ro.DA+VTE+ABG+ABS+COMP+DT+LT+AO+VRA 2011 46.900. 43.000 Jo.N
FOCUS SD GLX 2.0 AUTO. AR+DH+VTE+ABS+ABG+CD+AO+JlJJTo.+Ro.DA+DT+VV 20.09 44.990. 41.990 ITA
REXTON RX 32DAUTo. COMPLETo.+AL+ABG+ABS+COURO+TETO+JlJJTo.+Ro.DA+SENSOR 20.02 43.90.0. 39.90.0. JAR
Sl O AD\lANTAGE AR+DH+VTE+AL
20.7 SD PASSlo.N XS 1.6,AUTo. AR+DH+VTE+AL+AO+JlJJTo.+OOMP+Ro.DA+DT+W
\/ECTRA GT 2.0. AA+DH+VTE+ABS+ABG+CD+AL+AO+Ro.DA+LDT+VV
Co.Ro.LLA FIELDER XE11.8 AA+DH+VTE+ABS+ABG+AO+Ro.DA+LDT+VV

20.10 43.90.0 39.90.0
20.10. 42.0.0.0 38.50.0.
2009 42.50.0. 38.50.0.
20.0.8 38.80.0. 35.80.0.
20.08 37.50.0. 34.50.0.
20.0.8 34.50.0. 31.50.0.

BRU

Jo.N
Jo.N
ITA

Jo.N
Jo.fIJ

307 SD 2.0 FELlNE
PÓLO. SD 1.6

AA+DH+VTE+AL+AO+ABS+ABG+COMP+AL+CD+Ro.DA+DT+VV
AC+Dli+Ro.DA+VTE+ABS+OOURo.+DT+lJ+AO+VRA

LlFAN 620 1.6 16\/ AA+DH+VTE+AL+ABG+COURo.+AO+Ro.DA+DT+VV
CIVIC LX 1.7 ll5C\I AR+DH+VTE+ABG+Ro.DA+DT+AL+CD+REtH,J
PARATll.8 Co.MFo.RTLlNE AA+DH+VTE+AO+LDT+VV
FOX 1.0. .

AC+DH+VE+VV+AO+lE

20.10 32.50.0. 30..0.0.0. ITA

20.0.6 30...500. 28.0.09 JON
2006 29.90.0. 27.90.0. RIS

20.08 29.50.0. 27,0.00. ITA-SN
JAR

m, JI:JN" T,
JAR

20.08 28.90.0. 26.0.0.0.

i;:f!d�r!l�f!�!�mr�vfU'IIIII�.ir1!iifíli%l!il!!;iiff"iui�I�I�í�f!;��;.•�'!'�'��'ii.,mn·'�'!;"� :20.10..' '2a75ÓÓ � 26:000
20.10. 27.50.0. 25.50.0.

.: 2001 26,00Q 24,QQ,Q
20.0.6 25.80.0. 23.80.0.

2010. 25:0.0.0 23.000. 'Jo.N
20.0.9 22.90.0. 20..90.0. Jo.N

,

'�';20D7 ':a��M(\)', �(>':à00i." <�àfiJ', '�It
20.05 22.50.0. 20..50.0. Jo.N
-20.0.7 21.900 fO.400 JAC-ITA
20.08 22.0.0.0 20..000 JAR

., 2008 21.900. 19.J)DD J0�
AO'> 20.0.9 20..900. 19.20.0 JAR

, ARiD!}i;VTE+���'tETO+�Pt�ODA+Al:.i:dif�I;1996 " 2Q�5.o0 1,1 �,Q�QI I
' B�U

VE+AO+lDT 20.08 18.90.0. 17.40.0. BRU

AR+DH+VTE+AL:l-AQ+RODA+DTtVV 20.0.0. 17.90.0. 16.70.0

KANGOO EXPRESlo.N 1.6

GO!.F fl.D COM.FP�Uf:JE 0,

IDEA 1.4 MPI ELX

SJENA FIRE 1.0
CELTA LlFE 1.0.

O�BsA JOY"';.� ;

GOL POWER 1.6
.

PICANTO EX 1.1
20.6 SENSAT 1.4
FIESTA HB 1.0

UNO 1.DWAY
, aMW $281 AlJfO "

206 SENSAT 1.4

ASTRASDGlS
Flo.RINO 1.3 FIRE

, 206 SOLEI[ i .6
Co.RSA SD GLS 1.6

W+AO

AR+DH+VIE-tC()lJRO+BOOA+AlJrO+P,J..+Pí;t+Rl;+AQrrW '

DH+VlE+AO+LDT+VV
AO+OT .

"0::

AO+LDT

AC+DI-l+RODA+VTE+ABG+Aa+coMP+AL+OltLT+VRA+W
AC+DH+RODA+VlE+AQ+DT+VV

20.04 17.0.0.0. 15.50.0. Jo.N'
200.3 16 ..90.0. 15.400' Jo.N
1997 14.50.0. 13.50.0. CHAPECÚ

ITA

ITA

ITA

SCHE REVEL
E D �LHE

V 91 PY E

PO

Apresentado como protótipo na edição
de 2010 do Salão de Genebra, na
Alemanha, o 918 Syper de produção
teve imagens e detalhes divulgados
pela Porsche nesta semana. O conceito
trazia um aparato mecânico híbrido
com um motor 4.0 litros V8 a gasolina
de 500 cv e outros dois elétricos
associados ao eixo traseiro, de mais de

215. Juntos, a potência máxima atingia
os 770 cavalos.

Porsche percorre 25 quilômetros e

pode chegar a 150 km/h. O consumo

médio será de 33,3 quilômetros
com um litro de combustível. A

recuperação de energia das baterias

poderá ser realizada através dos

freios, regenerativos, unido com a

direção eletromecânica que inclui

esterçamento das rodas do eixo

traseiro. A suspensão será de braços
duplos (double-wishbone) na frente,

Previsto para começar a ser produzido em com arranjo multi-link na traseira.

setembro do ano que vem, o Porsche No visual, o 918 Syder manterá diversos
918 Spyder trará ainda um câmbio PDK elementos do carro-conceito. As
de sete velocidades, um dos principais
componentes que fará com que o

superesportivo acelere de O a 100 km/h
em menos de 3 segundos, com uma

velocidade máxima de 325 km/h.

Somente com o motor elétrico, o

principais mudanças em relação ao

modelo apresentado há dois anos serão

os faróis, as rodas (menos chamativas), a
nova silhueta do teto e os escapamentos.
As primeiras unidades do carro deverão

ser entregues no final de 2013.
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Corsa Hatch Maxx 1.4 2012
r

OU TAXA 0,28% A.M, COM ENTRADA
DE R$19.490 + 12X DE R$ 993
. Direção hidráulica' Trio elétrico

�

OU TAXA 0,28% A.M, COM ENTRADA
DE R$16.190 + 12X DE R$ 932
. Ar quente· Desembaçador do vidro traseiro
. Para-choque na cor do veículo

�
TAXAS
�

Fonte: Slte Benco Central M Pesquisa de taxas
de juros de cpereçêes de crédito para aquisição

devefculosautomotoresPessoeF{slca

OU TAXA 0% A.M, COM ENTRADA
DE R$13.290 + 12X E R 992
. Novo volante· Para-choque na cor do veículo' Brake light
• Avlso.sonoro de faróis ligados . Novo grafismo do painel

�
�AfAlENIJÓÍlFEII

Faça revisões em seu veículo regularmente. ConteComigo
EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET-! CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS 47 3274.4444

GMAC

Celta LS 1.0, 2 portas, Flexpower (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 23.990,00 ou através de plano de financiamento com 53,20% de entrada (R$ 13.290,00), 12 prestações mensais de R$ 991,43 com taxa de 0% a.m, CET 21,89% a.a., valor total financiado de R$ 25.187,15. Corsa
Hatch 1.4,4 portas, Econo.flex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 29.990,00 ou através de plano de financiamento com 62,91% de entrada (R$ 19.490,00), 12 prestações mensais de R$ 992,28 com taxa de 0,28% a.m, CET 26,54% a.a., valor total financiado de R$ 31.397,32.
Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 25.990,00 ou através de plano de financiamento com 60,01% de entrada (R$16.190,00), 12 prestações mensais de R$ 931,82 com taxa de 0,28% a.m, CET 28,03% a.a., valor total financiado de R$ 27.371,89. Agile LT
1.4,4 portas, Econo.flex (config R9E), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista a partir de R$35.990,00. Cruze LT 1.8, Ecotec (config R7A), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 64.900,00 ou através de plano de financiamento com 60,69% de entrada (R$ 39.990,00), 24 prestações.

.
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Arturo Nuriez
Diretor de Marketing Mercados Emergentes da Nike USA

Tema: Gestão de Marcas

�
PALESTRANTE
IN11:RHACIONAL
�

PJ�INfEt O Segredo das f:n�presas dE� Su(�ess(J

José Batista Júnior
Fundador e Membro do Conselho do Grupo JBS

Marcos Samaha
Presidente e CEO do Walmart Brasil

Palestra Cenários e Tendências .. Bra,sil e Mundo

�
PALESTRANTE
INTERNACIONAl.
'-!:/

Jaana Remes
Membro Sênior do McKinsey Global Institute (MGI) - USA

Vicente Assis
Country Manager da McKinsey no Brasil e
Líder de Prática de Operações da América Latina

Patrocínio

lãESTRUTURA
Apoio Oficial

- FUNTURISMO .......1IIIIII..1'lIII8I.
CIIIm.....

Jonah Lehrer
Neurocientista, Editor e Autor das Obras
"ProustWas a Neuroscientist",
"How We Decide" e "Imagine: How Creativity Works"

Tema: Criatividade

Ivo Pitanguy
Médico, Cirurgião Plástico e Professor

Tema: Excelência

Romero Rodrigues
Fundador e Presidente da Buscapé Company
Tema: Comportamento, Inovação e Negócios

Carlos Fadigas
Presidente da Braskem

Tema: Gestão de Pessoas

Wellington Nogueira
Fundador do Doutores da Alegria, Ator
e Empreendedor Social
Tema: Comportamento

�
PALESTRANTE
INTERNACIONAl.
�

PAiNEL As Boas Práticas de Gestão
e Governança

Guilherme Weege
Diretor-Presidente do Grupo Malwee

Alberto Emmanuel Whitaker
Conselheiro Empresarial e Especialista em

Governança Corporativa

Sidney Ito
Sócio Llder em Governança Corporativa e

Gestão de Riscos KPMG Brasil e América do Sul

David Cohen
Editor Chefe da Época Negócios
MODERADOR

Os organizadores do Congresso reservam-se o direito de alterar a programação
em caso de impedimentos por quaisquer motivos,

Apoio

UNICREDIt

Apoio de Mídia

Jodeschmi?

Realização Promoção

IOPERA
f.,enlQf (o'l'0ratl"(I�

Exame de seleç

www.GRUPOUNIASSELVI.com.br

GUARAMIRIM I FAMEG

CURSOS SUPERIORES TRADICIONAIS

Administração (Finanças - Marketing - Recursos Humanos)

Arquitetura e Urbanismo» Ciências Contábeis» Design - Moda» Direito» Engenharia Civil

.

d P d
- Engenharia Química)} Psicologia» Publicidade e Propaganda

Engenharta e ro uçao)}
,

CURSOS SUPERIORES DE CURTA DURAÇÃO
_ Grad. Tec. em Análise e Des. de Sistemas)} Grad. Tec. em Redes de Computadores

--�-

Inscrição e prova
pelo site até 27/05 f

GRUPO

'RIASSELYI
FAMEG

3373 9800
ACESSE O SITE DO GRUPO UNIASSELVt

FAÇA SUA INSCRIÇÃO E PROVA
E INGRESSE NO MAIOR GRUPO DE
ENSINO SUPERIOR DE SANTA CATARINA

II{ II 1111iI1/1111/1! I/I/II I II' II I I II 111/11/111/11/1

INDAIAL BLUMENAU GUARAMIRIM BRUSQUE RIODOSUt PÓS-GRADUAÇÃO
UNIASSELVI FAMEBLU FAMEG ASSEVIM FAMESUL UNIASSELVI
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Competição está afunilando
Rodada deste sábado

pode apontar as
.. .

primeiras equipes
classificadas para
as quartas de finais

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

,.

Henrique Porto

Hoje acontece a sétima ro

dada do 30° Campeona
to Varzeano de Jaraguá do Sul
(Raul Valdir Rodrigues). A se

gunda rodada da segunda fase
deve apontar as primeiras equi
pes classificadas para a fase
quarta de final.

Pela Chave I, a Vila Lalau
pode carimbar o passaporte em
caso de vitória sobre os Galác
ticos, que vem de um empate
com o Operário (l3h30, na Vila
Lalau). Simultâneamente, Ope
rário e Global Pisos jogam por
uma sobrevida naArsepum.

Na Chave J, Amizade e

Sport entram em campo às
13h30, no Guilherme Tribess.
No mesmo horário jogam Su

permercado Brandemburg
e Agrocomercial Jonathan,
no campo do Santo Antônio.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

,

IGUALDADE Chave J, de AgTocomercial Jonathan e Sport, está equilibrada

Como na primeira rodada
as equipes empataram seus

jogos, quem vencer pratica
mente encaminha a vaga.

Tigre e Néki fazem o jogo
entre os líderes da Chave K, às
15h15, no Guilherme Tribess.
O vencedor pode até se classi
ficar, dependendo do resulta
do da partida entre Santo An

,tônio e Barrabaxo, no campo

do Santo Antônio. Derrotadas
na primeira rodada, as equi
pes sequer podem pensar em

empatar.
Pela Chave K, Atlético ''X'

e Corinthians fazem um jogo
de vida oumorte às 15h15, na
Arsepum. Enquanto isso, a Ki
ferro recebe o Iuriti em casa,

podendo se classificar em

caso de nova vitória. Com um

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ponto, o Iurítí joga para seguir
com chances na competição.

O Campeonato Varzeano
é um evento organizado pela
Fundação Municipal de Es

portes e apresenta uma mé
dia de quatro gols por partida,
com 289 tentos anotados em

72 jogos. Douglas (Operário) e
Maba (Kiferro) são os artilhei
ros, com sete gols.

CSMjPré-Fabricar busca
seis pontos fora de casa

A CSM/Pré-Fabricar volta a

atuar pela Liga Futsal na próxi
ma segunda-feira (21). Depois
do tropeço em casa contra o

Petrópolis, o pensamento dos
comandados de Renato Vieira
é recuperar pontos fora de casa.

Para o técnico, o momento.
é de superação e de conseguir
vitórias. "Não teremos jogos fá
ceis, pois estaremOs jogando na

casa dos adversários. Mas temos
a consciência que precisamos
conquistar pontos e, quanto
mais, melhor", explica.

Para os dois confrontos fora
de casa, Vieira não contará com

o pivô Hugo, lesionado. Outro jo
gador fora do confronto contra o
Atlântico é o ala Iohnny, suspen
so pelo terceiro cartão amarelo.
Ele retorna contra o Concórdia.

Os jaraguaenses embarcam
DESFALQUE Suspenso, Johnny não joga em

Erechim, mas volta à equipe em Concórdia

no domingo para o Rio Grande
do Sul. Lá enfrentam o Atlântico,
emErechim, na segunda (20h15).
Findada a partida, a CSM/Pré
Fabricar parte para Concórdia,
onde enfrenta a equipe local na

quarta-feira (20h15).
Com 14 pontos em 11 jogos,

a CSM/Pré-Fabricar ocupa a

12a colocação na tabela de clas
sificação ..O Atlântico está uma

posição acima, na 1P, com 15

pontos. Já o Concórdia ocupa o

19° lugar - penúltimo colocado,
com 10 pontos.

CSMlPré-Fabricar
volta a jogar

pela Liga Futsal
na segunda, em

Erechim, e na quarta,
em Concórdia.

Pomerode

Cruz deMalta
em Gaspar
O Cruz de Malta estreia na

fase de mata-mata do Campe
onato Regional da Liga Pome
rodense neste domingo. Em

Gaspar, encara o Tupi, às 15h, no
Estádio Carlos Barbosa Fontes.
Com a terceira melhor campa
nha na fase de classificação, os

jaraguaenses conquistaram o di
reito de decidir a vaga na semifi
nal jogando em casa, no próximo
domingo, dia 27 de maio.

Corrida

No Parque
Malwee

Neste domingo acontece a

segunda etapa do 3° Circuito de
Corridas Acorjs. Mais uma vez o
ParqueMalwee recebe as provas
de 5km e 10km, além da cami
nhada. A largada está marcada
para as 8h3Q e a expectativa da

organização é que as provas es-

. tejam encerradas até às 10h30.
Como novidade, a etapa deve
contar com a participação de

quatro atletas cadeirantes.

Massaranduba

Hoje é dia de
semifinal

As semifinais do Campeona
to Massarandubense de Futebol
acontecem neste sábado, dia
19, no Estádio Erich Rode. No
primeiro jogo, às 14h, o Glória
enfrenta o l° Braço. Na sequên
cia, entram em campo Cruzeiro
e Santa Luzia. Edson, do Glória,
e Almir, do União, são os arti
lheiros com sete gols. O evento

é uma promoção da Comissão

Municipal de Esportes.

Canoagem
Encontro no

domingo
Promovido pelo Canoken, o

tradicional Encontro de Cano

agem deve reunir em torno de
100 participantes no. domingo.
Eles percorrerão o Rio Itapocu,
num trecho compreendido entre
Nereu Ramos - de onde o grupo
sai às 9h - e a sede da entidade,

. no Czerniewicz. A participação
é aberta ao público, mas os inte
ressados precisam ter seus pró
prios caiaques ou ducks,
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Pesquisa revela que mulheres catarinenses alcançaram mais espaço
no mercado. Esse resultado tem como reflexo da maior dedicação das

mulheres aos estudos em relação aos homens.
Confira o que mais a pesq,..isa destacou na página 4.
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Quando a promoção não acontece...
Vejo pessoas profundamente entristeci-

das e mesmo abatidas pelo fato de não serem

promovidas a cargos de gerência ou direção.
Muitas se acham injustiçadas a ponto de per
derem os motivos para continuar trabalhando;
outras pensam em se demitir, em mudar de

emprego. A essas pessoas dirijo este texto.

Todos nós temos pontos fortes e pontos
frágeis.Muitas vezes, nosso ponto forte é o da

execução, o do fazer, de pegar uma tarefa em
seu começo e terminá-la com perfeição, com
amor, com dedicação e comprometimento. E
esse ponto forte deve ser reforçado, valoriza
do e visto como de grande valor. Nem sempre
temos a aptidão para coordenar trabalhos
alheios, para incentivar que os outros façam
aquilo que sabemos fazer bem. Uma empresa,
assim como um exército, ou qualquer organi
zação, não pode serfeita só de chefes. Ela não

funcionaria: nada ou muito pouco iria acon

tecer. Conheço pessoas que foram promovidas
e se pudessem pediriam para voltar à sua fun
ção anterior, de execução. Também conheço
pessoas que se negaram a ser promovidas por
compreender que a função de chefia não os fa
ria mais felizes, mesmo com um salário maior.

Um chefe responde pelo trabalho que outras
pessoas realizam e isso nem sempre éfácil ou
agradável. É preciso compreender que nem
todos cabemos nos "sapatos" de uma função de

gerência ou direção - e isso deve ser encarado
com muita naturalidade e até mesmo com

gratidão, De nada adiantaria sermos promo
vidos para depois descobrir que não devería
mos ter sido e viver uma vida tensa, ansiosa e

infeliz. As pesquisas mostram que pessoas em

cargos de chefia têm mais problemas de estres

se e ansiedade do que seus subordinados.
Assim, o conselho é para que conheçamos

melhor nossos pontos fortes e nossas limita

ções e ao conhecê-los reforcemos nossos pontos
fortes e façamos um genuíno esforço para
corrigir nossas limitações. Assim, trabalhando
com comprometimento, atenção aos detalhes;
dedicação plena a aprender coisas novas,
estaremos construindo dia após dia nosso de
senvolvimento pessoal e profissional de forma
consistente. E se um dia a promoção chegar,
que pensemos bem se ela realmente vale a

pena e se os "sapatos'que estão nos oferecendo
não são "grandes demais para nossos pés':

Pense nisso. Sucesso!

PÓS-GRADUAÇÃO SENAC 2012
, Gerenclamento de Projetos

"

Segurança da I'nfonnação
ContTo1adori'a e GestãoTributária

Govemança deTecnologia da Informação

Paramais infonnações acesseWWW•.sc.senac.br

GERAÇÃO DE EMPREGOS

Jovens têm programa
I

de incentivo ao

tarem jovens pagando um incentivo
financeiro a cada vaga criada.

As empresas podem participar
do programa pela linha de responsa
bilidade social, contratando jovens
cadastrados sem receber o incentivo
(e neste caso, recebem certificação
como empresa Parceira do Progra
ma Primeiro Emprego) ou podem se

beneficiar do incentivo financeiro
destinado a todas as empresas que
contratam jovens inscritos no Pro

grama (o auxílio é de R$1.500 anuais
para cada vaga criada).

primeiro emprego
Carreiras públicas são almejadas por profissionais

Conseguir o, primeiro empre
go, nem sempre' é uma tarefa fácil.
Muitos jovens esbarram na falta de

experiência e no que muitos con

tratantes consideram ruim lia pou
ca idade". Por isso o governo fede
ral oferece o Programa Nacional de
Estímulo ao Primeiro Emprego -

PMPE. Essa iniciativa é um conjun
to de ações direcionadas para gerar
empregos e preparar os jovens para
melhor inserção no mercado de tra
balho. ° Programa Primeiro Empre
go incentiva as empresas a contra-

Para participar do programa
As empresas devem procurar um

posto do Sine (Sistema Nacional de

Emprego) ou DRT (Delegacia Regional
do Trabalho), preencher um formulá
rio, apresentar as certidões negativas
do INSS, FGTS e da Receita Federal e
assinar o termo de adesão.

É importante ressaltar que o em

pregador deve respeitar todas as obri

gações trabalhistas com relação ao

jovem (o contrato pode ser por tem

po indeterminado ou determinado,
de acordo com a CLT), recolhendo
FGTS, INSS e demais tributos, além de

, \

se comprometerem a manter a mes-

ma média de funcionários que havia
na empresa antes da adesão ao PNPE

(este é um mecanismo que protege o

emprego dos funcionários mais an

tigos, impedindo que as empresas os

substituam pelos jovens contratados
pelo programa). Existe ainda um limi
te de contratação, o número de jovens

contratados pelo programa não pode
superar 20% quadro de funcionários
da empresa.

,Os jovens interessados em partici
parem do programa devem cumprir
os seguintes requisitos:

• não ter vínculo empregatício an

teriar;
• ser membro de família com ren

da per capita (por pessoa) de até meio
salário mínimo;

�

• estarmatriculado e cursando en

sino fundamental, médio ou cursos de
educação de jovens e adultos (suple
tivos);

Aqueles que se enquadram nos

requisitos devem procurar o posto do
Sine em Jaraguá do Sul, apresentar
carteira de trabalho e comprovante de
escolaridade, fazer o cadastro e espe
rar ser chamado.

Para outras informações ligue:
08002850101.
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REPENSANDO

Sustentabilidade e o trabalho
Para quem pensa no meio ambiente, não basta só ter esse pensamento dentro de
casa, a sustentabílídade tem que ser aplicada em todos os lugares, até no trabalho

�

Pensar no futuro do pla-
neta não é uma tarefa par-

ticular, ela deve ser

unânime, mas nem
todos têm a mesma

consciência. Uma
atitude sustentá
vel parte de cada
um. No ambien
te de trabalho
não é diferente,
porém, algumas

empresas visan-
do o bem do planeta,

mantêm atitudes sus

tentáveis, ou seja, consomem

e utilizam produtos de' outras
empresas ambientalmente res-

.

ponsáveis, mas nada disso fun
ciona se você não estiver, fazen-
do a sua parte!

;

Quando precisa rapidamente

Mudança cultural
Pensar e se comportar consi

derando a sustentabilidade gera
uma mudança cultural. Envolve
visão de futuro, do planeta, dos
outros. Envolve mudar a forma de

pensar, como citei acima. E como

qualquer mudança cultural, exige
abertura e flexibilidade.

Bom para o mundo e bom

para nossas mentes. É o momen

to de questionar hábitos, rotinas,
o "sempre foi assim", ver o antigo
com olhos novos. Quando, por
exemplo, se deixa de ver;garrafa
pet como tal, percebe-se a ma

téria prima para a construção de
luminárias, objetos de decoração
e até aquecedores solares e tijolos.

Alguns cuidados fazem,
grandes diferenças

Atualmente, o computador
em muitos casos tem se tornado
a peça chave para a realização de
todas as demais tarefas. Otimizar
as ferramentas dos computadores
para a redução de consumo, des

perdício energético e emissões de

gases desnecessários na atmosfe
ra, se torna obrigatório.

Quando pensamos em compu
tadores, fora a parte de produção do
mesmo, o segundo item mais pole
mico para o meio ambiente é seu

crescente consumo energético. A
energia gasta pelo computador gera
emissões de C02, como qualquer
outro aparelho que use energia elé
trica. Para não utilizar mais energia
que o necessário, que tal otimizar as
configurações do Computador?

Portanto configure o seu com

putadorpara economizar energia.
Segue abaixo algumasdicas:
-Configure seu computador

para o sistema mais econômico de

energia. (uma ferramenta que pode
ajudá-lo neste processo é o http:/ /
cozsaver.snap.com ou ainda para
aqueles que curtem o. Facebook,
participe, se divirta e interaja com

seus amigos divulgando economias
através do GreenPC).

- Dê preferência a compra e uso

de laptops, pois economizam cerca

de 50% de energia.
- Verifique a possibilidade de

Desligar aparelhos usados even

tualmente' tais como: impresso
ras, scanners e demais aparelhos
periféricos.

anotar alguma coisa o que você
faz? Pega uma folha nova na im

pressora ou tem separadas aque
las folhas usadas com o verso em

branco, sim o famoso rascunho?
São pequenas atitudes que ge
ram grandes resultados para o

nosso meio ambiente. Já pensou
em quantas árvores foram derru
badas para manter essapapela
da toda que os escritórios usam?!

E a água e o cafezinho? Onde
você costuma tomar? Ao invés
de usar um copinho plástico
para cada vez que for tomar

água, não seria melhor trazer de
casa um squeeze ou uma cane

ca? E aquela brisa natural que
vem de fora, às vezes não é bem
mais agradável do que o gelo do .

ar condicionado que consome

bastante energia?

Falando em energia, ao sair

para o almoço, por exemplo, os
funcionários desligam o monitor
do computador?Apesar de o des

perdício ser pouco, ao pensar em
todos os computadores da em

presa multiplicando isso pelos
dias do mês, a proporção pode
ser bem considerável.

Mantenha essas pequenas
atitudes como parte da sua ro

tina, além do que, elas podem
te transformar num profissio
nal diferenciado na visão do seu

chefe, pois além de consciente
você estará colaborando com a

redução dos custos.

Quando menos esperar vai

praticar a sustentabilidade em

tudo o que fizer. No final das
contas seu bolso agradece e o

planeta também.
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E TUDO REVELA

Mulheres de se estudammais
Foram

selecionadas, para
o estudo, pessoas
entre 16 e 66 anos

que recebiam

algum tipo de

remuneração

FONTE

Noticenter

A remuneração das mulhe
res vem crescendo mais que a

dos homens, em percentual,
nos últimos anos em Santa
Catarina. Em 1998, mulheres
com ensino superior ganha
vam um salário médio de R$
1.391,65, contra R$ 3.236,45
dos homens. Dez anos depois,
o salário delas subiu 22%, atin
gindo R$ 1.701,02, enquanto o

deles passou para R$ 2.623,37,
queda de 19%.

Para as mulheres que têm

pelo menos o ensino médio

completo, a renda também au

mentou. Passou de R$ 528,23,
em 1998, para R$ 709,87 em

2008, incremento de 34,3%. Já
para os homens com ensino

médio, a remuneração, mais
uma vez, diminuiu no período
analisado, de R$ 1.339,93 para
R$ 1.210,17 - baixa de 10%.

As constatações são do es

tudo "Ainda existe discrimina

ção salarial contra as mulheres
no mercado de trabalho da re

gião Sul do Brasil? - Evidências

para os anos de 1998 e 2008",
produzido por Viviane da Silva
Freisleben e Fernanda Mendes
Bezerra. A pesquisa está dispo
nível no site da Associação de

Pesquisadores em Economia
Catarinense (Apec).

A base de dados utilizada é
a Pesquisa Nacional por Amos
tra de Domicílios, coletada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), para os três
estados da região Sul.

Em 2008, homens com ensi
no superior ganhavam R$ 922,35
a mais do que elas - cerca de
35%. O estudo conclui que essa

grande variação não tem uma

explicação plausível, o que se

caracterizaria como discrimi

nação salarial por gênero. A boa
notícia é que, pelo que os núme
ros indicam, essa distância ten

de a ser cada vez mais curta, já
que a diferença em 1998 era de

f\

R$ 1.844,80 - ou 132,5%.

RENDA A remuneração das mulheres vem crescen

do mais que a dos homens

:I

Advogado para atuar em

Direito Empresarial e Cível
-----------_._---_._---_-._,_.,._..,.....,.,..---,

: tnteress>ados errviar currícultt:· ,iO!rtJlll@)prer.�,qt�c{ILC'�d,y. Íltr

Fotos: Divulgação

IGUALDADE Números indicam que distância salarial
entre homens e mulheres tende a ser cada vezmenor

ESTATÍSTICAS

Dobra o número de
mulheres chefes de família

O levantamento revela que, em
dez anos, dobrou o número demu
lheres chefes de família. Em 1998,

. apenas 11,21% delas eram as prin
cipais responsáveis pelo susten

to da casa, índice que saltou para
,22,99% em 2008. No mesmo perí
odo, a evolução dos homens neste

aspecto foi bem mais tímida: pas-

sou de 58,89% para 62,89%.
Um aspecto importante a ser

considerado é que, estando ou não
no mercado de trabalho, a grande
maioria dasmulheres realiza ativida
des domésticas, e mesmo que essas

tarefas sejam indispensáveis para o

bem-estar de todos os indivíduos,
são desconsideradas nas estatísticas.

ELAS QUEREM
REALIZAÇÃO
PROFISSIONAL

Maior tempo de estudo
justifica aumento salarial

Duas constatações vêm à
tona ao se analisar os dados da
PNAD que mostram o aumento

significativo das mulheres no

mercado de trabalho. Primeiro:
elas passaram a ter maior força
pela necessidade de contribuir

para o sustento da família. Em

segundo lugar, também houve
um aumento do desejo de rea

lização profissional.
Estudos da Fundação Car

los Chagas, de 2009, revelam

que, em 1976, apenas 28,8%
das mulheres trabalhavam. Em

2007, esse índice saltou para
52,4%. Para os homens, essas

taxas se mantiveram em pata
mares semelhantes no mesmo

período - entre 73% e 76%.

Hoje as mulheres representam
43,6% da população economi
camente ativa.

A expansão da escolaridade
é um dos principais fatores que
justificam o aumento salarial con

quistado pelas mulheres catari
nenses nos últimos anos.

Enquanto o tempo médio de
estudo dos homens passou de 6,13
anos, em 1998, para 8,53 em 2008

(alta de 39,1%), elas tiveram um

crescimento ainda maior: 47,7%,
passando de 6,22 para 9,19 no

mesmo período analisado. O estu

do revela ainda que os catarinen

ses, independentemente do sexo,
são mais escolarizados em com

paração a paranaenses e gaúchos.

Estudos da

Fundação Carlos
Chagas, de 2009,
revelam que, em

1976, apenas 28,8%
das mulheres
trabalhavam.

o levantamento
revelou que, em

dez anos, dobrou o

número de mulheres
chefes de família.

VlViane da Silva

Freisleben, uma das
pesquisadoras do estudo

IMPORTANTE
Fabricantes de remédios,

que querem ter um
auxílio no combate a

várias doenias como

diabete, fígado e outros
Faé só me procurar.

.

Tr: (47) 8811·2527,
com Antonio
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PREPARAÇÃO

Cursos
aumentam

chances de

FIM DE SEMANA, 19 E 20 DE MAIO DE 2012 I CARREIRA I S

É hora de estudar

DEDICAÇÃO A concorrência é muito gTande, por isso, o
preparo para a prova deve ser intenso

sados em seguir carreira pública,
que a rotina deve ser mudada e

a dedicação aos estudos deve ser

priorizada. Se o candidato não

quiser fazerum cursinho, e apenas
estudar em casa as orientações
tem o dobro do peso. "Em casa

muitas coisas te distrai, se você

REALIZAÇÃO Busca por meUtores salários têm au

mentado o número de interessados
em carreiras públicas

não estiver focada e em um am

biente tranquilo não tem com se

concentrar", comenta Jéssica, que
mesmo tendo um escrito nos fun
dos de casa, onde pode estudar,
também frequenta um cursinho.

Assim como a maioria, o gau
cho que mora em Iaraguá do Sul,

Francisco Meneses se sentiu mo
tivado a passar nos concursos por
conta da estabilidade empregatí
cia, salário e benefícios. "No setor

público, você não corre o risco de
ser demitido da noite para o dia.
Um cargo na área pública não
tem preço", explica o candidato.

CONCURSO PÚBLICO

Carreiras públicas
são almejadas
por profissionais
devido vantagens

Bons salários, carga horária
de trabalho reduzida e estabili
dade empregatícia. Esses são os

benefícios que muitos brasilei
ros almejam para a vida profis
sional. Vantagens essas, que são
mais fáceis de conseguir seguin
do uma carreira pública e con

cursos. Em busca de garantir o

esse espaço, a disciplina e dedi

cação devem prevalecer quando
o assunto for estudos.

A jovem Iéssica Lima, recém
- formada em Direito, já decidiu

que quer seguir uma carreira de
concursada e para isso, dedica
6 horas diárias para os estudos.
"Montei um plano de estudos

por disciplinas e assim consigo
me dedicar a todas as disciplinas
básicas e específicas da minha
área, com a mesma intensidade",
comenta Jéssica, afirmando que
ainda não se inscreveu em ne

nhum concurso público.
Professores de cursinhos pre

paratórios e concurseiros "bem
sucedidos" antecipam aos interes-

7 dicas para passar nas provas
1- Após a decisão, o candi- O ideal é fazer esta preparação

dato deverá colocar os estudos com tempo prolongado para se

acima de qualquer atividade, acostumar à maratona;
mesmo a pressão externa (fa- 5 - Selecione cada assunto

miliares ou amigos) seja inten- por vez e os revise assim que
sa para fazê-lo se 'distrair'. Por terminar de estudar_todas as

isso, é bom que a família apoie matérias. Muitas pessoas prefe
a decisão da pessoa e colabore rem estudar um pouco de cada

quando ele precisar se ausentar assunto por dia para não se en

em certas ocasiões para estudar; tediar com algumas matérias;
2 - Para iniciantes, sugerem- 6- Os iniciantes nos estudos

-se estudos básicos em curso querem a coisa fácil e logo co

preparatório (presencial ou a meçam a estudar após o lan

distância) e estudos com bons çamento do edital. Selecionam
livros para aprofundar os estu- os assuntos e compram publi
dos. Na etapa posterior, somen- cações de pouco conteúdo que
te os livros bastam; cubram o assunto;

3 - Alimentos pesados e· 7 - Formação em uma de-
altamente calóricos só irão terminada área não significa
prejudicar o aprendizado que o candidato esteja prepa
porque deixarão o aluno so- rado para responder questões
nolento e com a sensação de de sua formação. É o maior erro

preguiça e cansaço não estudar um assunto porque
4- Prepare-se fisicamente corresponde a sua formação.

para as provas que geralmen- Todos os conteúdos precisam
te duram de cinco a seis horas. ser revisados e estudados;

"."

ap�ovaçao
Todo projeto, para ser bem

sucedido, precisa de uma es

tratégia planejada. Entretanto,
ler sobre como ser bem sucedi
do em concursos, não significa
que sempre haverá êxito. É im

portante se dedicar e entrar de

cabeça nos estudos.
Por meio de cursos prepa

ratórios' os candidatos parti
cipam de aulas para adquirir
conhecimentos exigidos nas

provas e assim conseguir uma
melhor classificação. Nem to

dos são capazes de estudar

apenas com uma· apostila,
nesse caso a melhor forma de
aumentar as chances de ser

aprovado é participando do
curso para concurso.

As escolas especializadas
disponibilizam o material didá
tico aos alunos, de acordo com

o concurso que desejam passar.
Os professores, que na grande
maioria, possui vasta experiên
cias em conteúdos direciona
dos aos processos seletivos, são
treinados e ensinam aos con

curseiros tudo aquilo que será
cobrado nas provas.

Montei um plano
de estudos por
disciplinas e

assim consigo me

dedicar a todas as

disciplinas básicas
e específicas da
minha área, com a

mesma intensidade.

Jéssica Lima, recém
forma a e DireitoAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bernt Entsehev

Quem nunca passou por um
momento vergonhoso ou cons

trangedor ao errar o destinatário
de um e-mail? Pior que isso é

quando o e-mail é encaminhado
justamente para aquela pessoa
que não poderia recebê-lo. As
gafes no trabalho são incontáveis
e os pedidos de desculpa chegam
a ser engraçados, porém muito

constrangedores.
Gafes como toq.ue de celular

alto durante reuniões, encami
nhar o orçamento errado ao

cliente, cometer erros de orto
grafia em Um relatório, beber
demais em um happy hour
corporativo ou falarmal de um
colega enquanto ele passa por
perto são frequentes em todo tipo
de empresa. Entretanto, naquelas

I
" Gafes como toque de celular alto

I

durante reuniões, encaminhar o
orçamento errado ao cliente, cometer
erros de ortografia em um relatório, são
frequentes em todo tipo de empresa.

•

I
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Gales no trabalho
em que o clima organizacio-
nal é descontraído e as pessoas
possuem muita intimidade entre
si, essas situações acontecem com

maiorfrequência.
Quando falo sobre esse assun

to, me lembro de inúmeras histó
rias envolvendo colegas e chefes
de trabalho. Algumas, inclusive,
que resultaram em demissões.
Pois é. O assunto pode até, um
dia, virar piada em uma roda de
amigos, mas para muitas pessoas
se torna um sério problema que
podemudar drasticamente car
reiras e reputações.

Renata, uma antiga fun
cionária que trabalhava como
headhunter em minha empresa,
foi vítima de uma das piores ga
fes que já presenciei. A moça era

AMBIENTE DE TRABALHO

jovem, muito bem qualificada
e profissional. Era mãe e levava
uma vida tranquila, porém tinha
alguns quilos acima do peso, algo
que nunca a incomodara. Ela
tinha uma personalidade cati
vante e divertida, o que a tornava
extremamente sociável e querida
entre seus colegas.

Sua profissão exigia que ela
entrevistasse pessoalmente e por
bate-papos centenas de candida
tos a vagas executivas que nossos

clientes requeriam. Até então,
algumas "pérolas" de candidatos
haviam aparecido, porém não
tão chocantes como a de Fer
nando. O rapaz era candidato a

uma vaga de diretor executivo
de vendas em uma multinacio
nal - oportunidade única em

sua vida. Ele tinha um currículo
profissional invejável, falava
quatro idiomas fluentemente e,

resumidamente, era o candidato
perfeito para a vaga.

Ele tinha avançado no

processo seletivo e já havia sido
entrevistado porRenata pesso
almente e pela internet também.
Um dia, após conversar breve
mente pelo bate-papo com a hea
dhunter, Fernando decidiu falar
com sua esposa, abrindo uma

nova 'janela" de conversa e disse:
"Querida, tudo bom?Acabei de
conversar com aquela headhun
ter gorducha': Para a infelicidade
de Fernando, a mensagem aca

bou sendo enviada para.Renata
ao invés de sua esposa.

Renata, com sua personali-

dade brincalhona caiu na risada.
Porém, a pior parte nãofoi essa:
Fernando, após percebera gafe que
havia cometido, tentou conser-
tar, dizendo queRenata era uma
excelente profissional e que tinha
se identificado com ela. Tudo foi
muito engraçado e, para a sorte
deFernando, Renata não se sentiu

ofendida e deu continuidade ao
processo seletivo do rapaz.

Nesse caso, a gafe não teve

grande impacto, mas poderia ter

sido decisiva no processo seletivo
dele emudado drasticamente o
futuro de sua carreira.

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

/

Trabalhar ao som de uma
bom OU ruim?

,. ,

musica e

Especialista explica que em atividades que
exigemmuita concentração e que o trabalho
seja feito em sílêncío,amúsica pode atrapalhar

Amúsicano ambiente de traba
lho é motivo de discussão, alguns
gestores não se importam que sua

equipe trabalhe ouvindo as can

ções que mais gostam, enquanto
outros não autorizam de maneira
nenhuma. Mas afinal, ouvirmúsica
no trabalho é bom o ruim?

Na verdade, não existe uma

resposta certa. É o que explica
a consultora sênior de Recursos
Humanos, Emília Dias. IITem

gente que consegue trabalhar
muito bem ouvindo música. Ou
tros não conseguem e acabam se

distraindo. É muito individual".
A especialista expljca que

em atividades que exigem mui-

ta concentração e que o traba
lho seja feito em silêncio, a mú
sica pode atrapalhar.

Indiferentemente da pessoa
conseguir trabalhar ouvindo
música, não cabe a ela decidir
sobre o assunto. A música no

trabalho só deve ser ouvida se o

líder autorizar.
Cabe ao chefe estabelecer as

regras, se a música poderá ser
.

ouvida somente por meio dos
fones de ouvido ou ser terá uma
caixa de som comum a todos.
Neste caso, cada dia, uma pessoa
pode escolher o tipo de música
que irá tocar ou haverá uma es

tação de rádio fixa, geralmen-

te, as que tocam músicas mais

tranquilas. "De qualquer manei
ra' o volume tem que estar bem
baixinho, para não atrapalhar. No
caso do fone, o ideial é utilizar em
apenas em um dos ouvidos".

As orientações só não servem

para quem trabalha diretamen
te com o público. "Neste caso, a
música ambiente não é legal por
que é difícil agradar todo mundo.
Também não é possível trabalhar
com fone de ouvido, já que é ne
cessário estar de prontidão para
atender os clientes".

Divulgação

LIMITES Cabe ao chefe estabelecer as regra, mas
de qualquer forma o volwne tem que ser

baixo para. não atrapalhar
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Devemos levar em consideração
, .

que nmna empresa, o exerclClO
do poder e de controle é função
de Uma estrutura institucionaL

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

Conselho de Aclmi�stração ou Consultivo
como forma ele agregca" valor à empresa
Inovar no modelogerencial

hierárquico para um modelo
mais compartilhado e/ou con

trabalançar de maneira equili
brada as visões de longo prazo
com projetos de curto prazo,
podem ser bons motivos para re

avaliar a estrutura da empresa,
instituindo práticas de Gover
nança Corporativa. Devemos le
var em consideração que numa
empresa, o exercício do poder'
e de controle éfunção de uma
estrutura institucional. Cabe a

administração fazer com que o

comportamento das pessoas nas

organizações e o caráter psico
lógico dos agrupamentos sejam
levados em consideração, no
estabelecimento e integração do

negócio, missão, visão e valores,
que devem ser acordados na alta

administração e compartilhados
e suportados por toda a empre
sa. A criação de um Conselho de

Administração ou Consultivo

agregaria valor a empresa?
Tem-se evoluído no que diz

respeito a princípios e práticas
da boa Governança Corporativa,
consolidadas pelo IBGC - Institu
to Brasileiro de Governança Cor-

porativa, em Código deMelhores pelo tratamento justo de todos os

Práticas, que se aplica a qualquer sócios e demais interessados.

tipo de organização, independen- ./ Prestação de Contas
temente do tamanho, natureza (accountability) - os administra-

jurídica ou tipo societário. dores (Diretores e Conselheiros)
E é exatamente por que a devem prestar contas de sua

Governariça Corporativa alinha atuação, assumindo a responsa-
os interesses dos sócios/acionistas, bilidade de seus atos ou omissões.
na qualidade de proprietários ./ Responsabilidade Corpora-
e/ou controladores, que se tem tiva - cabe aos administradores
recomendado a adoção dos zelarem pela sustentabilida-
princípios e das práticas a todas de da empresa, visando a sua
as empresas, especialmente no longevidade, incorporando
que diz respeito à administra- considerações de ordem social

ção, criando-se um Conselho de e ambiental na definição dos

Administração e/ou Conselho negócios e operações.
Consultivo. Os princípios básicos Conceitualmente, o Conselho
da Governança Corporativa são:

-

deAdministração, é um órgão
./ Transparência - a obriga-

' da administração e de deci-

ção e o desejo de informar para são colegiado, encarregado de
as partes interessadas (acionistas, decisão da empresa em relação
sócios, empregados, fornecedores, ao seu direcionamento estratégi-
clientes, governo, etc.) as injor- co. Seu papel é ser o elo entre os

mações que sejam de seu inte- sócios/acionistas e a Diretoria,
resse e não apenas as impostas supervisionando-a, orientando-
por disposição legal. A adequada -a e prestando contas aos sócios/
transparência resulta em clima acionistas. O Conselho deAdmi-

de confiança, n� relações da nistração, se o Estatuto Social o
empresa, tanto internamente prever, e eleito pelaAssembléia
quanto nas relações da empresa Geral dosAcionistas, ou no caso

com terceiros. de outros tipos societários, indi-
./ Equidade - caracteriza-se cado pelos sócios controladores,

AMBIENTE DE TRABALHO

por prazo de até três anos, cujas
atribuições devem estar previstas
no Estatuto Social ou Contrato
Social da empresa.

Cabe ao Conselho deAdmi

nistração, proteger e criar valor
para a empresa, otimizar o retor
no do investimento a longo prazo
e procurar o equilíbrio entre os

anseios dos sócios/acionistas
e demais partes interessadas
(governo, empregados, fornece
dores, clientes e comunidade). O
Conselho deve zelar pelos valores
e propósitos da empresa e traçar
as suas estratégias, em beneficio
da empresa, prevenindo e admi
nistrando situações de conflitos
de interesse e administrando

divergências de opiniões.
Dentro das responsabilida

des do Conselho, destacam-se a
discussão! aprovação e monito
ramento de decisões, envolvendo:
estratégia, estrutura de capital,
fusões e aquisições, eleição da di
retoria e sua avaliação, fiscalizar
a gestão da Diretoria, escolha dos
auditores independentes, proces
so sucessório, etc.

O Conselho Consultivo,
normalmente não previsto no
Estatuto Social ou no Contrato
Social, formado preferencialmen
te por membros independentes, é
uma boa prática, especialmente
para empresas em estágio inicial
de adoção de boas práticas de

Governança Corporativa, e sua
atuação deve ser pautada pelos
mesmos princípios que regem o

Conselho deAdministração.
Concluindo, a Lei 6404/76 (Lei

das SociedadesAnônimas) insti
tuiu a obrigatoriedade das com
panhias abertas a constituírem
o Conselho deAdministração,
que juntamente com a Diretoria,
respondem pela administração
da empresa.A própria legislação
estabelece quais as atribuiçõese
poderes que deverão ser confe
ridos ao Conselho e aDiretoria

pelo Estatuto Social. Mas cada
vez mais registramos empresas
de controlefamiliar instituírem
Conselho deAdministração e/
ou Conselho Consultivo, com
membros externos, na sua estru
tura, por reconhecerem que as

empresas familiares não profis
sionalizadas, se deparam com

problemas como: ausência de
estratégias claramente definidas,
confusão entre propriedade (de
ações ou quotas) e gestão, lutas
pelo poder, predominância de ca

prichos pessoais, administração
de conflitos, processo sucessório,
etc. Em função desses problemas
e com objetivo de agregar valor,
temos recomendado a empresas
de controle familiar, avaliarem
a conveniência de instituírem o

Conselho deAdministração ou o

Conselho Consultivo.

Internet é caminho para procurar emprego
A busca' na rede é um dos primeiros
passos dos interessados em conseguir
uma recolocação no mercado

Pesquisa da Michael Page,
empresa global de, recrutamento
especializado de executivos, rea
lizada com mais de 500 pessoas
de diversas idades aponta que a

internet e as redes sociais lideram
as mídias mais procuradas quan
do se trata da busca pelo emprego
ou informações sobre carreira.

Faixa etária

Para os coordenadores da

pesquisa, os veículos online e

redes sociais, além de possibi
litarem o acesso à informação
de maneira rápida, geram uma
interação sem precedentes, o

que torna a relação do candi
dato com a consultoria mais
humana é confiável.

Nas faixas etárias mais bai

xas, a liderança é mais folgada:
entre os 26 e 30 anos, por exem

plo, 65% ,dos entrevistados afir
mam que buscam emprego ou

informações de carreira exclu
sivamente por meio da, inter
net e redes sociais. Nó caso dos
maiores de 40 anos, este núme
ro atinge 48%.

Na primeira pesquisa, os

profissionais mais jovens uti-

lizavam relativamente mais os

meios online quando compara
dos aos profissionais mais ve

lhos, que agora aumentaram a

busca por informação em sites
e redes sociais e diminuiu a par
ticipação relativa dos jornais, e

outras mídias.
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APEVI

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

capacitacao@apevi.com.brASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

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

Instrutor: Claudeson Hamburg

PRÁTICA COM CALCULADORA HP12C
Datá: 28 a 31 de maio - das 19h às 22h

Instrutor: Valter Francisco Neto

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

Início dia 22 de maio - das 8h às 12h e das 13h às 17h
Instrutor Credenciado Sebrae: Geraldo Teltes

PALESTRA MULHERES EQUILIBRISTAS
Garreira, Família e Sonhos
Palestrante: Adriana Loch
Data: 30 de maio - às 19h

EXCEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Data: 2, 9, 16, 23 e 30 de junho - sábado - das 8h às 12h (20

horas)
Instrutor: Franco Gomes dos Santos

Obs.: Todos as capacitações serão realizadas no
CEJAS - Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

•

..,. Católica de
S§lnta Catarina
CIlnlro Universitário

FiSCALt
Te<:noJog'as Sustelltáveis

JUSTA CAUSA

Faltas em excesso

ARTE FINALISTA
Vivência com Corei Draw, Photoshop e AutoCAD.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Vivência com desenvolvimento de cores e elabora
ção de cartelas.
AUXILIAR DE PROJETOS
Vivência com AutoCAD e SolidWorks.
AUXILIAR TÉCNICO EM ACABAMENTO TÊXTIL
Cursando ou completoTécnicoTêxtil.
AUXILIAR TÉCNICO EM INFORMÁTICA
DESIGN GRÁFICO
Irá atuar com desenvolvimento de logomarcas, pla
cas, fachadas.Vwência com Corei Draw e Photoshop.
ELETRICISTAMANUTENÇÃO/INSTALADOR
Vivência na função. Desejável cursoTécnico e
NR-lO e técnico.

ELETRICISTA PREDIAL/RESIDENCIAL
FRESADORMECÂNICO / CONVENCIONAL
INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras,
portões eletrônicos, telefones, internet.
OPERADOR DE EXTRUSORA
Vivência na função.
OPERADOR DEGUilHOTINA/DOBRADEIRA
Vivência na área.

OPERADOR DE PRENSA HIDRÁULICA
OPERADOR DE TO�NO CNe/CENTRO D�
USINAGEM.CNE
PROFESSOR DE INGL�S
Para atuar em escola de idiomas.
PROJETISTAMECÂNICO
Vivência com projetos. Conhecimento �m Solid ,

Works e normas da Petrobra:s.
.

SOLDADOR /MONTADOR
TÉCNICO ELÉTRICO
Vivência com programaç.ão de CLP Disponibilidade
para viagens.

meta�

justifica demissão
o Senado Federal aprovou este

mês, urn Projeto de Lei que regula
menta urn item da relação de tra

balho entre empregador e empre
gado. Demissão por justa causa:

Empregado que faltar no trabalho
pormais de 30 dias seguidos..

Ou seja, sai da empresa sem di
reito a indenização, sem liberação
do FGTS, sem aviso prévio e nem o

seguro desemprego.
A justa causa é a maneira mais

prejudicial de sair de urna empresa
para o empregado, e quando ocor

re ele entra na justiça para reaver

os seus direitos. Esta falta deve ser

formada com os elementos que
identifique que o empregado agiu
com desleixo, esse enquadramento
permite a dispensapor justa causa.

Na prática, a demissão por jus
ta causa já vinha acontecendo para
quem faltava ao trabalho por mais
de 30 dias seguidos e aceito pelo
Ministério do Trabalho, mas ainda
não tinha urna lei específica e em

muitos casos a decisão acabavaem
urn processo na justiça.

Fotos: Divulgação

SEM DmEITOS Empregado que faltar 110 trabalho por
mais de 30 diaS seguidos será demitido por justa causa

ADMINISTRATIVAS
ADVOGADO TRABALHISTA
Vivência na área.
ANALISTA CONTÁBIL/CUSTOS
Vivência na área contábil/custos, apuração de
custos, cálculos de preços. Cursando ou completo
em Ciências Contábeis ou Administração:
ANALISTA FISCAL/CONTÁBIL
Vivência na área.
ANALISTA DEMÉTODOS E PROCESSOS
Vivência no ramo metalúrgico.
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Vivência com departamento pessoal, folha de paga
mento, admissão, rescisão, entre outras atividades.
ANALISTA DA QUALIDADE
Vivência em ISO, auditorias, documentação.
ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO
Vivência em logística de embarques e documenta
ção.lnglês e espanhol avançados e conhecimento
em Excel. Formaçãocompleta ou cursando Comér
cio Exterior ou área afins.
ASSISTENTE DEMARKETING
Inglês avançado. Cursando ou completo Superior
em Marketing, Administração, Comércio Exterior
ou área afins.
ASSISTENTE·DE SUPRIMENTOS/COMPRAS
Vivência na área.
ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência em vendas, televendas, para atuar em
central de atendimento ao cliente. Conhecimento
com informática. Superior completo ou cursando.
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL
Vivência na função.
AUXILIAR DE FATURAMENTO
FATURISTA
Vwência com escrita fiscal, faturamento de notas
fiscais, Sped Fiscal.
NUTRICIONISTA

ALMOXARIFE
Vivência com entrada e saída de materiais do
almoxarifado e controle de estoque. Conhecimento
com informática.
ANALISTA DE PCP
Vivência com programação e controle da produção.
Conhecimento em processos de lean Manufactu
ring. Desejável Ensino Superior em Engenharia da
Produção, Administração ou área afim.

Formação completa.
RECEPCIONISTA
Para atuar em Hotel. Disponibilidade de horários.
Formação completa.

COORDENAÇAo
COORDENADOR DE ENGENHARIA
Vivência na função. Formação em Engenharia
Mecânica ou áreas afins, possuir registro.
ENCARREGADO DE TURNO )

Vivência na área da tinturaria e liderança de equipes.
GERENTE DE CONTROLADORIA
Vivência na função.
líDER DE REVESTIDORA
Vivência com revestimento de borracha.
LíDER DE TINGIMENTO
Vivência na área.
SUPERVISOR DE CALL CENTER
Vivência em coordenação de pessoas.
SUPERVISOR DE PINTURA
Vivência com cabine de pintura e coordenação de
pessoas. Conhecimento em pistola Air Less.

.

SUPERVISOR DEVENDAS
Vivência com coordenaç.ão de equipe de represen
tantes. Desejável conhecimento na área têxtil,

TtCNICAS

ANOS

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Vivência com suporte e assistência.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência em indústrias, hospitais, shoppings,
centrais de refrigeração.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Vivência na área.
TESTADOR DE PRODUTOS
Possuir curso técnicoMecânico, Eletrotécnica,
Elétrica ou cursoMecânico em Geral.
TORNEIROMECÂNICO
Vivência na função.

EMPREGADA DOMÉSTICA/BABÁ
MOTORISTA/CONFERENTE
CNH C. Para atuar em Guaramirim.
OPERADOR DECALDEIRA
Necessário possuir curso e vivência na função.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Possuir curso, Para atuar em Guaramirim.
OPERADOR DE CORTE
PORTEIRO
Vivenda na área. Para atuar na Ilha da Figueira.
SERVENTE DE PÁTIO
TALHADOR

ESTAGIOS
TECELÃO
Vivência com tear circular.
TINTUREIRO
ZELADORA

MARKETING

OPERACIONAIS
� �"'. '" ,

. .' "

MAGAS URGENTES
,-';- . .

AJUDANTE DE MOTORISTA/CARGA EDESCARGA
ALMOXARIFE
AUXILIAR DECOZINHA /COZINHEIRA
AUXILIAR DE ELETRICISTA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXilIAR DE TECELAGEM
Vivência na funçãd:
AUXILIAR DE TINTURARIA
Vivência na função.
CAIXA

CAMAREIRA
. COSTUREIRA

. COLETOR
EXPEDIDOR
ESTAMPADOR
Vivência em estampa manual.

ATENDENTE /BAlCONISTA
AUXILIARCONTÁBIL
Vivência com lançamentos contábeis, inte
grações entre sistema Fiscal!Contábil e RH e

çoncifiação bancária.
FRENTISTA
LAVADOR DE VEíCULOS
Necessário possuir CNH AS ou B.

MOTORISTA
CNH C. Deseláve! conhecimento em Jaraguá
do Sul e regiao.
ORÇAMENTlSTA
Vivência na função.
OPERADOR DE TELEMARKETING
PROGRAMADORGENEXUS
Vivência na área.
VENDEDOR EXTERNO
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Vintetimes
atrás de um
sóobjetivo

Considerada a mais equilibrada do mundo,
competição inicia hoje, com três jogos

J��GUÁ �,�,,�,�L
Agência Avante!

OCampeonato Brasileiro
da Série A, considerado o

mais equilibrado do mundo,
começa hoje com três jogos:
Sport x Flamengo (18h30, na

Ilha do Retiro), Palmeiras x Por
tuguesa (18h30, no Pacaembu)
e Figueirense x Náutico (21h,
no Orlando Scarpelli).

A rodada prossegue no do

mingo com as partidas entre

Corinthians e Fluminense (l6h,
no Pacaembu), Internacional e _

Coritiba (16h, no Beira Rio), Bo
tafogo e São Paulo (l6h, no En

genhão), Ponte Preta e Atlético
Mineiro (l6h, no Moisés Luca

relli), Cruzeiro e Atlético Goia
niense (l8h30, no João Havelan-

.

ge, Uberlândia), Vasco e Grêmio

(l8h30, em São Januário), além
de Bahia e Santos (l8h30, no
Pituaçu). Disputado em pontos
corridos desde 2003, com turno

e returno, o Campeonato Bra
sileiro Série A vem apresentan
do um crescente aumento na

média da público. No começo,
em 2003 e 2004, eram 24 times

disputando o título de campeão
brasileiro. Em 2005 a competi
ção passou a contar com 22 clu
bes e 2006 adotou o atual forma
to, com 20 times.

O presidente da CBF, José
MariaMarin, destacou a expec
tativa positiva que cerca o início
da competição, que mereceu

maior investimento na arbitra

gem, em busca de melhoria da

qualidade.
MAURÍCIOVAL/VIPCOMM

ESTRELAS Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo, é
um dos grandes nomes que disputam o Brasileirão

Juventus

Molequinhos
As equipes de base do Iuven
tus voltam a campo hoje, em
Concórdia, no encerramento
do turno da primeira fase do

Campeonato Catarinense. Os
Juvenis, líderes, entram em

campo às 13h30. Mais tarde, às
15h30, é a vez dos Juniores cor
rerem atrás da reabilitação. As
partidas acontecem no Estádio

Domingos Machado de Lima,

OI pya'

NaArsepum
Depois de ser goleado em Caça
dor, o 'Time de Meninas' busca
a reabilitação no Campeonato
Catarinense de Futebol Femi
nino neste domingo. Enfrenta o

. Taurus, de Joinville, às 15h, na
Arsepum. De momento, o Tau
rus ocupa a segunda colocação
na classificação (4 pontos). O
Olympya é o quarto, com três

pontos em dois jogos.

,
II

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Situação tranquila
Lembram quando eu disse que o trabalho da nova diretoria

do Iuventus era sério e que seria preciso de tempo para as

coisas acontecerem? Pois é, as sementes estão começando a

germinar. Há tempos o João Marcatto não vivia uma situação
tão tranquila. O elenco está montado, com tempo para se pre-

, parar e realizar um bom campeonato. Os patrocinadores apare
ceram e o clube irá entrar e sair da competição sem deixar um
rastro de dívidas. Prova de que credibilidade se conquista com
muita seriedade e suor!

Situação complicada
Um leitor reclamou de alguns acontecimentos na fase regional
dos JESC, realizada em Schroeder durante a semana. Mas
nada contra a organização local e sim ao governo do Estado.
Entre suas queixas -todas perfeitamente justificadas através
do regulamento da competição - estão o não pagamento de

transporte e alimentação aos atletas das escolas estaduais, sob
a alegação de contenção de recursos. Já adiantei aqui mesmo
na coluna que a Fesporte - sem dinheiro - ameaça não
realizar a fase estadual dos JESC do Ensino Médio.

Varzeano
Será difícil escolher
um único jogo para
acompanhar nesta rodada
do CampeonatoVarzeano.
Tem muita partida
importante e decisiva
acontecendo de forma
simultânea. Mas, para
ajudar o torcedor, indico
dois jogos, em horários
distintos: Galácticos x
Vila Lalau (l3h30, na
Vila Lalau) e Atlético "X'
x Corinthians (I5hI5, na
Arsepum). Prestigie!

Na seleção
Fiqueimuito feliz com
a indicação do amigo
Julio Patrício para o cargo
de técnico da Seleção
Brasileira de basquete
subI8 feminino. Já
viajamos muito juntos,
acompanhando as

equipes de Jaraguá em
competições pelo Estado
e até mesmo no Rio
Grande do Sul. Sei que
ele reúne competência
suficiente para realizar
um grande trabalho.

. Cornetando
Vi a Católica SC anunciando uma,ação na partida entre
Joinville e Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro
da Série B. Bem que podiam pensar com carinho em uma

ação no Juventus também. Tanto o tricolor, como a Ferj -
hoje administrada pela.Católica - nasceram por intermédio
do visionário Padre Elemar Scheid. Fica a dica!

Série A

Sábado, 19 de maio
• 18h30 Palmeiras x Portuguesa
• 18h30 Sport x Flamengo
• 21 h Figueirense x Náutico

Domingo, 20 de maio

• 16h Botafogo x São Paulo

• 16h Corinthians x Fluminense

• 16h Internacional x Coritiba

• 16h Ponte Preta x Atlético-MG

• 18h30 Vasco x Grêmio

18h30 Cruzeiro x Atlético-GO '

• 18h30 Bahia x Santos
I

Série B

Sexta-feira, 18 de maio*

• 21 h Ceará x América-MG

• 21 h CRB x Bragantino
• 21 h Ipatinga-MG x ABC .

Sábado, 19 de maio

• 16h20Aniérica-RN x Goiás

• 16h20 Paraná Clube x Guarani

• 16h20 Boa x Avaí

• 16h20 Barueri x Vitória

• 16h20 Joinville xAtlético-PR
• 16h20 Criclúrna x Guaratinguetá
• 21 h São Caetano x ASA

Domingo, 20 de maio

• 21 h Avaí x São Caetano

*encerrados após o fechamento da edição

Sábado, 19 de maio
• 15h45 Bayern de Munique x Chelsea

• 'Pampeunato Vatzeano
Jaraguá do Sul

Sábado, 19 de maio
• 13h30 Galácticos x Vila Lalau

• 13h30 Operário x Global Pisos

• 13h30 Amizade x Sport
• 13h30 Brandemburg x Agrocomercial
Jonathan ,

15h15 Kiferro x Juriti

• 15h15 Atlético A x Corinthians

• 15h151igre x Néki
• 15h15 Santo Antônio x Barrabaxo

Sábado, 19 de maio

• 11 h Minas x Tubarão

• 16h São Caetano x Suzano

• 17h Carlos Barbosa x Petrópolis
• 18h São Paulo x Marechal Rondom

• 18h Intelli x Floripa
• 19h Atlântico x Joinville

- • 20h Maringá x Umuarama

• 20h30 Assoeva x Botafogo
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CENTENAS DE OPORTUNIDADES
PARA VOCÊ SAIR COM CHAVE NA MÃO
CONDiÇÕES ESPECIAIS DE FÁBRICA
ATRAÇÕES PARA TODA A FAMíLIA
E MUITAS NOVIDADES
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Reduzimos ainda mais os iuros. APROVEITE!

WWw.vw.com.br. Promoção válida até 19/05/2012 para veiculos com pintura sólida e custo de frete incluso. Gol 1.0 4P, ano 12/13, cód. 5U11 C4: básico, a vista R$ 28.690; taxa
0% para financiamento com entrada de R$ 14,345 (50%) + 12 prestações de R$ 1.293,00. Taxa de juros: 0% a.m. CET máximo para esta operação: 15,7% s.a. Confira
condições na Caraguá Auto Elite. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contratação. Crédito sujeito
a aprovação. Garantia de 3 anos para a �inha Volkswagen 2012/2013, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de
motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC:
08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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