
Feira do Livro
Evento começa aganhar forma
A 6a edição realizada em Iaraguá do Sul, na Praça
Ângelo Piazera, está sendo montada. No espaço, serão

.

comercializadas obras literárias, além de realizar

exposições, a partir de terça-feira. Página 19

Cultura
"Territórios Imaginários" n�Scar
Trabalho da Siedler Cia de Dança e Arco Projetos
emArte é atração neste sábado. O espetáculo será

apresentado às 19h e às 21h, com entrada gratuita.
A exibição tem duração de 40minutos. Página 9

Eleição proporcional

Disputa será
acirrada em 2012

Liga Futsal
Agora é tudo
ou nada
Restando seis

jogos para decidir
sua classificação,
CSM/Pré-
Fabricar aposta
no técnico
Banana para
voltar a vencer
e buscar uma
das 16 vagas na

segunda fase.
Página 21

A decisão de não aumentar o número de vereadores na Câmara de Jaraguá do Sul dificulta a campanha
dos partidos. Quociente eleitoral é de 8,2 mil votos para conquistar uma vaga no Legislativo.

Páginas Se 7

EDUARDO MONTECINO
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Multiprint
Neste domingo, completa
,19 anos de atividaq� �sta ," ',11,,':/1
que já é uma dás mais

significativas empresas
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o talento como
vendedor é grande.

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

o coração espera
No bairro Czerniewicz, em cima do '

morro, ganha forma um prédio dos
mais importantes para o futuro da re

gião. Trata-se da imponente edificação
que abrigará a área de cardiologia do

Hospital e Maternidade Iaragua,
O Iaraguá já é referência em pedia

tria em toda a região e que coloca à

disposição da população a importantís
sima UTI infantil e todas as outras ins

talações complementares. Um atendi
mento de primeiro mundo que vai ficar
ainda melhor.

As obras no Hospital e Maternidade
Iaraguá podem ser consideradas como

um novo hospital. A estrutura terá mais

de 120 leitos, incluindo duas UTIs, com
dez leitos cada, um centro cirúrgico com
oito salas, centro de hemodinâmica, ca
pacidade para cirurgias cardíacas e vas

culares entre outras, além das possibili
dades de transplantes de orgãos. Apenas
nesta nova área são praticamente 10 mil
metros quadrados de espaço construído.

Quando tudo estiver concluído, o

hospital contará com mais de 250 leitos
e passará de 4,8 mil m- para em torno

de 23 mil m-. Sem dúvida, um gigante à

serviço da saúde que terá todas as con

dições de fornecer o suporte necessário

para o curso de medicina que se preten
de implantar no município.

EDUARDOMONTECINO

Gestão Empresarial Orgânica - PGEO
Também chamado de descentralizado, democrático ou beta, o modelo orgânico
foi desenvolvido dentro de empresas como Toyota. O sistema é umamaneira de

pensar fortemente calcada em várias premissas opostas àquelas da administração
tradicional. Esse modelo será o tema nos dias 22/6,20/7,24/8,21/9,19/10,
23/11 e 14/12, no Centro Empresarial de Iaraguã do Sul. Inscri9ões junto àApevi.
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LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 756
03 - 05 - 06 - 07 - 08
10 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 20 - 22 - 23 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2905
05 - 14 - 24 - 43 - 78

Plantio 1'"
A. I

organlco��
A atividade agrícola em nossa

região está em busca de
uma forma de evolução que
permita uma inserção maior
namatriz econômica. Uma
das interessantes alternativas
é a produção orgânica.
Estimulados com esse mercado,
treze produtores rurais de
Schroeder participaram o

curso de Olericultura Orgânica.
Atualmente quase que 100%
dos produtos agrícolas in natura
consumidos na região procedem
do Ceasa de Curitiba. Enquanto
isso, os nossos produtores têm
dificuldades para se manter

com a atividade rural.

Malhas
Vila Nova
Já são 26 anos de atividades

desta empresa que tomou
emprestado o nome do bairro
no qual está estabelecida. _

É um ativo membro da
cadeia de suprimentos da
indústria têxtil da região.

Exportações
No último quadrimestre -

janeiro a abril- as exportações
brasileiras no setor têxtil e de
vestuário só não amargaram
um revés maior por causa
da exportação de fibras de

algodão, que cresceram 213%
em relação ao mesmo período
do ano passado. Na jámuito
debilita área de confecções o

recuo foi de 15,7% no período
o que levou as exportações
em quatro meses a somar

US$ 90 milhões. Na área
de calçados a queda foi de
18% e na de móveis de 7,6%.
Mesmo assim, ainda existem
até economistas que afirmam

que amovimentação dos

empresários para deter
a desindustrialização
não passa de choro.

U!'in)Ii[:;,��J[JUC�BI!�S ÍNDICE PERÍODO
SELIC _

9% 18,ABRIL,2012
"""",,,,

'TS"""""::::'::::::':'::::::::::::::::::'::"::::::':::::::::::::::::'�:'§:���I.?::::::::::::::::::'�:�::�9.:2.o.:i�':::::::::""",,,,,,,
CUB 1.140,10 MAIO,2012

:;'�1:;�::::: ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:f.�t�t.;o:::::::::::::::::::::�{�����}�:::::::::::::::::::::::
AÇOES PETR4 18,64 .. -0,32%

VALE5 35,73 .. -1,62%
BVMF3 9,51 11' 0,63%

.............................................................................................................................

POUPANÇA 0,5141 26.MAIO,2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT ,t, 0%

OURO .0%

US$ 108,570
US$ 1574,550
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Charge

Do leitor

"Informações distorcidas
= falsas verdades"

Creio que apontar o erro

através de uma fonte cor

rupta é torna-se parte da fa
rinha vergonhosa do teatro
brasileiro de absurdos. Cito
a situação exibida na repor
tagem do dia 6 de maio pelo
"Domingo Espetacular", da
Rede Record. O envolvimento
de Policarpo Junior jornalista,
da grande Revista Veja, com o

já famoso Carlinhos Cacho
eira deixou ao Brasil o ar de

insegurança a respeito de in

formações que a grande mídia
promove como verdades.

Todas as circunstâncias não
retiram pontos cruciais que re

almente eram válidos e foram
denunciados pela VEJA no sen

tido da corrupção do cenário

político, porém, ficou nítido que
não há santos nessa guerra de

.

lamentáveis interesses pessoais.
Acusar e apontar, utilizando de
meios ilícitos, não justifica os

fins nada conclusivos do teatro

de absurdos de nossa política.
A mídia é uma das maiores

influências das ideais gerais
da população, se suas infor
mações são distorcidas para
beneficiar apenas um lado da
moeda, então somos engana
dos e 'ensinados a pensar con
forme um determinado grupo
deseja, fechando nossos olhos
a realidade crua: não existem
santos no teatro corrupto do
cenário politiqueiro do Brasil.

Em meu humilde entendi
mento "liberdade de impren
sa" não significa liberdade de
distorcer e oferecer informa
ções maquiadas com sentido
de favorecer determinado gru
po de pessoas. Espero que fi
quem atentos ao que a grande
mídia oferece como "verdade",
não se enganem, sempre há
dois lados em umamoeda.

MariaIIa de Paula

RigoR, estudante de '

Direito daCatólica se

Compartilhe a sua opinião ..Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Pecado irreparável
Estava sem assunto. Abri jornais, folhei revis

tas, passei por alguns sites e nada ... Nada de
novo. Não achava assunto. Tudo uma enfadonha
repetição. Aliás, o Eclesiastes diz isso - "o que é já
foi, e o que foi será; nada há de novo abaixo do
sol.," Mais ou menos isso. Alguém contesta?

Sem saída, fui àminha caixa de frases, cada vez
mais lotada. São frases para recreação ou severa

necessidade, como agora. Tirei uma, duas, três,
e nada. Até que veio esta que achei interessante,
uma frase feita pelo argentino Jorge Luís Borges,
pois não? A frase é esta: - "No passado cometi o
maior pecado que um homem pode cometer: não
fui feliz". Antes de ir adiante, faço só uma correção
na frase. Eu jamais diria "pecado" que um homem
pode cometer, eu diria pecado que um ser humano
pode cometer. Não gosto dessa generalização, reli
giosa, inclusive, de dizer "homem" quando o signi
ficado do que se quer dizer é "ser humano".

Pois bem, esse erro de não ser feliz é um erro

que se pode dizer é quase 100% humano. Todos
nós temos esse vezo de "esquecermos" de ser fe
lizes. Vamos nos lembrar disso quando perdemos
alguma das figurinhas do álbum humano da felici
dade. As figurinhas não são muitas, mas são deci
sivas: saúde, família, amigos, trabalho, liberdade ...
E o que mais mesmo? Tudo o mais é secundário e

de pouco realce para a vida. Contudo, passamos
o tempo todo, quase sempre, correndo atrás dos
ventos das vaidades, uma corrida inútil e estúpida.

Ser feliz é fácil, basta viver feliz com o bastante,
.

e o bastante é o que nos basta. E o que nos basta
é muito pouco, só reconhecido, todavia, quando
o perdemos. E essa perda sairá ou da saúde ou da
família ou dos amigos, ou do trabalho ou da liber
dade ou, ou de mais nada. É não esperar perder

para só depois abrir os o,lhos.
Tempo

Jorge Luís Borges, o escritor argentino, la
mentava-se no fim da vida que tinha cometido
o pecado capital de não ter sido feliz, culpava
se por isso. Um pecado muito comum, talvez o

mais comum. E, convenhamos, não há nada pior
que tentarmos recuperar o que não foi feito no

tempo certo. Melhor é mudar de rota, de planos,
de conceitos. Talvez seja melhor até mesmo es

quecer.:Mas sempre será; todavia, tempo de co

meçarmos alguma coisa, afinal, não nos vivem
dizendo que tudo tem seu tempo na vida? Então,
achemos o nosso de agora.

Vida

Hoje tirei para falar da vida, que é, aliás, tudo
o que temos. Horácio, o romano satírico, dizia -

"Aproveita o dia, confiando omínimo no futuro..."

É o Carpe Diem. A sugestão é preciosa, todavia,
costumamos viver ou no passado, suspirando por
ele, ou jogando charme num futuro que é apenas
uma hipótese. Esquecemos do aqui e agora, só
onde podemos viver. E se o amanhã um dia che
gar, ele terá a cara do que fazemos hoje.

Falta dizer
John PaulGetty - americano - foi um dia o ho

mem mais rico do mundo, nem por isso deixou
de legar-nos uma frase interessante e cáustica:
- "Infelizmente eu só posso comprar aquilo que
está à venda, senão há muito tempo que já teria
comprado um pouco de felicidade". Quem duvi
dar de que ele faIava sério é louco. A propósito,
quando é mesmo que sai o pagamento ...?

r
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na

'Fiquei ,h::]iz C01:ll o anúncio do
govt�rn.ad.or sobre a revitalização (la
SC--·416. Essa :fài urna lutaminha.
Discutirnos o assunto, :rIa Sociedade

Aliança, corri o Cobalchini [secretário
do Estado da Infraestrutura].O
deputado Carlos Chiodini estava
jtU1to" Isso mostra também como

é importante ,para a região ter lUTI
, ,

representante n.a ,. esc ,.

JAIME NEGHERBON (PMDB), vereador jaraguaense.

IlNã,,* poden"®os d'IIE�b"JW" df,;� IdesfiaC'iU' 'est�1�1

iniciaihfaw. Sã() reeCursos que venl d(l Estado

e do Ministério da Integração Nacional,
em Brasília .. E es·ta região é li à

agricultura, espol"�:e, cuitui"a e "tur"ws'll'no'"

2. JUSTINO DA LUZ, parlamentar jaraguaense, justificando seu

voto favorável ao projeto que prevê a construção de três pontes e

pontilhões nos bairros Santa Luzia e Garibaldi.

# .

'E nosso dever cobrar dos

gov·erl1antes a redução do lJeso
do Esta"d.() r�o bolso elos brasileiros ..

O contribuinte trabalha mais de
cinco lTleses por afl'Ü SOI11ente para
pagar tributos federais, estaduais e

municipais. Pl carga tributária
chega a 4-0,980;6 da renda e o

c....�

retorno para a sociedade está
;" d

.,

ag,uem as expectativas .

3. DIETER JANSSEN (PP),
deputado estadual, lembrando o Dia Nacional de

Respeito ao Contribuinte e da Liberdade de Impostos.

"fi,jã'(J� �"ieW r!!.i,EII Ide�XJiWn '1/')1' ICí®lrli�o '(:�,i�
SDR p,ar,a (:,:oncorrer ,a Prefeitura] DR

Não deWlende de "lim" fnas do partido ..

Hoje o F�SDll te!frl ii! Niul',a Denlal�chi (�()W{1'1()

i:�jWj""lé..lc;;I?Jndid:;!d,'�I�1 '1n,!IMf!!� !�#&�! i�(:h;al�"fnn Iu.:lue 111&!:1U

J:W!(:WI�r.�n,S,(JII 1Q,��t:�lm;ilbutJffiWra�:ql 1f..�S,"bc.:)IU i� diSI�)os,içã�t.)'i
4. LlO TIRONI (PSDB), secretário de Desenvolvimento

Regional, de Jaraguá do Sul, que pode se desligar da SDR

para se lançar na corrida majoritária deste ano.

-r '1jt'·:/b'!,'·"11 '·'1'10''''I cxsiez II] r�llll rf'� "r:h, c:c ":�
� " .!, ,i__, rIt.!!. �"1 .�..... lo., ,) i:) ,1."/1.

d "I f"" das dIR 'pp ��
I

isputa sera clr'-erl�:nte .ias (tuas

últimas q:lle participei, por(lue
agora o povo pode COIIlparar o

II/ ,

meu f!:OverrlO COlTI os anteriores �

j,•.J
'

5... NILSON BYLAARDT (PMDB), prefeito de Guaramirim,
sobre a expectativa para tentar a reeleição em outubro.

, •

Daiana Constantino 3275-0065

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Investimentos· em infraestrutura

Ügovernador Raimundo Co

lombo fez dois anúncios im

portantes para a região na última
quinta-feira, quando esteve pre
sente na abertura da 44a Conven

ção do Comércio Lojista, naScar,
Jaraguá do Sul será contem

plada com a obra de revitalização
de 16 quilômetros da SC-416, que
liga o bairro Rio Cerro ao muni

cípio de Pomerode. o. projeto
está pronto e deve ser licitado

em junho. A rodovia terá o asfalto

recuperado, com nova pintura e

Código
Florestal
A presidente Dilma Rousseff
vetou ontem 12 artigos do
Código Florestal. O texto,

aprovado na Câmara dos

Deputados no mês passado,
chegou ao Planalto com B4

artigos. Dilma cortou trechos
da proposta que abririam

margem para anistia a

desmatadores, como a parte
que suprime punição para
quem desmatou após julho
de 200B. "O veto foi motivado

para não permitir que (o
Código) pudesse anistiar o
desmatamento", reforçou a
ministra do MeioAmbiente,
IzabellaTeixeira. Fonte site Terra.

Aprovado
A Câmara deVereadores aprovou
em votação única, projeto que
viabiliza a construção de três

pontes e pontilhões nos bairros
Santa Luzia e Garibaldi, no valor
total de R$ 22B mil. Esse recurso

faz parte da contrapartida do
Ministério da Integração, que
disponibilizoumais de R$ 900
mil para o projeto.

sinalização, além da construção
do acostamento. O gerente regio
nal de Infraestrutura, Otoniel da
Silva, deve divulgar o valor oficial
somente na próxima semana.

Já para Guaramirim, o go
vernador garantiu R$ 1,6 milhão

para pavimentar 2,B quilômetros
da rua Anélio Nicocelli, no bairro

Figueirinha. Ela serve de acesso à

rodovia SC-413. A Prefeitura en

trará com a contrapartida de R$
700 mil. Na próxima semana, o

Execútivo deve encaminhar à Cã-

mara de Vereadores projeto para
solicitar a permissão da execução
da obra; via governo do Estado,
pormeio de licitação.

Antes de sair da convenção, o

governador ainda comentou que
está otimista quanto ao prazo
anunciado pelo Governo Federal

para terminar o projeto executivo

de duplicação da rodovia BR-2BO,
entre Jaraguá do Sul e São Fran

cisco do Sul, que deve ser entre

gue em julho. A licitação da obra

fica para o segundo semestre.

Opinião
Uma pesquisa de opinião será

lançada no dia 15 de junho para
saber a preferência dos eleitores
em relação aos possíveis
candidatos a vice de Nilson

Byllardt (PMDB). O PPS lançou
Geraldo Safaneli e o PDT tem

o nome de Marcos Treis.

���JMÓVEIS -r-

ETAi

(47)3275-0100

Puxão
de orelha

www.imoveisplaneta.com.br

Os vereadores Amarildo

Sarti (PV) e Jaime
Negherbon (PMDB)
levaram um puxão de
orelha do presidente
regional da Celesc, Luiz
Melro (PMDB). Isso

porque os parlamentares
enviaram ofício ao

presidente da Celesc,
Antônio Gavazzoni,
para cobrar soluções
para os problemas no
serviço e para saber
sobre investimentos

previstos à região.

SDRé do PSDB
Questionado sobre a possibilidade
do PSD ficar com a cadeira da

SDR, Lio Tironi (PSDB) disse com
toda acerteza: "A SDR é do PSDB,
não importa a pessoa. Foi esse o

acerto com o governador desde o

começo". E a presidente do PSDB,
Isaura Silveira, procurou a coluna

ontem para reforçar que a saída de

Tironi não está sendo discutida na

executiva do partido.

Aprendizes maiores
o senador Paulo Bauer (PSDB) apresentou no Plenário, na

quinta-feira, projeto de lei que torna obrigatória a contratação de
l

aprendizes maiores de lB anos em proporção variável à quantidade
total de empregados regularizados em cada empresa. Uma

indústria, por exemplo, que tenha até 200 funcionários, deverá

contratar até 2% desse total como aprendizes maiores de lB anos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE MAIO DE 2012 I 5 I PUBLICIDADE

Com um atendlmento humanlzado
e ações de conscientlzação .

e prevenção. promovemos a saúde
para mais de 3�5 mil pe.ss�as por

ano em nossos hOspltals.

Nossos Of�etos sodals e bolsas de
. estudos atenâem contlnuamente crianças

e Jovens de todo o país. num total de
mais de 11; rol! pessoas felizes com as

transformaçoes m! suas v1das�
rooo arnD. nossas esuOlas,
ooiversidadBS e centros

técnicos iür'rrla'1l filais de .50
mil cidadãos jtlstG� étiCOs.
DOflsdentes e soHdárlos.
t 0S 3� ffiHboos 6e ttvros·
9 Dl'[;SOOs crtluatrnente porI

'"'Q�S edtbOf.as íaIT!Pliarn
ai da Í< ais ess� �egdgeM1.

.

Cerca de JOO n�! ouvintes
I1gados nas nossas rádios.

.

que levam uma programação
de q,ual1daàe com

conhecImento, cidadanfa
e cultura.
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difi
jaraguaenses passou dos 95.396 em

novembro de 2008 para aproxima
damente 107 mil, indicador ainda
não oficial, divulgado pelo Cartório
Eleitoral e calculado com base na

soma das regularizações dos títulos
de eleitor, encerradas em 9 demaio.

Como consequência desse
acréscimo, os partidos e coligações
enfrentam mais dificuldades para
eleger um vereador, já que a quan
tidade de votos necessários subiu

para o número estimado de 8,27
mil votos válidos, quase dois mil a
mais do que nas eleições de 2008.

No entanto, não é o candidato que
precisa atingir a cota para se eleger

Número de cadeiras

,
.

e, sim, os partidos e as coligações.
Diferente do que acontece nas

eleições para prefeito e vice - co

nhecida como disputa majoritária
(vence a corrida quem recebe mais

votos) - o pleito legislativo é cha
mado de disputa proporcional. Ou
seja, mesmo um candidato tendo
recebido mais votos do que outros,
ele não será necessariamente eleito.
Para determinar o número de vagas
que cada partido ou coligação terá
direito e, por consequência, deter
minar qual vereador irá ocupá-las,
o Código Eleitoral criou os conceitos
de Quociente Eleitoral, Quociente
Partidário e Cálculo daMédia.

Entrevista

"Será preciso
aumentar a qualidade
dos parlamentares"
o Correio do Povo: Na sua leitura em que

condição foi estabelecida a lei de proporcio
nalidade para a disputa legislativa? Por que a
do Executivo émajoritária?

Jacques Mick: A proporcionalidade é ne

cessária à eleição legislativa porque o que
está em jogo são algumas dezenas de cadei

ras, contra apenas uma no Executivo. Para

esta, basta o critério da maioria. No fundo,
os pleitos são semelhantes: entende-se que o

eleitor escolheu primeiro o partido ou a co

ligação, elegendo-se, aí, os mais votados. No
caso damajoritária, como só há um candida

to, não há risco de alguém na nominata do

partido ou coligação não se eleger.

, .

I

Quociente eleitoral é de
8,2 mil votos. Partidos
precisam atingir cota para
ter uma das 11 vagas

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

, .

A polêmica em volta do aumento

.l1.rlo número de vereadores para
Iaraguá do Sul terminou com a deci
são da Mesa Diretora da Câmara de
Vereadores demanter as 11 cadeiras

para a próxima legislatura. Por ou
tro lado, a quantidade de eleitores

Matemática
eleitoral

O quociente eleitoral define

quais os partidos e as coligações
que terão o direito de ocupar as

vagas. O número é determinado
com a divisão dos votos válidos

pela quantidade de lugares a pre
encher na Câmara deVereadores.

Na eleição de outubro, estima
se para Jaraguá do Sul o número
de 96.300 votos válidos que, divi
didos pelas 11 cadeiras, resulta no
quociente eleitoral de 8:270 votos.

Os partidos e coligações que al

cançarem a cota dividirão entre

si o número de lugares, através do
cálculo do quociente partidário.

Dividindo-se o quociente elei
total (de 8,27 mil votos) pelo nú
mero de votos dados para a legen
da ou pela coligação de legendas,
estarão eleitos os candidatos re-

L,

gistrados por um partido ou coli-

gação de acordo com o respectivo
quociente partidário indicar, n�
ordem do maior número de votos

. que cada um tenha recebido.
As vagas que não forem preen

chidas serão distribuídas entre os

partidos eleitos, através do cálcu
lo da média. Nesse caso, o núme
ro de votos válidos recebidos pelo
partido ou coligação é dividido

pelo número de cadeiras por ele

preenchido, mais 1. A legenda que
tiver a maior média terá direito a

ocupar uma das vagas, repetindo
se o cálculo ate que todos os luga
ressejam preenchidos.

OCP: Quais as vantagens e desvantagens
da proporcionalidade?

JM: Na eleição proporcional é diferente. O
quociente eleitoral baseia-se principalmente
na relação entre os eleitores e os partidos po
líticos, só num segundo momento entra em

jogo a escolha individual dos candidatos. Sob
essa perspectiva, não há sentido em conside-

rar injusto que um cidadão
tenha escolhido um can

didato bem votado, não
eleito porque o partido ou

coligação não alcançou o

quociente eleitoral.
Como se optou por não
efetuar esse�uste em
Jaraguá aumenta a
responsabilidade dos
eleitores. Será preciso
aumentar a qualidade
dos parlamentares,
para representarem

melhorUDla

população crescente.

Como funciona na prática
Por conta do critério da propor

cionalidade, na última eleição mu
nicipal, em 2008, o então candida
to Jair Pedri (ex-PSB - atual PSDB),
que concorreu em coligação junto
com o PC do B, não conseguiu a

vaga no Legislativo mesmo tendo
recebido 2.335 votos, ultrapassan
do a marca de nove dos 11 candi
datas eleitos - como, por exemplo,
o parlamentar eleito Francisco Al
ves (PT), que ganhou 1.733 votos.

'Apesar disso, considero que as

eleições nós ganhamos, o que per
demos foi a vaga. Isso por causa des
se sistema ultrapassado que privile
gia o partido, antes da democracia",
comenta Pedri, entrará na disputa
novamente neste pleito. IICom isso

pretendo dar uma resposta aos jara
guaenses, queme elegeram".

A coligação PSB e PC do B, na
época, conseguiu alcançar o quo
ciente eleitoral, de 7.186 votos vá

lidos, e teve direito a duas cadeiras,
que foram ocupadas pela vereado
ra Natália Petry (ex-PSB - PMDB),
que obteve 2.861 votos, e pelo par
lamentar Jean Leutprecht (PC do

B) " com 2.336 votos válidos, apenas
um amais do que Pedri.

Para o professor do Departa
menta de Sociologia e Ciência Po-

,

lítica da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), Jacques
Mick, o eleitor precisa estar ciente
da proporcionalidade e entender

que para vereador, ele estará ele

gendo o partido e, em segundo pla
no, o representante. Sobre o assun

to, o professor concedeu entrevista
à equipe do OCP.

OCP: Em Jaraguá do

Sul, o quociente eleitoral
nas eleições de 2008 foi de
cerca de 7 mil. Para este

ano, estima-se que será
de 8,2 mil votos. Os elei
tores aumentaram, mas

não o número de vagas a

vereador, que permane
ce 11. Então, os partidos
devem apostar muito na

formação de coligações,
para terem mais chance

de colocar um vereador seu na Câmara. Isso
reflete em alguma coisa para a população?
Coligações devem ser estímuladast Ou não?
Ou é indiferente, no sentido de a população
ser beneficiada ou prejudicada com essas

coligações.
JM: Em Iaraguá, a sociedade se articulou

para impedir o aumento do número de vagas
na Câmara. O' aumento do número de elei
tores (e, por consequência, do quociente) é
um dos fatores levados em conta para a de

finição do número ideal de parlamentares
em cadamunicípio. Como se optou por não
efetuar esse ajuste em Iaraguã aumenta a

responsabilidade dos eleitores. Será preciso
aumentar a qualidade dos parlamentares,
para representarem melhor uma população
crescente. Como a disputa entre os partidos
ou coligações será mais acirrada, também
seria importante ampliar a fiscalização da
sociedade contra práticas ilegais no processo
eleitoral ou abuso do poder econômico.

Jacques Mick,
professor
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PSOB PP
Na mesma situação de alguns

partidos, o PSOB ainda segue sem

grandes definições sobre alianças. No
entanto, a presidente da sigla, Isaura
Silveira, diz que o objetivo é coligar
e conquistar duas vagas. '�á estamos

trabalhando para isso, escolhendo os

candidatos de acordo com as regiões
da cidade, para que possamos

a representar bem".

'Acho que nenhum partido ou

coligação vai conseguir mais de
três lugares", diz o presidente do Pp,
Ademir Izidoro, que aposta também
na força da disputa majoritária, tendo
o deputado estadual Oieter Janssen
como pré-candidato a prefeito. "Nós
temos uma lista de 26 candidatos,
mas isolados só poderemos indicar
17. Por isso, vamos coligar, mas isso

só será definido em junho".

PTB
Ciente das dificuldades e da

importância das alianças, o PTB já
vem desenhando coligações com o PV
e PSOe. "Nós queremos, no mínimo,
duas vagas", afirma o presidente da

legenda, Jair Augusto Alexandre, que
acredita ser difícil para um partido
isolado conseguir até mesmo uma.

Para ele, tanto o candidato novo

como os mais experientes
poderão ter a sua vez.

POT
"Chegou a oportunidade do POT de
colocar um vereador na Câmara",
declarou .0 presidente do POT, Ruy

Lessmann. Para ele, o candidato e os

partidos precisam fazer contas, análises,
e prever a necessidade de coligações
viáveis, "já que todos querem chegar

lá". No entanto, o presidente mantém os

pés no chão. "Não vamos nos iludir e
buscaremos eleqerurn vereador".

OEM
"Temos uma lista com dez nomes

definidos, e queremos convencer outros

que consideramos bons candidatos",
disse o presidente do OEM, Adernar
Possamai. O partido também tem

trabalhado a formação dos futuros
candidatos, passando orientações
eleitorais. O OEM pretende garantir

uma vaga, e "dependendo da
coligação, talvez mais duas".

PSD
Segundo o vice-presidente do
PSO, Carione Pavanello, o

objetivo é conseguir seis lugares
na Câmara e a estratégia é

apresentar uma "nominata
"forte" para este pleito. "Nós

teremos nove partidos coligados,
então a cada três legendas,

podemos lançar 22". Assim, o
PSO poderá ter 66 candidatos.

PR
Indo em direção oposta das outras

legendas, o presidente do PR,
Eduardo Bertoldi, disse que já está
deliberada a decisão de lançar

chapa pura para a proporcional e
pretende conquistar duas vagas no

Legislativo para 2013.

"Hoje temos 38 pré-candidatos,
sendo que seis são mulheres,

fechando a cota feminina, de 30%".

o PESO DO ELEITORADO

8.270vOTOS
QUOCIENTE ELEITORAL DE JARAGUÁ DO SUL
Este é o número mínimo necessário para que os partidos
tenham direito de ocupar uma das 11 vagas na Câmara
de Vereadores na próxima legislatura. As siglas devem se

preparar para enfrentar o que deverá ser uma disputa bastante
acirrada. Entre nominatas e alianças, todas as estratégias têm,

no fundo, apenas um objetivo: conseguir o seu voto.

Número

96.300 ._-/ de votos'

•

•

Número

II._-/ de vcqos

_/Quociente
...--- eleitoral

*Estimativa baseada no atual eleitorado de Jaraguá
do Sul (107 mil), menos média histórica (das últimas
três eleições) de abstenção, brancos e nulos.

POLÍTICA

PMOB
Segundo o presidente em exercício

do PMOB, Paulo Chiodini, a estratégia
será a formação dos pré-candidatos.
"Em 2011 eles participaram de um

curso preparatório da Fundação
Ulysses Guimorões, e para este ano o

fortalecimento e capacitação continuam",
disse. Com isso, o PMOB sente-se

preparado para enfrentar o pleito e

conquistar cadeiras no Legislativo.

PV
('
l'

Prevendo as dificuldades, a legenda, presidida
.

por Adilson Macário, já vem trabalhando há
três anos para se preparar. "Temos que dar
visibilidade aos candidatos, é muito difícil o
eleitor votar em quem apareceu do nada",

disse o presidente. Para ele, o candidato deve

antecipar-se ao desafio e criar oportunidades
para se tornar conhecido pela população.
O PV também contará com a força das

coligações. O PSOC é uma das siglas
que poderá ser parceira.

PRB
Para conseguir uma das cadeiras, o

presidente do PRB, Isair Moser, acredita
que vai depender muito da coligação.

"Tem que saber com quem formar aliança,
e também opresentor uma nominata forte",
disse, confirmando que estará com o PSO,
base do governo, e pretende conquistar
três vagas. "Também estamos fazendo
trabalho de formiguinha, com os pré-

candidatos apresentando-se à

população, visitando as casas".

,.

Para a disputa
legislativa, chamada
de proporcional, o
número de votos

válidos usados para o

cálculo do quociente é

aquele que o partido
ou coligação recebe,
somando-se os votos

nominais (diretos
ao vereador) com
os votos de legenda
(quando eleitor
escolhe o partido

-

ou a coligação).

PC do B
O presidente da legenda, Cláudio Tubbs,
disse que não vê o aumento do quociente
eleitoral como dificuldade, mas também

partilha a opinião de que coligar é
fundamental. "Nós vamos com o PT na

proporcional, e talvez o PHS", disse o

presidente. Segundo ele, o partido conta

até o momento com 17 pré-candidatos,
sendo quatro mulheres, com o objetivo de

conseguir de uma a duas vagas ..

PT
Para o presidente do PT, Riolando Petry, o
diferencial poderá estar na nominata. 'A

lista deve ser completa e com nomes fortes,
e o PT tem uma boa". A legenda também
contará com a força da aliança, e estará
com o PTN na proporcional. "Queremos
garantir as duas vagas que já temos, e

ampliar para o máximo possível",
disse, não descartando a chance de

reeleger os atuais vereadores.

PSBCOMO fOI EM 2008
Número

COMO fOI EM 2004

79.052 ._-/ de votos "-. 71/147
•

._-/
Número
"-.

•-

-

_II de vagas II-•

Quociente
� eleitoral �

8 partidos eleitos (PSB, PMDB, DEM, PT, Pp, PR, PSDB, PC do]�)

Para o presidente do PSB, Jair Alquini,
o desafio imposto pelo aumento do

quociente será para todos. "Por isso
uma nominata completa e bastanté
forte é importante, e nós temos bons
nomes". Segundo ele, é possível
que haja coligação com até três

partidos. "Nós temos trabalhado
com a certeza de conseguir dois
lugares, e pleiteamos até três".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HISTÓRIA I 8 I FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE MAIO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

�",�,i,J�'
Silvia Kita

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

Poucos eram os locais !

de cuidados com os

cabelos e manicw-e
das senhoras. Em

1929, a cidade tinha o

Salão La CarsolUle,
de Tekla Jansen.

redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

RequerilDentos
despachados e publicados

Em 26 de maio de 1945 eram publi
-cados os requerimentos recebidos

pela prefeitura e com os referidos

despachados. A transparência dos
atos públicos era exercida de forma
bem ampla nas primeiras décadas
do século XX. Todos os atos admi
nistrativos eram publicados. Assim,
entre os requerimentos solicitados
em 4 de abril e que obtiveram auto

rização, temos:
• Ignácio Steinmacher requeria
transferência dos impostos de
um engenho de açúcar, que havia

C
Grupo "unelll

alão .(
Corta-se C··' ,ell0

'

O,tdtt!(lÇll'J, mcnecura e ma-

sage. '. , ,
, fj' '/Iell' .I111.lIel.

Indústrias e Profissõesadquirido de Urbano Rosa, na
Estrada Ribeirão dos Húngaros;

• Eduardo Batista requeria licença
para estabelecer-se com oficina
mecânica na Estrada Itapocuzinho;

• João Marcatto requeria licença
para abertura de filial à Estrada

Iaraguá Esquerdo;
,

• Cutelaria Jaraguá requeria licença
para estabelecer-se com fábrica à
rua Barão do Rio Branco;

• Marcos Souza requeria transfe
rência de imposto de bicicleta
vendida para José Schmitt.

Os registros dos impostos pa
gos pelos contribuintes munici

pais, da sede ou do distrito, eram
realizados em livros específicos.
Em Joinville, estão alguns desses
livros com os registros a partir de
1911 até 1918. A partir de 1919,
em diante, os livros estão no Ar

quivo Histórico de Iaraguá do Sul.
Nos registros de 1911 temos:

• as fábricas de João Thietke (ga
sosa), Guilherme Walther (cer
vejaria), João Wagner (licores),
Henrique Rappe (pólvora);
• os açougues deAugusto Mielke,
Rodolfo Fiedler e João Bertoli;
• as padarias de J.G. Stein, João
trentini e Jorge Buhr;
• os seleiros Paulo Forster, Ro
berto Fischer e Otto Krüger.

Estes são alguns impostos
lançados naquele ano. Os regis
tros eram manuscritos e esta

vam separados por tipo de ativi
dade e ano. As pesquisas podem
ser realizadas nas instituições
mencionadas.

Filial do COlDércio

Reinoldo Rau
Reinaldo Rau, importante empreendedor, comerciante e in

dustrial' em maio de 1934 instalava filial de seu comércio em Re

torcida, na antiga casa de Alberto Maser. Além das mesmas insta

lações da matriz, comunicava que teria queijaria e açougue, tudo
de acordo com os dispositivos materiais e higiênicos necessários
ao bom atendimento.

Organização DOClUDental
.

OArquivo Histórico de Iaraguá do
Sul está realizando o arranjo docu
mental de talões de impostos antigos,
datados a partir de 1934, de Jaraguá e

Corupá. Estes impostos estavam en

cadernados de forma errônea, sem

sequencia de datas, números e tipos
de impostos. Foram desmontados,
reorganizados, reencadernados em

blocos e identificados, Posterior
mente serão realizados seus índices.
Foram mais de quatro meses neste

processo, commais de 300 blocos re
constituídos, sendo que estes blocos

podem ter até 100talões de impostos.

Organizando documentos
no Arquivo Histórico, 2012

FOT05-ARQUIVO HISTÓRICO

Livro de Registro de Impostos de 1911

,

Contabilidade

WW'.Ii·&1lH'!i.l,c.:orn,or �lum·l@gurnz.c()rn,bl
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Integrantes da Comissão húngaros foram um dos co

Organizadora da 4a Festa Ca- lonizadores do município e

tarinense do Strudel estive- trabalham muito paramanter

.

'ram durante a semana, na, suas t,radições. E vários even
Câmara de Vereadores. Após tos vêm acontecendo' naquela'
reunião com a Mesa Direto-

. comunidade que merecem o

ra da Casa, acompanharam a prestígio do poder público",
sessão. Na abertura dos traba- comentou Natália. Segundo
lhos, avereadoraNatálial.úcía a vereadora, os encaminha

Petry comentou que Jaraguá . mentos solicitados pelá co,,
do SUl, atravé�i�e/tlMa lei es- " tni;�sjG"��tão dados pela.�â
tadual aprovada nálegislatura 'A,quarta edição daFesta o

anterior da Assembleia Legis- Strudel acontece nos dias 15 e

lativa, recebeu o título de Ca- 16 de setembro, na Socieda

pital Catarinense do Strudel. de 25 de Julho, servindo mais
A organização e realização dê dez variedades de strudél

da fes�a fiç o dª-. As., . sal
''O". 'o. I,'�'

I

""•. 1 spcurçaQ , tr
,

. do' sul e So.ei cteâ v

e Desportiva 2S'de Julho. "Os

Festa de Rei
A Sociedade Atiradores Independência, de Jaraguá do Sul,
promove hoje sua tradicional Festa de Rei com Baile. As
festividades iniciarão às 14h. A concentração será na sede
social e a busca daMajestade de Tiro, Sr.Waldemar Krüger,
sob o comando do Sr. Osmar Schmidt. O baile inicial às 23h.
A animação é do Grupo Karisma. Contato: 3055-8014 ou
8480-3380.

Espírito Santo
Clube Atlético Baependi festeja hoje o Espírito Santo. O.
evento será celebrado após dias de disputas que envolveram
os departamentos esportivos do clube. A concentração
dos associados e convidados será na PraçaÂngelo Piazera,
com saída em direção ao clube, às 16h30. No final da tarde
será oferecido um jantar pelas Majestades de Tiro e Bolão
de 2011. Depois haverá a entrega das premiações e troca de
faixas e a escolha da "Rainha do Clube Atlético Baependi
2012". O evento termina com o baile de Espírito Santo,
animado pela da BandaAdler's Band. Contato: 3371-0222.

ROBERTO FREITAS/DIVULGAÇÃO

Dança-instalação
Elke Siedler no
paãeo "da Scar
Apresentação do grupo será neste sábado,

no Teatro da Scar; em dois horários

dança-instalação IITer
ritórios Imaginários",
trabalho da Siedler Cia

.

e Dança e Arco Proje-
tos em Arte, é atração no palco
do Centro Cultural da Scar nes
te sábado. O espetáculo será

apresentado às 19h e às 21h,
_

com entrada gratuita.
A turnê "Siedler Cia de Dança

nas estradas do Sul do País" che

ga à etapa final agora com a obra
"Territórios Imaginários". Projeto
construído em parceria artística

t

com aArco Projetos emArte - da

duplaMonica Siedler e do artista
visual Roberto Freitas - estreou

em 2010, através do edital Elisa
bete Anderle, da Fundação Ca
tarinense de Cultura. Com uma

proposta que coloca em cena

a plateia - são 16 pessoas por
apresentação - a dança-insta
lação tem duração de 40 minu
tos. A ideia da obra divaga so

bre a relação subjetiva do corpo
em mero aos dispositivos de

Venha participar

poder. "É uma obra que se re

fere a corporalidade construída
a partir da experiência gerada
pór dispositivos de poder.

Direções, imposições, reações
do próprio corpo observador
diante de estímulos, comandos
ou negação de regras. Experi
ência de apreciar a dramaturgia
dos corpos proposta pelos dan -

.

çarinos e se colocar e deslocar no

espaço cênico livre para assumir

posições no ambiente criado",
explica a diretora da Siedler, Elke
Siedler. Além dela, integram a

companhia de dança, ,sediada
em Florianópolis, os artistas Ale
xei Leão e Thiago Schmitz.

"Territórios Imaginários"
trata principalmente sobre a

subjetividade do espectador,
que nesta obra, deixa o estado
estático de lado e é convidado
a percorrer seu próprio cami
nho e tomar suas decisões em

relação ao olhar da obra. Num

espaço demarcado com pouca

iluminação, ora com foco de
luz destacando a corporalidade
dos dançarinos em contato ou

isolamento de comportamen
to. Ora deixando se 'levar - ou

não - pelas imagens sonoras

verbalizadas através do fone de
ouvido e/ou pelos vídeos obje
tos que trazem extratos de me
mórias de movimentos emol
durados em pequenas caixas de
madeira posicionadas no espa
ço' a instalação desabrocha no

monólogo do apreciador.
A apresentação é um ensaio

sobre a condição do prórpio cor
po, que pode ser reativo ou ativo,

.

no processo construtivo de seu

território vivido, assumido, na

realidade ou na imaginação.
A obra já passou por Flo

rianópolis e Joinville. Depois
da apresentação em Jaraguá do
Sul, o grupo segue para Paraná.
O projeto foi agraciado pelo
edital de Dança Klauss Vianna
de 2011.

De 29 de maio a 8 de junho
Na praça Angelo Piazera

Entrada Franca

Vila da leitura
Lobão
Ziraldo

Lourenço Mutarelli
Xico Sá

RoseanaMurray

68 FEIRA DO LIVRO
DE JARAGUA DO SUL

www.feiradoUvro.org
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Previsão do Telllpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

-

Miguel
do Oeste
� ...
10° 20°

Chapecó
�
10° 20°

Joaçaba
� ...
10° 18°

Rio do Sul
� ...
120 21 °

Blnmenau
� ...
17° 26°

.,."
.

Sábado de sol
Sábado com tempo estável
e predomínio de sol em
todas as regiões devido a

atuação de uma massa de
armais seco. Temperatura
baixa. Domingo e segunda
feira o tempo volta ficar um
pouco mais instável. Chove
isoladamente entre a tarde e

a noite. Temperatura estável
em relação ao dia anterior. Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

J

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Oeste 5km/h Vento favorável

• 12h 8km/h
em um horário,

Vento não favorável Oeste
800/0• 15h Vento não favorável Sudoeste 5km/h I(

de possibilidade
• 18h Vento favorável Sudoeste 6km/h de chuva,

·HUDlor
�

Ultimo a saber
Um astronauta chegando em outro planeta encontrou um extraterrestre.

O ser deste outro planeta imediatamente diz para o astronauta:

-Você é um astronauta e veio da Terra.
. -

- Impressionante - diz o astronauta -, como é que sabe de tudo isso?
- Nós aqui no espaço com essas antenas na cabeça somos sempre os

primeiros a saber, _

- Curioso! É que lá na Terra quem carrega "coisas" na cabeça são

sempre os últimos a saber.

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada
• ,�'.I> quadrado de 3x3.

o
.ca
"" -

=
-

O
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São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 7h51: 1,1m • 5:38: O,9m
·14h13: 1,4!l1 • 18h08: 1,Om
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 6/5 • 11h45: Om • 10h58: O,4m .

Tábua
• 14h13: O,1m • 13h23: O,3m

MINGUANTE 12/5 das marés llajai Imbituba
• Preamar • Preamar

NOVA 20/5
• 4h23: O,8m • 3h41: O,5m
• 17h29: O,9m • 21 h47: O,5m
• BaiJ'amar • Baixamár

CRESCENTE 28/5
• 11 h49: O,3m • Oh32: O,4m
• 21 h38: O,5m ·12h26:0,1m

Mafra
� ...
10° 19°

Floria.nópolis
� ...
16° 26°

\�
São Joaquim

� ...
10° 150

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região � I

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 24°C

Palavras Cruzadas

SEGUNDA
MíN: 15°C
MÁX:25°C

Temperatura/
mais baixa
pede um
casado!

TERÇA
MíN: 13°C
MÁX: 24°C

HORIZONTAIS
1. Mistura de legumes diversos, picados e refogados
2., Um dos canais de televisão por assinatura de fil-

..

í

mes, Que pertence a HBO
3. O estilista Versolato, de fama internacional/As ini-

ciais da cantora Sabino
4. Casal que tem relacionamento sentimental
5. Uma metade de ... Quatro / Naquele local
6. Soslaio
7. Árvore de florestas temperadas / O cantor sertanejo

Sérgio
8. (Pop.) Moça fisicamente atraente
9. Parte sonora de um filme I Abreviatura (em portu

guês) da Venezuela
10. A cantora e compositora de "Sonho Meu" e "Par

tido Alto"
11. O xenônio, entre os Químicos / Monte bíblico
12. (TV, cinema) Programa cujas cenas foram selecio

nadas e ordenadas em novo formato
iO13. O arroio que foi palco de uma batalha entre o Brasil

e o Paraguai (1868).

VERTICAIS
1. O mais grave dos instrumentos de arco, com quase

sempre cinco cordas
2. Ferir (falando-se de insetos) / A Brassíca oleracea,

hortaliça muito consumida
3. Manifestação efetiva de desejo / Prefixo usado em

química, significando interno / As iniciais da atriz.

inglesa Thompson, de "Vestígios do Dia"
4. Famoso peixinho dos desenhos animados / Ades

trado
5. Pousar (o hidravião) sobre as águas / Ligar reci

procamente
6. Um dos gaviões mais comuns do Brasil/Amplo,

largo
7. As extremidades do ... hálux/ Famosa marcà de pro

dutos de higiene / Traspassar de lado a lado com

um objeto de ponta
8. Esporte disputado entre duas equipes de seis jo

gadores, em quadra retangular, dividida ao meio

por uma rede / Diz-se de boi que está apto para
a reprodução

g. Homicídio.

2 3 LI 5 ô 7 8 9
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ARECREAnvA

SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!

NAS 8ANCAS
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ral
Marthina

Hanemann, Miss

JaraguáTop
2012, disputa
neste sábado,
na Sociedade

Amigos de Campo
Alegre, o título
de Miss se Top
2012. A realização
é da Destaque
Produções
Artísticas.
O evento é

organizado por
Paulo César de
Oliveira, com

larga experiência
em eventos

de beleza em
nível estadual
e nacional. Da

região também
participam Aline

Vogel, rainha da

Schroederfest
2011 e o modelo

Saulo Douglas
França

Ap:w;-esentação de coral
Neste domingo tem apresentação do Coral Infantil Rio Cerro, às 9h30, na Igreja
Evangélica Apóstolo Tiago, no bairro Amizade. Outras duas apresentações
também já têm data: dia 3 de junho, às 11h30, na Sociedade Esportiva e

RecreativaAliança, no Rio Cerro 2, e no dia 10, às 9h, na Igreja Evangélica
Apóstolo Pedro, no Centro. A entrada é gratuita. O apoio é da Fundação Cultural,
com recursos do Fundo Municipal de Cultura. O coral, que tem ensaios uma vez

por semana, conta com 28 estudantes da EEB João Romário Moreira e surgiu
de uma iniciativa da Igreja Evangélica Luterana da comunidade. A regência é
deWanderli Siewerdt e a coordenação de Magali Ittner. Quem for ao evento

contará com, pelo menos, 30 minutos de músicas religiosas e populares.

Jogos Olímpicos
em 3D DO cinema
De 27 de julho a 12 agosto, a
Record fará a transmissão em
3D daOlimpíada de Londres
em 20 salas digitais de cinemas
da rede Cinépolis, em diversas
cidades do Brasil. A emissora
contará com osmaismodernos

equipamentos de captação e

transmissão desta tecnologia e

montará um núcleo específico
de produção 3D. A exibição terá
apresentador e comentarista
exclusivos no estúdio da Central
de Jornalismo Record, em São
Paulo. Essa iniciativa será um
marco e deverá consolidar
uma tendência que se observa
atualmente em utilização do 3D
para broadcasting ao vivo de
eventos esportivos. Até agora,
apenas 14 emissoras de TV
em todo omundo assinaram
o pacote 3D disponibilizado
pela Olympic Broadcasting
Services. As transmissões serão

diárias, entre 15 e 17h. Já as
cerimônias de abertura (27/7)
e encerramento (12/8) terão
horários diferenciados, das 17 às
20h. O Cinépolis na região está
no BlumenauNorte Shopping.

contato@beatrizsasse.com.br I 4784330306

KAU BUBLIN /DIVULGAÇÃO

Via Twitter

liATim premia com internet aqueles
que tem a proeza de conseguir sinal:'
@chatodemais

Carros
Neste sábado, não haverá
Encontro de Carros eAntigos
Jaraguá do Sul como ocorre
todo fim de mês. Dessa vez, o
enéontro será em São Francisco
do Sul e estão todos convidados.
O encontro será no aterro da

Babitonga, no Centro Histórico.
O comboio sai de Jaraguá às
13h30, do PostoMime (Weg 2).

Causa animal
Hoje, das 9 às 12h, ocorre a 7a Feira de Adoção de Animais
daAjapra. Muitos cães estarão esperando um dono na

PraçaÂngelo Piazera, em Jaraguá do Sul. Lembrando que a

Equipe CompraAnimal estará vendendo suas plaquinhas
de identificação na feira e parte da renda arrecadada
será doada

paraAjapra.
Contribua com
a causa animal
e proteja quem
você ama.
Em caso de
chuva será
cancelado.

Informações
no síte
wwwajapra.
org.br, ou na
página da
entidade no
Facebook.
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Tocada
Caninana
Movimentadopelomeuamigo o médico Ricardo Puff,
neste sábado, às 10h da manhã,
na famosa Toca da Caninana,
acontece um concorrido jogo de

futebol suíço, entre craquesjara
guaenses e o badalado time do
Galo da Madrugada, de Rio do
Sul.Após a peleja, como não po
deria ser diferente, vai rolar um
churrasco pilotado pela equipe
de TatoBranco. Tõ nessa!

De volta
o meu grande amigo Luciano
Zerbinatti, um dos craques do
rádio no Brasil, depois de uma
temporada longe de Jaraguá,
está de volta com tudo.Veio
comandar novamente a Studio
FM, ondedesfilou com sucesso

vários anos. Bola branca, irmão.

Boca maldita
"Boca maldita: ferrando
o Cachoeira, a Xuxa e o

Fluminense na mesma
semana. (Leo Pinheiros).
E o Fluminense do amigo
advogado Reinaldo Murara, o
Nonô, para chegar ao Boca tem
que jogar a série "O", porque a

B, a C e aA eles já jogaram".

Th ay
Hoje todos os caminhos
têm um sentido. A direção
é a casa noturna TheWay do
amigo Thiago Mattos, pois é
lá que rola neste sábado,
o tão esperado show com a

banda de música eletrônica

Spyzer. Noite memorável.
Todos os espaços dos
camarotes foram vendidos.

Lanches. porções especiais e bebidas nobres

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

Atendimento das 18h às 6h da manhã

\
'.

li}.abo(�at',)rjo
J�e,llzi
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Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

72 anos
AMenegotti Máquinas e

Equipamentos completou
ontem, 72 anos de fundação.
Para marcar a data, inaugurou
na noite de quinta-feira, a
Fundação Eduardo Horn,
denominada "Sonho e

Determinação", marcas
deixadas por Eduardo Ferreira
Horn. Parabéns!

Lelt r fiel
o leitor fiel de hoje é o boa

praça Chico Henschel, da
Tecnosol. Ele é outro amigo
que acompanha a coluna todos
os dias para ficar antenado nas

notícias de nossa sociedade.

Feijoada
Hoje às llh30, a minha
querida amiga Georgete
Damm, da Confeitaria Bela

Catarina, vai movimentar
uma deliciosa Feijoada. Já à

tarde, a partir das 15h, rola
o tradicional Café Colonial,
com a participação do cantor
Eneias Raasch. Boa pedida.

João&
Mariana
Aguardem galera! Em breve
será oficializado o noivado, do
casal apaixonado João Carlos
Bortolotti e Mariana. Parabéns,
aos amigos. Muitas felicidades
e tudo de bom nesta nova fase
das suas vidas.

ENCONTRO,

I Laíze Nas �odas
I Lescovitz,

-

a anfitriã, • O meu amigo Guilherme
Noely, Aline ILeite, '(la Tecnosol an lado
Bortolini' do bem lançado Hélio
e Tania "Gaúcho", movimentou,
Stenger, quinta-feira, no BCC,
durante café um delicioso rodízio de
da tarde, na. comida típica alemã.
residência
de Suelen • Pelo meu fio vermelho, I

Lescovitz fiquei sabendo que o

amigo LeonardoVieira
foi flechado pelo cupido.
Quem é a felizarda a

'gente não sabe, mas logo,
logo a gente descobre e

'conta tudinho;
MAURICIO HERMANN

CASAL O casal Giàna Moretti e Eduardo Vieira
conferindo as delícias do Restaurante Madalena.

ARQUIVO PESSOAL

BODAS O casal Raulino e Ana Possamai
comemora hoje, 25 anos de vida conjugal. Mil Vivas!

• O engenheiro Sérgio e

a sua esposa a jornalista
Silvia Legnaghi,
completam hoje 33 anos

de casamento. Felicidades
. 'ao cãsal..

. ,

�.s"ado!' e Grelhados

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Dica de sábado
Para aquele que veio curtir

a cidade neste fim de
semana e de repente não
sabe o que comer e onde,
aqui vai uma dica: que tal
usar o serviço delivery da
Domini Pizza? Além de

saborear uma das melhores

pizzas da região, pode
conferir outros sabores da
cozinha brasileira. Que tal?

Ligue 3370-3242.

Vive na "lei eca"
Há tempos na onda da Lei Seca, Mauricio da Silva, segundo ele,
continua sem pegar ninguém. Vem balada, vai balada e nada.

Feijoada da Patota
Hoje, a partir das llh damanhã, na cidade de Timbó, no famoso
Clube Ginástico Guairacas, será realizada a 4a Feijoada da Patota.
Cerca de duas mil pessoas devem prestigiar o evento.

COQ1JETEL Ricardo Menegotti Horn e Flavia

Passos, quinta-feira, em Schroeder,.no coquetel
de inauguração Ftmdação Eduardo Horn

Cada novo amigo que
ganhamos no decorrer
da vida aperfeiçoa-nos e

enriquece-nos, não tanto
pelo que nos dá, mas pelo
que nos revela de nós

mesmos.

Miguel Umamuno.

Se você é profissional' de Segurança do Trabalho
não vai querer perder. Se é estudante, precisa on

De 28 a 31 de maio de 2012, no TEC�UC -

Avenida Marechal Deodoro da Fonseea, ,�
Inscrições no www.tecpuc�com.brIMais in10

Amanhã, mais
conhecido como domingo,

I o gente boaMarlon Souza
It; serq,o aniversariante
maisyestejado"'dá'regitw.
.APamplona
Empreendimentos, do
Otaviano Pamplona,
está a todo vapor
trabalhando na reta

finalpara a entrega do
ResidencialDonaWal,
na ruaDomingos Olívio
Brugnago, na Vila Nova.

• A Casa daNonna,
uma das melhores lojas
de massas caseiras da
região, do camarada
Odinei Schappo, está
programando cardápio
especial, para comemorar
no próximo dia 19 de
julho, o 10 ano de sucesso
da casa.

J

1

I

.Bola branca para
Catarina Lescouiich, da
PrefeituraMunicipal, pelo
pronto atendimento a este

colunista. Valeu mesmo.

• Com essa,fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE MAIO DE 2012 ' www.ocorreiodopovo.com.br

Carlos Henrique
Schroeder, escritor
catlos@designeditora.com.br

Muitos poetas tiveram suas vidas

esmiuçadas e suas biografias
confrontadas com suas obras; e para alguns
a assimilação da palavramaldito antes de
seus nomes ficou inevitável. A França de
outrora, farol cultural do mundo, legou
nos alguns nomes: FrançoisVillon, Charles
Baudelaire, os amantesArthur Rimbaud e

PaulVerlaine, Stéphane Mallarmé, Antonin
Artaud e Tristan Corbiere.
O próprio Verlaine foi responsável
pela disseminação do termo quando
lançou "Les poetes maudits", coletânea
(responsável pela estréia de Rimbaud
e Corbiére) que organizou entre 1884 e

1888, tornando· a expressão mundialmente
conhecida. E quando se fala em
rebeldia, loucura e genialidade, pensa-se
imediatamente emArthur Rimbaud (1854-
1891), o jovem arrogante e fanfarrão que
mudou a poesia mundial.
Não fosse o fato de ter composto, entre os

15 e 19 anos, notáveis e visionários poemas
de encanto indelével, ainda escandalizou a

França com seu tórrido caso de amor com

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Homens de Preto 3 - Leg. - 14h30, 16h40, 19h,
21h10
• Cine Breithaupt 2
• Os Vingadores - Leg. - 16h1 0, 18h50, 21 h30
• Cine Breithaupt 2 .

• American Pie - O Reencontro - Leg. -19h10, 21h20
• Piratas Pirados - Dub. - 15h30, 17h20

ovelas f>

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18.R
Rodrigo vê Fernando falando com Miriam. Valéria se esconde de seu

noivo. Valdirene conta a seu patrão sobre seu relacionamento com Regina.
Cris liga para Kléber do celular de Beatriz. Rodrigo comenta com Melissa que
teme que Fernando faça algo contra Miriam. Jacira fica nervosa antes de

começar a sessão de fotos. Melissa mostra a Dimas as consultas de Rodrigo.
Deolinda aceita ir ao cinema com Antônio. Zilda se emociona com a notícia
do casamento de Gabriel.

CHEIAS DE CHARME • GLOBO· 19B
Ariela conta para Humberto que está grávida. Sônia desconfia da calma

de Sarmento ao saber que será avô. Inácio se incomoda com os compro
missos de Rosário. Lygia afirma a Penha que não cobrará sua dívida judi
cialmente. Rosário pede para Penha ficar no lugar de Dinha. Brunessa procura
emprego na Galerie. Sônia manda Cida arrumar o quarto de Ariela. Niltinho cri
tica Rodinei por não querer contar para Cida que o filho de Brunessa pode ser

seu. Sidney pede para Heraldo contar o que realmente aconteceu com Inácio.

AVENIDA BRASIL • GLOBO· 21R
Carminha pede ajuda a Max para enfrentar Rita. Lucinda aconselha

Jorginho a não interferir na história entre Rita e Carminha. Suelen e Lúcio
namoram na casa de Janaína. Nina se oferece para ajudar Carminha ii se
livrar de Rita/Betânia. Di6genes recebe a carta de uma mulher e fica transtor
nado. Cadinho convence Verônica a deixá-lo sair de casa. Muricy pede para
Ivana demitir Beverly.

MÁSCARAS - RECORD E CORAÇÕES FERIDOS· SBT
Não são exibidas aos sábados.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

Rimbaud: Omaldito
o poeta PaulVerlaine. Mas foi ao abandonar
tudo para comercializar café, couro, marfim
e armas, nos confins daÁfrica, que criou
uma aura mágica, capaz de seduzir até
os de imaginação menos fértil.
O escritor norte-americano HenryMiller,
no seu "AHora dos Assassinos", espécie
de ensaio autobiográfico que busca em
Rimbaud seus alicerces, acredita se

ver num espelho ao lembrar da vida
e da obra do poeta francês.

E quando se fala em rebeldia,
loucura e genialidade,
pensa-se imediatamente
em Arthur Rimbaud.

"Consta queVerlaine teria afirmado que
Rimbaud nunca se entregou a ninguém,
nem a Deus nem a qualquer ser humano.
Até que ponto será verdade, cabe a cada um

julgar por si próprio; Aminha impressão
é que ninguém quis entregar-se mais que

Rimbaud. Na infância entregou-se a

Deus, na juventude entregou-se ao

mundo. Em ambos os casos, chegou à
conclusão que havia sido enganado e

traído; retraiu-se, principalmente depois da
experiência com a sangrenta Comuna, e a
partir de então o âmago de seu ser

mantém-se intato, tenaz, inacessíveL"
Nas telas, amelhor representação da
efervescência do que foi o caso Rimbaudl
Verlaine está em "Eclipse de uma paixão",
filme-biografia onde Leonardo Di Caprio
interpreta o jovem Rimbaud.
O ensaístaWeydson Barros Leal acredita que
até a forma é biográfica em Rimbaud: "o rigor
métrico de seus primeiros versos identifica -

.

se com a disciplina a que foi submetido em
sua infância; a liberdade e a ousadia dos

poemas em prosa refletem as transgressões
dos períodos em que os escreveu na

juventude; e o silêncio ou a frieza contida em
sua correspondência africana contabiliza a

matemática do explorador. Portanto, para
Rimbaud, o que sempre contou foi a vida".
E Rimbaud entregou sua vida para a poesia.

Eloisa Karsten
. "".

comemora anIversario

hoje e recebe o carinho
da sua mãe, Ester, e da
família. Todos desejam
muitas felicidades

Quer {lublicar sua foto?
E só mandar para

contato@beatrizsasse.com.br.

Para�, em dose dupla, para o
vovô Ivan. Ele fez aniversário dia
24. E para o netinho, Vinícius,
que completou três anos, no dia
21. A filhaAna Paula de Amorim
sente-se orgulhosa de poder

. compart:ilhar esse momento. Ela
deseja felicidade, saúde e amor

Aniversariantes ,

26/5 Eder Roberto Kazmirski Marcia L Franznsr Valmor Lennert Eliete A, Marangoni Lilian V. da Cunha Paulo Corrêa
Adalberto Demichuk Edivan Seben Marco Antônio P. Martins Eliete Petry Loni M. de Farias Revenildo Kath
Alfredo A. A: Rodrigues Elisabete Gonçalves Marina Fiverdt 27/5 Ernaldo Bartel Lucas Nort Ricardo L Lemke
Alícia viana de oliveira Evandro Roeder Mario Schumacher Aldo Bortolini Everton L Dias Marcelo A. de Souza Schirlley Kreutzfeld
AlvinoAdan Everaldo Lubke Marlene M de Freitas Alfredo Herrmann Hanelore K. Lange Marcia S. Tuvarski Sérgio Jacobouski
Anderson K. Dias Fernanda Marcelino NaldoWille Alpido G. da Silva Jackues J. Gehrkel Maria T. Fontana Silvia Bassani
Andreson J. N. deO. Freitas Guida G. Müller Filho NiltorT Prochnow Anderson C. Dias Jaison da Maia Mario Rosa Valdemar Dierschnabel
Beatriz Donat lidamar Draeger Patricia Daniele Ari R. Schreider Jandira Buzzarello Marisa S. Scherer Valdete T. Nunes
Bertoldo Janh Ivan Spiens Reinaldo Stuart Jr Carla Adriana Junckes Jaqueline Eissmann Marli Paupitz Vanessa Piazera

Carmem B. Schwartz Levi S. Cidral Junior Revenildo Kath Caroline B. Eckert Jessica Decker Mario Souza Junior Wagner Dalcariale
Cecília Nísia Millnitz Lucas M, da Silva Roberson R. Wolf Cauâ R. Gonçalves Jessica S. de Souza Marlon Klein

,

Clodoaldo Bordin
.

Maicon Braatz Scherley Sebastiana Claudete Pires Julio Cesar Mirian P. Jung
Denise P. Fontanive Márcio Gaedtke Solange M. Adriano Edla Baumgartel Leandro A. Guirini Natasha Amaral

Horóscopo
CVl ÁRIES

.

I· Você estará esbanjando energia e

vitalidade. Se gosta de aventuras,
aproveite para praticar esportes
radicais. Apenas cuidado com pequenos
imprevistos. No amor, expresse melhor
suas emoções. Demonstre seus

sentimentos com mais clareza. Cor: roxo.

TOURO

Dedique este dia às pessoas de seu

convívio. Bom momento para receber
visita em casa, mas não deixe de dar

atenção às pessoas que moram com você.
Muito envolvimento e paixão com a sua

alma gêmea, curta o momento ao lado de

quem ama. Cor: pink.

II GÊMEOS
Procure fazer com que seu dia seja
original. Dê uma nova dinâmica aos seus

contatos com as pessoas próximas. A
dois, espere por paixão e companheirismo.
Para conquistar o coração amado, tente
inovar suas estratégias de aproximação.
Cor: vermelho.

CÂNCER
Ótimo dia para passear e ver vitrines, mas
evite comprar por impulso. Será melhor
transferir os gastos para outra ocasião.
Ouça seus amigos e empreste seu ombro
se necessário. Estará esbanjando carinho
no momento da sedução. Cor: tons pastel.

LEÃo
Convide amigos e pessoas de sua estima

para uma festa ou encontro. Use sua
criatividade e os momentos de diversão

estarão garantidos. No romance, um clima
de entusiasmo e paixão está no ar. Dê um
novo ânimo para o relacionamento. Cor:
tons escuros.

VIRGEM

Intensifique o contato com seus ·familiares.
Nas atividades sociais, escolha melhor
suas amizades, mas prefira agir com
discrição. Nem todos que conhece podem
ser chamados de amigos. Invista nos seus
sentimentos e na sua relação afetiva.
Cor: azul.

..n.. UBRA
Reúna as pessoas 'de sua estima em sua

casa ou em um passeio e cuide para
que todos fiquem Satisfeitos. A dois,
compartilhe alegrias, planos e participe
mais da vida de seu par. Se está só, ótimo
momento para se aproximar do seu alvo.
Cor. laranja.

m ESCORPIÃO

IIL. Aproveite o dia para agitar sua vida social,
poderá conhecer pessoas influentes. Não
tenha receio de mostrar suas conquistas.
Compartilhe alegrias com as pessoas de
sua estima. No amor, mostre que seu par é

importante no seu sucesso. Cor. rosa.

SAGITÁRIO
Hoje é dia de conhecer pessoas influentes:
converse, divulgue suas competências
eseus talentos. Em casa, momentos de
diversão vão aproximar todos. No campo
sentimental, brincadeiras vão aproximar
ainda mais você e sua cara-metade. Cor.

preto.

Y\_ CAPRiCÓRNIO
.

.]J Coloque paixão e sentimento em tudo
o que faz. Bom dia para se exercitar e
buscar mais diversão nas suas tarefas
cotidianas. Demonstre seu talento
em jogos e brincadeiras com pessoas
próximas. Mas leve a sério o amor que
nutre pelo par. Cor. rosa.

� AQUÁRIO
� Há uma tendência a se envolver em brigas

com pessoas que fazem parte de sua
rotina. Mantenha uma distância segura
de tudo que possa trazer aborrecimentos.
Mas não permita interferências em
sua vida particular. Na paixão, o clima
esquenta! Cor: bege.

PEIXES "

Há indícios de que vai se irritar
com suas responsabilidades domésticas,
então, dedique-se a elas no início do
dia para conseguir fazer o que gosta
depois. No campo amoroso, demonstre
a intensidade dos seus sentimentos
ao par. Cor: tons escuros.
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Academia SAP oferece o módulo de Gestão d.e Materiais, conhecido
como MM gratuitamente para profissionais e jovens que já possuem

algum conhecimento nesta área. São ofertadas 24 vagas ei após o'
.

período de aulas, os formandos recebem apoio para se recolocar no

mercado de trabalho n�s empresas da região. Página 3
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Luiz Marins redacao@ocorreiodopovo.com.br

,Quatro latores cruciais

para a lelicidade
.

ShawnAchar, psicólogo, professor durante
muitos anos na Universidade deHarvard,
EUA, onde realizou inúmeras pesquisas,
em seu livro "The HappinessAdvantage" (A
Vantagem da Felicidade), relata quatro fatores
cruciais para a felicidade que os cientistas têm
descoberto através do estudo de pessoas felizes:

(a) Ter objetivos elevados e significativos
na vida;

(b) Buscar as oportunidades que o mundo

oferece;
(c) Ter uma atitude de gratidão;
(d)Manter bom relacionamento com um

grande número de pessoas.
Peço a você, leitor, que pense nesses quatro

fatores e faça uma autoanálise, respondendo
as seguintes perguntas:

(1) Tenho objetivos elevados e significativos
que possam fazer a diferença naminha vida,
na vida das pessoas e da sociedade em que vivo?

(2) Busco todas as oportunidades de cresci- .

menta e desenvolvimento pessoal e profissio
nal que O mundo oferece?

(3) Tenho uma atitude de gratidão em rela

ção à vida, às pessoas que me ajudaram a che

gar onde estou e àquelas com quem convivo?

(4) Procuro manter um bom relaciona
mento com muitas pessoas? Tenho uma vida
social ativa e sadia?

É claro, diz o próprio autor, que esses qua
tro fatores não garantem sozinhos a felicidade.
Há muitos outros, mas esses são básicos, dizem
os cientistas.

Por isso, dizem eles, pessoas que têm fé, es
piritualidade e espírito de servir; que têm uma

vida cheia de significados, propósitos e valores
elevados; assim como aquelas que sentem e

expressam sua gratidão pelas coisas que pos
suem, pelos amigos, pela família e pela vida
são mais felizes. Graças a isso, desenvolvem
uma maior autoestima e buscam as oportu
nidades que o mundo oferece, se relacionando
melhor com outras pessoas, criando um círcu
lo virtuoso da felicidade.

Pense nisso. Sucesso!

"

"

',fi.;dJ".,
Na 'teoria,

,,,,P. CO �ment� levêllong�.
Na ' atlca, a Põs-Graduacão

I I

Senac te leva além.

PÓS-GRADUACÃO SENAC ,201,2'
II

Gerenciamento de Projetos
Segurança da Informação
ContT'io1.adoria eGestãoTributária

Govemança de Tecnologia da Informação

Paramais infonnacões acesseWWW.sc.·senaC.bT.
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INTERNET

www.ocorreiodopovo.com.br

Redes sociais:
aliadas ou vilãs

Um em cada cinco chefes usa redes sociais para
avaliar candidatos em entrevistas de emprego

Publicar no Facebook fotos da noi
tada regada a bebidas, reclamar de
tudo e de todos no Twitter... Para o

bem da sua carreira, é melhor pensar
duas vezes antes de fazer coisas do

tipo. Ainda mais se você está em busca
de um (ou novo) emprego. De acordo
com uma pesquisa realizada com 318

empresas - sendo 80% da Europa e

11% das Américas -, um em cada cin
co chefes já dispensou candidatos por
causa de seus perfis nas redes sociais.

O levantamento descobriu que, ao
/ todo, 40% dos chefes utilizam as redes

sociais como forma de avaliação em

entrevistas de emprego. As mais visi
tadas por eles são, respectivamente,
Linkedln (74%), Twitter (67%), Face
book (64%) e Youtube (56%). Mesmo
que a pessoa tenha um excelente cur

rículo, a sua reputação se abala quan
do os empregadores resolvem avaliar
o comportamento dos candidatos na

Internet. Até para quem já está traba
lhando a atenção deve ser redobrada.
Os critérios de avaliação das redes so

ciais não envolvem somente as ima

gens, as publicações e o perfil em si.

facebook

" fac�book áiPhone �o
flicI<Jr"�--+r-_j.j

ti reddit

DÚVIDA

netvibes

VOU.

Adicionar ou não o chefe?
Adiciono o chefe ou não? Adicio

nar pode fazer com que o profissional
tenha que se policiar, sabendo que
está sendo monitorado pelo superior.
Não fazê-lo pode ser entendido como

uma atitude grosseira. Neste caso, vai

depender do uso que o profissional
quer dar à sua rede social.

Se o profissional gosta de compar
tilhar com amigos mais próximos as

fotos das férias, fins de semana e os

momentos de lazer, ele deve anali
sar se essa é uma informação que ele
habitualmente também divide com

os chefes e colegas de trabalho. Por
outro lado, se o profissional entender
- e cada vez é maior essa tendência
- que via redes sociais é possível pro-

mover um networking saudável - com

o compartilhamento de experiências
profissionais, hobbies, visão de mer

cado e interesses comuns -, a convi
vência virtual com colegas e chefes

passa ser interessante.
É importante lembrar que as re

des sociais trazem também recursos

e possibilidades distintas de compar
tilhamento de conteúdo. O Facebook,
por exemplo, permite ao usuário
criar listas com os contatos que po
dem acessar determinadas informa

ções' enquanto putros amigos ficam
sem "enxergar" essa atualização - as

sim, caso o usuário adicione colegas
de trabalho, pode controlar melhor o
que ali é visto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br
r '

FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE MAIO DE 2012 I CARREIRA I 3

OPORTUNIDADE

Academía SAP COOl cursos

gratuitos em [araguádo Sul
Inscrições para os cursos, que são gratuitos,
podem ser feitas até o dia 31 p.elo site

Estudantes interessados em in

gressar na área e profissionais que
já atuam em Sistemas de Informa
ção têm oportunidade de participar
da Academia SAP, através de cursos

oferecidos pela empresa que é uma
das líderes mundiais no desenvol
vimento de softwares de gestão.

Até o dia 31 de maio estão
abertas as inscrições para a Aca
demia SAP - MM em Jaraguá do
Sul, trazendo ao município um

dos mais concorridos projetos
de formação em setor estratégico
que vem registrando os maiores
índices de chances no mercado
de trabalho. Segundo a Associa

ção Brasileira de Empresas de TI,
750 mil empregos devem ser ge
rados nessa área até o ano 2020.

o projeto é uma iniciativa do
EsperanSap, que integra esforços
da companhia e da Associação de
Usuários SAP com o objetivo de
possibilitar o surgimento de talen
tos na área de TI em várias regiões
do País. Em Jaraguá do Sul, estão
sendo oferecidas vagas para duas
academias abordando a Cadeia de
Produção e ABAP - linguagem de
programação. O curso é totalmen
te gratuito e as aulas presenciais,
com início previsto para 18 de ju
nho, serão realizadas das 8h30 às
17h30 de segunda a sexta-feira na

Católica de Santa Catarina.
Podem participar da Acade

mia SAP funcionários de em

presas ou jovens com formação
ou experiência prática, mas sem

.

condições financeiras para pagar
os cursos que chegam a R$ 70 mil.
As vagas são definidas através de
uma seleção dos candidatos, que
devem se inscrever no site www.

esperansap.org.br.
As aulas envolvem o ambien

te do software de Gestão da SAP
e os participantes recebem todo
o material e treinamento de pro
fissionais certificados pela pró
pria SAp, sendo que os melhores
alunos acabam sendo absorvidos
por empresas da região integradas
ao projeto, já que a demanda por
profissionais do setor é alta.

O projeto conta com a parceria
de empresas da região - WEG, Mari
sol e Duas Rodas - e da Católica SC
como parceira educacional, viabili
zando os treinamentos oficiais que
já estão acontecendo em Jaraguá
do Sul e Joinville, e também com a

inserção do software nos cursos de
graduação � pós-graduação.

PROFISSIONALIZAÇÃO

Oportunidade para ingressar nomercado
Para os alunos, a Academia

SAP é uma oportunidade de in

gresso em um mercado em franca
expansão. "Fiquei sabendo sobre
a academia Esperansap através
de um amigo que trabalha com

SAp, no módulo de SD, e que me

incentivou muito a participar.
Quando iniciei o processo de

inscrição logo no segundo con

tato achei que não conseguiria

ser selecionado e a cada dia au

mentava minha ansiedade, mas

quando saiu o resultado e que eu

tinha sido aprovado a sensação
foi de alivio e muita alegria, pois
só então tinha caído a ficha que
muitas pessoas gostariam de es

tar fazendo parte desse processo.
Nas primeiras semanas pude per
ceber o quanto essa instituição é
séria, os materiais são de primeira

qualidade, conteúdo e conceitos

passados são excelentes e a es

trutura é muito boa. Valeu muito
a pena, o nível de conhecimento
adquiridos é melhor do que mui
tos treinamentos pagos. Confesso
que estou muito feliz de ter par
ticipado. Recomendo a todos que
não desistam, e continuem acre

ditando", afirma o aluno Vagner
de Oliveira.

DIVULGAÇÃO SOBRE A SAP

A SAP é líder mundial em sof
tware de negócios. Oferece apli
cações e serviços que permitem
empresas de todos os portes em

mais de 25 setores da indústria
gerir seus negócios de forma
muito mais eficiente. Com mais
de 102.500 clientes em mais de
120 países, a companhia tem
suas ações negociadas em diver
sas bolsas de valores em todo
o mundo, incluindo a Bolsa de
Valores de Frankfurt e Nova York

.

(NYSE), sob o símbolo "SAP".
"' "d.'11!!n_ As inscrições e informaçõesCRITÉRIOS Podem participar funcionários de empre- podem ser obtidas através do site

sas ou jovens com formação ou experiência prática www.esperansap.org.br.

I

I
" I
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SAÚDE

o que você come
no trabalho?
Nutricionistas alertam rendimento no

ambiente de trabalho está diretamente
relacionado com a qualidade de vida

Tenha uma alimentação equilibrada no trabalho:

A realidade do trabalhador é
cada dia, mais corrida e estres

sante, o que leva as pessoas a

adotarem hábitos alimentares
nada saudáveis. Um salgado
substituindo o almoço, refrige
rante para acompanhar o lan
che, café em excesso para se

manter concentrado, são alguns
dos hábitos prejudiciais que fa
zem parte da rotina de pequenas
e grandes empresas, trabalhado-

Atente para seu café da ma

nhã' procure incluir alimentos
como pão integral, grana la e mel

que fornecem energia ao orga
nismo e aumentam a disposição
para realizar as atividades diá
rias. Inclua também frutas, pois
são importantes fontes de fibras,
vitaminas e minerais;

Leve pequenos lanches sau

dáveis para seu trabalho, boas

opções são: barras de cereais de
sabores variados, biscoitos inte

grais doces ou salgados, iogurtes
de soja, sucos, sementes oleagi
nosas (nozes, castanha de caju,
castanha do Brasil, amêndoas,
avelãs, amendoim e pistache) e

frutas secas;

res autônomos ou integrantes
de grupos numerosos.

Por isso, algumas orienta

ções são muito importantes
para aqueles que não têm ho
rários fixos para se' alimentar e
acabam substituindo as prin
cipais refeições por lanches

rápidos do tipo fast-food, que
são ricos em calorias e gordu
ras, ou pelo consumo de gulo
seimas, refrigerantes e petis-

•
•

Inicie as suas refeições por
uma salada crua, temperada com
azeite de oliva extravirgem, li
mão e uma erva de sua preferên
cia' evitando os molhos à base de
maionese que são mais calóricos;

MADEV, OAB

Procure ter tempo para sabo
rear a comida e mastigar bem os

alimentos. Comer em frente ao

computador enquanto trabalha,
dificulta o estímulo à saciedade e

faz com que você comamais sem

perceber;

E ITE GORDURAS

Comer grande quantidade
de alimentos gordurosos torna
o processo digestivo mais lento

cos, durante todo o dia.
Os nutricionistas alertam

que ficar várias horas sem co

mer leva a uma redução da taxa
de glicose sanguínea (hípoglice
mia), o que pode causar perda
ou diminuição da concentração
e da atenção, irritabilidade e so

nolência, além de sensação de

fraqueza e tonturas.

O rendimento profissional
está diretamente relacionado
com a qualidade de vida. Os
hábitos alimentares são de ex

trema importância, já que se a

saúde não esta bem, o desem

penho no trabalho pode ser

prejudicado.

e pode prejudicar o desempe
nho no trabalho, especialmen
te se ficar muitas horas senta
do em frente ao computador.
Por isso, procure realizar refei

ções em pequenos volumes a

cada 03 horas;

HIDRATE-SE
Beba bastante líquido na

forma de água, sucos e chás na
turais para manter-se sempre
hidratado.

EVITE MUITA
CAFEÍNA

Em empresas com máqui
nas de café, chocolate quen
te ou capuchino, evite tomar

mais que duas unidades em

cada período do dia, mesmo

que se utilize adoçantes. Um
cafezinho no meio da manhã
e outro no meio da tarde pode
melhorar muito o estado de

atenção e a disposição duran
te o dia de trabalho. Entretan-

DIVULGAÇÃO

.....

LEVE DE CASA

A Inicie sua refeição com saladas e faça
refeições em pequenos volwnes a cada 03 horas

to, quando a ingestão de café é

exagerada, pode haver excita
bilidade do sistema nervoso é
até a dependência da cafeína,
com quadros de dores de cabe

ça que podem ocorrer devido à

privação da substância.

NA HORA DO

ALMOÇO
Quanto às proteínas, pre

fira a carne branca às carnes

vermelhas, que apresentam os

mesmos nutrientes, e são de
fácil digestão. Na hora dos car
boidratos, aposte nos legumes,
no arroz integral, que tem fi

bras, e na batata-doce, em vez

da batata convencional. Quan
do for comer massa, prefira as

grano duro, elaborada a partir
de um trigo especial.

Se você não tem tempo duran
te a semana, use algumas horas do
seu fim de semana para preparar
e congelar o que irá consumir ao

longo dos dias. Escolha alimen
tos práticos e prontos para comer
como frutas e cereais para os lan
ches. Você economiza dinheiro e

ainda ganha em saúde.

IMPORTANTE
Tenho conhecimento no

combate de várias doentas,
como: diabete e fígado.
Proruro um fabricante de
remédios, Pira repassar

esta informa(ão.
Entre em contato
(47) 8811-2527

Ab rtur de Va �

.

Atuação
.

Responsável pelos cursos da
área de Gestão e Negócios -

Vespertino e Noturno

Vil�a� para ambos os sexos
.

,
. .

.
.

..
., ",. • • • •

• •

01 (uma) Jaraquá do
Sul

R$ 2.628,00
por mês

26 a 30/05/2012

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

www.•c.Jnc.br
A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em 'processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando

a ordem classificatória.
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OAB

VlIExamede
OrdemUnificado
acontece domingo
Em todo o país mais de 111.909

graduandos de Direito farão a primeira
etapa da prova

Será realizada no próximo
domingo (27), em todo o país,
a prova objetiva, referente a

primeira fase do VII Exame de

Ordem Unificado, aplicado
pelo Conselho Federal da Or
dem dos Advogados do Bra

sil, como requisito necessário

para a .inscrição nos quadros
da OAB como advogado, con
forme prevê o artigo 80, IV, da
Lei 8.906/1994.

Um total de 111.909 es

tudantes de Direito se ins
creveram para essa pnmeira
fase, que será composta de
80 questões, com cinco horas

ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

de duração sendo das 14 às 18
horas. Os locais de realização
da prova objetiva já podem ser

consultados neste site pelos
candidatos inscritos ou nos

endereços eletrônicos das Sec
cionais da OAB e da Fundação
Getúlio Vargas (FGV).

As questões da etapa obje
tiva do Exame abrangerão as

disciplinas profissionalizantes
obrigatórias e integrantes do
currículo mínimo do curso de
Direito e, no mínimo, 15% de

questões versando sobre o Es
tatuto da Advocacia e da OAB

(Lei 8.906/94) e seu Regula-

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

capacitacao@apevi.com.br

Data: 28 a 31 de maio de 2012
Horário: 19h às 22h

Instrutor: Valter Francisco Neto
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Palestra: A Importância do Planejamento Estratégico
para a Pequena e Micro Empresa

.

Palestrante: Marcela Generoso
Data: 29 demaio de 2012 (terça-feira)

Horário: 19h30min
Local: Sociedade Recreativa Desportiva 25 de Julho

EVENTO GRATUITO

VALE ! J ...J ISTA
Carreira,Família e Sonhos
Palestrante: Adriana Loch

Data: 30 de maio de 2012 (quarta-feira)
Horário: 19h

Local: Centro Empresarial de Iaraguá do Sul

f. IfY 1, P

Data: 2, 9, 16,23 e 30 de junho de 2012 (sábado)
Horário: 8h às 12h (20 horas)

Instrutor: Franco Gomes dos Santos
Local: Centro Empresarial de Iaraguá do Sul-

Cont bllldad
ClJfll\.Iltorl. mpro, rtAl

Ul/HlHmtIf

,. Católica de
Santa Catarina
Centro Unívefsitãfio

DIVULGAÇÃO

ETAPAS A primeira fase é composta por prova objetiva

menta Geral, Código de Ética e será composta de quatro ques
Disciplina e Direitos Humanos. tões práticas sob a forma de

Já no dia 8 de julho deste situações-problema, valendo,
ano será aplicada a etapa sub- no máximo, 1,25 pontos cada,
jetiva ou prova prático-pro- e mais uma peça profissional
fissional, também com cinco valendo. cinco pontos sobre
horas de duração. Essa prova tema da área jurídica de op-

ção do examinando, sendo as

opções as seguintes: Direito

Administrativo; Direito Civil;
Direito Constitucional; Direito
do Trabalho; Direito Empresa
rial; Direito Penal; ou Direito
Tributário.

MBA -Gestão e Negócios de Moda
com ênfase no Vestuário
380 horas / 100% presencial

GRADE CURRICULAR ef .Jl'/noda nã.o é alBo_presente
l!penas nas n:Juyas. 5t 1110CÚl está.

no céu; nas ruas . .JI. moda tem a

ver' com idéias, a.jorma como

vivemos, o que está acontecendó."
Coco chane;

'Fundamentos da Moda

Moda e Consumo

o principal objetivo do curso é

preparar o profissional para o mundo
dos negócios na área de moda,
desenvolvendo competências que

permitam a aplicação de modernas
técnicas de gestão e negócios,
formando líderes, empreendedores
de sucesso e consultores de moda.

'Comunicação no Varejo de Moda

'Gestão de Pessoas e Legislação Tr

iocal:

Corpo Docente: Especialistas, M
"

UNITA
pós··Graduação

Duração 18 meses
.

Encontros 01 vez pormês .

(sábados e domingos)
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Palestrante
convidado

Trabalho é trabalho, vida
pessoal é outra história.

Porém, na prática, sabemos que em

momentos de crises pessoais, o
trabalho é, sim, afetado.

Bernt Entschev

Todos nós, em algum momen

to de nossas vidas, nos depara
mos com situações delicadas
que mudam nosso humor e a
forma com que nos relacionamos
com as pessoas. Seja o motivo o

falecimento de alguém próxi
mo, problemas financeiros, de
relacionamento com filhos ou
cônjuges, todos eles nos afetam
emocionalmente e, consequen
temente nosso desempenho no
trabalho também.

Émuito fácilfalar para "sepa
rar as coisas': Trabalho é traba
lho, vida pessoal é outra história.
Porém, na prática, sabemos que

. em momentos de crises pessoais,
o trabalho é, sim, afetado. Há
como evitar?Nem sempre. Há
como amenizar? Com certeza.

Rodrigo é um antigo fun
cionário meu. Na época em que

IMPOSTO

redacao@ocorreiodopovo.com.br '

Problemas pessoais
tudo aconteceu, ele já trabalha
va comigo há dois anos. Ele era
casado há mais ou menos dez
anos, tinha duas filhas pequenas
as quais era muito apegado e era

alguém que valorizava e preser
vava a sua relação familiar. Para
ele, nada era mais importante
que o bem-estar das suas filhas
e da sua esposa. Pode-se então
imaginar a sua reação quando
sua esposa pediu divórcio e a

guarda das duas filhas.
A vida deRodrigo, aparente

mente, havia desabado.Aquilo
que ele mais acreditava já não
mais existia e, consequentemen
te, seu estado emocional mudou .

Mudou muito. Acredito que no
início daseparação, Rodrigo
ainda tentava manter-se o mais
reservado possível, não contando
seus problemas aos colegas de

trabalho e nem a mim.
Entretanto, uma semana ha

via se passado e todos já haviam

reparado que Rodrigo ou chega
va atrasado ou saia mais cedo
que o normal. Não falava com

ninguém, almoçava sozinho e

quando lhe pediam algumfavor,
respondia rispidamente. Era fácil
de notar sua aparência pálida,
roupas desleixadas e olheiras no
rosto. Logo, todos perceberam que
alguma coisa estava errada.

Antes que os boatos e fofocas
começassem, chamei Rodrigo
para conversar em minha sala.
Servi um copo d'água e perguntei
se ele estava passando por algum
problema em sua vida. Procurei
deixá-lo o mais confortável pos
sível e acredito que obtive suces
so, pois ele me contou tudo. Falou
de sua família, de sua esposa, do

.

amor que sentia pelas suas filhas
e de como seria difícil viver longe
delas. Pediu-me desculpas pelo
desabafo e também pela forma
como se comportara durante
aquela semana.

Além disso, disse que não
sabia por quanto tempo a sua si
tuação se prolongaria. Então, me
pediu que não levasse em con

sideração sua possível rispidez,
ausência e até nervosismo em

algum momento ou outro. Como
seu superior, procurei entender a
situação e disse a ele que não se

preocupasse.
Na segunda-feira da semana

seguinte, convoquei uma reunião
com os integrantes da equipe em
que Rodrigo trabalhava. Sem
dizer qual era o problema pes
soal que ele estava enfrentando,
pedi a todos que tivessem mais

paciência com o mesmo. Disse

que estava passando por um mo

mento difícil e que o melhor jeito
de lidar com isso era evitando

perguntas a respeito de sua vida
pessoal.

Após essas conversas, o clima
no trabalho ficou muito melhor e
Rodrigo conseguiu, na medida do
possível, manter seu rendimento
profissional intocável até superar
sua crise pessoal.

No artigo de terça-feira fala
rei mais sobre problemas pesso
ais e como você podefazer para
amenizá-lo e não deixar com que
ele interfira drasticamente em
seu trabalho. Até lá!

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

Declaração anual do Simples Nacional
deve ser entregue até dia 31

A Receita Federal espera receber em
média 1,8 milhões de declarações

Termina no próximo dia 31
de maio o prazo de entrega da
Declaração Anual do Simples
Nacional para Microempreen
,dedor Individual (Dasn/Simei).
Empreendedores individuais de
todo o Brasil devem entregar a
documentação até a data final.
Quem não cumprir o prazo es

tará sujeito ao pagamento de
multas e, ficará irregular com o

Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) e o Cadastro da
Pessoa Física (CPF). É conside
rado empreendedor individual
quem teve receita bruta em 2011
de até R$ 36 mil.

Neste ano, a Receita Fede
ral espera receber aproxima
damente 1,8 milhões de decla-

rações. O empreendedor que
não enviar o documento terá

que pagar uma multa de R$ 50.
Além disso, ficará impossibili
tado de imprimir os documen
tos de arrecadação mensal do
ano de 2012 e de comercializar
com órgãos públicos, perden
do, dessa forma, todos os bene
fícios aplicados à categoria de

empreendedor individual.
Para enviar a declaração, que.

equivale ao Imposto de Renda'
da Pessoa Jurídica, é necessário
acessar a página www.portaldo
empreendedor.gov.br e seguir as
instruções do site. Não é neces
sário informar nenhuma senha
ou assinatura digital, nem bai
xar programa.

BENEFÍCIOS
A entrega da Dasn garante vá

rios benefícios, como contratação
de um funcionário com menor

custo, diminuição de burocracia
financeira e administrativa, aces
so a crédito e serviços bancários,
cobertura previdenciária, facili
dades para comercializar com ór

gãos governamentais, redução na
carga tributária, possibilidades de
comprar e vender em conjunto,
entre outras facilidades.

N� declaração, os empre
endedores devem informar se

houve registro de funcionários
durante o ano de 2011. Para os

empreendedores que têm em

presas no setor de comércio ou

indústria é preciso declarar o va
lor da receita sujeito ao Imposto
sobre a Circulação de Mercado
rias e Serviços (ICMS).

•

Divulgação

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE MAIO DE 2012 I CARREIRA I 7

Meio
em resarial

o brasileiro, em média
trabalha, quase cinco
meses por ano somente
para pagar impostos.

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

A liberdade de tributar e o

respeito ao �ontribuinte
A carga tributária do país,

aproximadamente de 36% do PIB
(Produto Interno Bruto) é uma
das mais elevadas do mundo, e o
contribuinte tem a nítida impres
são de que os serviços prestados
pelo Estado (saúde, educação, se
gurança, infraestrutura) são pre
cários, e que há necessidade de
aumentar a eficiência do governo
e redução do que se denomina
Custo Brasil. Há consenso de que
temos, no Brasil, um sistema
tributário pesado e ineficiente.
O brasileiro, em média traba-
lha, quase cinco meses por ano
somente para pagar impostos. E
o que tem em troca?

•Educação - ainda deficiente. O
mercado sofre com afalta demão
de obra qualificada, epor conse
qüência, baixa produtividade.

«Saúde pública - muito de
ficiente. O SUS - Sistema Único
de Saúde, poderia utilizar a
parceria público-privada, para
melhoria dos serviços e redução
dos custos, estabelecendo metas e

indicadores qualitativos a medi
da que se descentraliza.

«Segurança pública - deficiente.
.

•Infraestrutura - precária.
Falta de investimentos (mobi
lidade urbana, portos, aero
portos, rodovias, ferrovias).
Por que não agilizar - conces-

SAÚDE

sões ao setor privado?
»Iustiça - ineficiente, porfalta

de estrutura e recursos.
•Burocracia - a complexida

de tributária é enorme, o que se

conclui dos inúmeros processos de
ordem fiscal que circulam ou estão

pendentes no judiciário, o que gera
insegurança jurídica, mesmo para
empresas do exterior que queiram
investir e se instalar no Brasil.

«Custo Brasil- pressionada
com o elevado custo de juros e

tributário, as indústrias manufa
tureiras reduzem sua condição de
competir na exportação e com os

produtos importados. Além disso,
face a ineficiência dos serviços
do governo, o setor privado arca
com despesas de alimentação,
transporte, saúde complementar,
etc. de seus empregados e custos
elevados de logística, pela falta
de infraestrutura adequada. O
Brasil deve dar ênfase ao investi
mento e a exportação.

A rigor, a instituição de qual
quer tributo deveria pressupor a
estipulação expressa de todos os
elementos indispensáveis a sua
incidência (descrição objetiva da
materialidade do fato gerador, da
base de cálculo e da alíquota, e os
seus aspectos: temporal e espa
cial). Mas no cipoal tributário
atual, é difícil.

O fisco cada vez mais perse
gue a facilidade da tributação,
interpretando de forma restritiva
a Lei que criou o tributo, criando
cada vez mais obrigações acessó
rias e criando confusão e comple
xidade, como é o caso do contri
buinte substituto, entendimento
do conceito-de não cumulativi
dade (caso de insumos no PIS/
COFINS), demora na devolução
de créditos tributários a contri
buintes que exportam, etc.

Como a Constituição Federal
não prevê especificamente os
direitos e deveres do contribuin
te, permitimo-nos socorrer da
Lei Complementar n° 313/05 de
Santa Catarina que institui o
Código deDireitos e Deveres do
Contribuinte. Vale citar algumas
normas para elucidação, a saber:
1) A instituição ou majoração de
tributo atenderá aos princípios
da eficiência econômica, de sim
plicidade administrativa, da fle
xibilidade, da responsabilidade
e da justiça. 2) A administração
tributária deve ser de baixo cus

to, quer para o fisco, quer para o

contribuinte. 3)A incidência do
tributo e a aplicação do produto
de sua arrecadação devem ser

transparentes, para que o con

tribuinte saiba o quanto paga e

sua finalidade. 4) O tributo deve

ser e parecer justo, atendendo aos

critérios de isonomia.... 5)As leis,
regulamentos e demais normas
jurídicas que modifiquem maté
ria tributária indicarão, expres
samente, as que estejam sendo
revogadas ou alteradas.

E relativamente aos direitos
do contribuinte, entre outros,
prevê:

1) Ser tratado com respeito e

urbanidade pelas autoridades e

servidores.
2) Receberda administração

tributária, no que se referem a

pagamentos, reembolsos, juros e
atualização monetária, o mesmo
tratamento que esta dispensa ao
contribuinte em idênticas situações.

3) Ter direito à igualdade en
tre as soluções relativas à mesma
matéria, fundadas em idêntica
norma jurídica. No caso de diver
sidade de tratamento adminis
trativo - normativo a hipóteses
idênticas permite ao contribuinte
a adoção do entendimento que
lhe seja mais favorável.

4) A administração tribu
tária, no desempenho de suas
atribuições, pautará sua atua
ção de forma a gerar o menor

õnuspossiuel aos contribuintes,
tanto no procedimento e no

processo administrativo, como
no processo judicial

Cabe indagar se os órgãos do
setor público atendem o contri
buinte no contexto da Lei 313/05.
Entendemos que, para sustentar
o seu crescimento e desenvolvi
mento o país precisa de reformas
estruturais, que contemplem a

melhoria da gestão pública, a
redução da carga tributária e

aumentar os investimentos em

infraestrutura, saúde, educação e

inovação. Consideramos assertivo
o Governo Federal, estar buscando
a redução dos juros, objetivando
tornar o investimento produtivo
mais vantajoso e estimulara
demanda. Dever-se-ia atender
também o art. 173 da CE que diz
que a exploração direta da ativi
dade econômica peloEstado só
será permitida quando necessá
ria. O que implica que o governo
dê continuidade as privatizações
de estatais e acelere as concessões
de estradas, portos, ferrovias e

rodovias ao setor privado.
Concluindo, á setor privado,

por estar inserido num contexto

competitivo, prima pelo atendi
mento e manutenção do cliente,
aprimorando os seus produtos e

serviços. Mas a produtividade do
governo émenor do que o setor

privado, e cada vez mais se au

mentam os tributos ao invés de
se procurarmelhorar o desempe
nho. O governo deveria atender
o contribuinte, assim como a

empresa privada atende o cliente.
É preciso melhorar a qualidade
dos gastos públicos. Seria conve
niente, a nível federal, estabelecer
uma legislação que preveja os

direitos e deveres do contribuinte,
nos moldes da Lei Complemen
tar n» 313/05, de Santa Catarina.
E, finalmente, caberia ao governo
adotar os princípios da Gover

nança Corporativa em qualquer
entidade e órgãos públicos.

Projeto prevê vacinação de trabalhadores
Profissionais expostos a doenças
infectocontagiosas terão de ser vacinados, de
acordo com projeto que tramita no Senado

FONTE

Agência Brasil

Qualquer pessoa exposta ao ris
co de doenças infectocontagiosas
em seu ambiente de trabalho ou em

decorrência daatividade que exerce
terá que ser vacinada. É o caso, por
exemplo, de quem atua no ramo da
construção civil e está sujeito a do
enças como o tétano. Essa obriga
toriedade de imunização consta no

projeto lido esta semana, na Comis
são deAssuntos Sociais (CAS) do Se
nado. Por falta de quórum, amatéria
ficou para ser votado na sessão da
próxima semana. A medida tramita
em caráter terminativo e, depois de
aprovada, caso não haja recursos,

seguirá para a apreciação da Câma
ra dos Deputados.

. O autor da proposta, Paulo
Davim (PV-RN), explicou que,
apesar de a vacina contra tétano

integrar o Programa Nacional de
Imunizações (PNI), levantamen
to do Centro de Vigilância Epide
miológica da Secretaria de Saúde
do Estado de São Paulo mostra

que pelo menos 18% dos traba
lhadores contraíram a doença de
pois de se acidentar no trabalho.

Davim destacou ainda que
"chama a atenção, a elevada letali
dade da doença e o fato de amaior

parte' dos casos ocorrer na faixa

etária de 25 a 54 anos, que é justa
mente a de maior produtividade
do indivíduo". Na análise da maté
ria, os senadores da comissão am

pliaram essa cobertura a todas as

doenças infectocontagiosas a que
estão submetidos os trabalhadores.

No Brasil, atualmente, não exis
te vacinação legalmente obrigató
ria, ou seja, ninguém é obrigado
por lei nem a se vacinar nem a sub
meter os filhos à vacinação.
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SENAI
QUERO TRABALHAR NO SENA.

www.sc.senai.br

COMUNICA ABERTURA DE
PROCESSO SELETIVO:
Vagas para ambos os sexos

CARGO/FUNÇÃO VAGAS CIDADE

PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO - Matemática

ASSISTENTE DE SECRETARIA ESCOLAR

01
(cadastro reserva)

01
(cadastro reserva)

PRAZO DE INSCRiÇÃO

Jaraguá do Sul 27/0S a 03/0612012

Jaraguá do Sul 27/05 a 03/06/2012

o SEMAI oferece aos seus colaboradores mensalistas uma série de benefídos.ccmo: Plano de seüde.ccnventos com farmácias, convénio odontológico, seçuro de vida em qrupo,
auxffio-creche, vale alimentação/refeição, participação nos resultados. plano de prevídênda ccmplernentar. excelente Infraestrutura e um ótimo ambiente de trabalho.

As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas por meio do item "Trabalhe Conosco" no site www.sc.senaLbr.
O presente processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a partir da data de publicação do resultado final.

RECRUTA CANDIDATOS
www.sesisc.org.br

(Iink: Trabalhe Conosco)
Essencial como as Pessoas

Prazo e Local de Inscrições

FARMACêuTICO AMBULATORIAL
Jara ué do Sul

ATENOENTE DE ,FARMACIA
Jaragué do Sul

PROFESSOR eDUCACAO INCLUSIVA 01
Até o dia 13/06 neto stteJara ué do Sul ' ....

01

01

01

Até o dia 03/06, pelo slte

Até o dia 03/06, pelo stte

Até o dia 12/06, peto site

fEL/se recebe
inscrições para Prêmio

de Estágios 2012

Empresas de Santa Catarina

que possuem programas de está

gio poderão concorrer a 7a edição
do Prêmio Catarinense IELMelho
res Práticas de Estágio. O Instituto
Euvaldo Lodi (IEL/SC), entidade
do Sistema FIESC, está com as ins

crições abertas para a premiação,
que tem o objetivo de identificar
e reconhecer as organizações que
oferecem programas de estágio di
ferenciados, que respeitam a legis
lação e complementam a forma

ção profissional do estudante.
As inscrições são gratuitas e

podem ser feitas até o dia 29 de ju-

Divulgação

nho pelo site http://www.ielsc.org.
br/. Empresas privádas Ou estatais,
entidades sem fins econômicos e

órgãos públicos podem participar.
Serão premiados os três primeiros
lugares nas categorias micro/pe
queno, médio e grande porte.

O prêmio é realizado anual
mente em parceria com o Mo
vimento Catarinense para Ex
celência (MCE). O regulamento
completo e o questionário de auto
avaliação estão disponíveis no site
do IEL/SC. Mais informações pelo
telefone (48) 3231-4600 ou pelo e

-mail iel-est@ielsc.org.br.

PROFESSOR EJA - ENSINO fUNDAMENTAL -
PRIMEIRO SEGMENTO

Jara ué do Sul

* Vagas para ambos os sexos. As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no
item "Trabalhe Conosco" no síte r 5' .0

o presente recesso seletivo terá validade de 01 {um, ano, prorrogável por igual enodo, a palilf da data de pUblicação do resultado final.

ADMINISTRATIVAS

ADVOGADO TRABALHISTA
Vrvéncia na área.

ANALISTA CONTÁBIl/CUSTOS
VNÊ'ncía na área contábil/custos, apwaçãode
custos, cálculos depreços.Cursando ou cornplero
em Ciendôs Contábeis ou Administri'ição.
ANALISTA FISCAL/CONTÁBIL
\ilvêncla na área,

ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS
Vivência no ramo metalúrgico.
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Vivência com departamento pessoal, folha de:'
pagamento, admissão, rescísâo entre outras
atividades,
ANALISTA DE SUPRIMENTOS/COMPRAS
Vivenda· na área.

ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO
Vivência em logística de embarques e
documentação.lnqlês e espanhol avam;.ados e
conhecimento em Excel. Forrmlçijo completa, ou
cursandoComércio Exterlor ou area afias.

ASSISTENTE DE VENDAS
VIVência na hmçao.
AUXlltAR ADMINISTRATIVO
Vivênda com faturamento, emissão de notas,
atendimento.
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL
VIVência nd função.
FATURJSTA
Vwênda com emita fi�al, faturamento de notas
fiscais, sped fis<al.

.

NUTRICIONISTA
FOJTnaÇãoCompleta,
OPERADOR DETELEMARKETING
Conhecimento em infofmátíca.

RECEPCIONISTA
Par,) <llUdf em Hotel,Disponibilidade de horários.

COORDENAÇAO
COORDENADORDE ENGENHARIA
Vivéncia na funçao. fDnnaçáo em En�lenhada
Mecânica ou éteas afins, possuir registro.
ENCARREGADO DE TURNO
Vivenda na área da tmturaría e liderança de
eq(,liPE�s.
GERENTEDE CONTROLADORIA
Vivenda na função.
LíDeR DE REVESTIOORA
\tívencla com revestimento de borrad-a

LlDER DETINGIMENTO
Vivenda na área.

SUPERVISOR DE CALL CENTER
E>-:perienda <:OH) coordenação de pessoas,
SUPERVISOR DE PINTURA
Experléncía com cabine de pintllfa e coordenaçâo
de: lJeSSOil5,Conhedmentoem pistola/lir Less,
SUPERVISOR DE VENDAS
Experiência com coordenação de equipe de
representantes. Desejável conhecimento na
área têxttl.

.

TteNICAS
ALMOXARIFE
Vwenda com entrada e saída de materiaís do
almoxarifado e controlede estoque.Conhecimento
com informática.
ANAUSTA/AUXIUAR DE PCP

ARTE flNAUSTA
Vivência comCorei Draw. PhotO$hop eAutoCAD.
AUXIUAR DE PROJETOS
VIVência comAotoCAD e SoIidWorks.

AUXILIAR TÉCNICO EM ACABAMENTO T�XTIL
Cursando ou completo'IécnkoTêxtil.
DESIGN GRAFICO
Irá atuar com desenvolvimento de loqomarces,
placils, fachadas. Vivência com (olél Drawe
Photoshop,
ELETRICISTAMANUTENÇÃO/INSTALADOR
Vivência na função. Desejável CursoTécnico e
NR-lO.

ELETRICISTA PREDIAL/RESIDENCIAL
INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras,
portões eletrônicos, telefones, internet
MEcANICO DE MANUTENÇÃO
Vivenda em manutenção preventiva, corretiva.
OPERADOR DE EXTRUSORA
Vivenda 11(1 í'un!;ão.
OPERADOR DEGUILHOTINA/DOBRADEIRA
Vivência na área.

OPERADOR DE PRENSAHIDRAuLlCA
OPERADOR DE TORNOCNC/CENTRO DE
USINAGEM CNC

PROFESSOR DE INGlts
Para atuar em escola de idiomas.
PROJETISTAMECANICO
Vivenda C0l11 projetos.Conhecimento em
SofidWorks e normas da Petrobra.s.

SOLDADOR/MONTADOR
l1CNICO ELÉTRICO
VIVência com programação de CLP. Disponibilidade
para viagens,
TÉCNICOEM INfORMAnCA
Vivenda com suporte e a�sjstêrlcia.

rtCNICOEMREfRIGERAÇÃO
VIVênCia em Indústrias, hospitais, shoppings,
centrais de refrigeração.

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
VWênda na .\reil.

TéSTADOR DE PRODUTOS
Possuír curso técnicoMediníco, Eletrotécnice,
EI�l1jC<l ou curso Meéânlco em Geral.
TORNEIROMECANICO
Vivenda na função.

OPERACIONAIS

AJUDANTE DE DEPÓSITO
fiaIB atiJar com carga e descar9ct
ALMOXARIFE

AUXILIAR DE COZINHA 1 COZINHEIRA

AUXILIAR DE ELETRICISTA

AUXILIAR DEMANUTENÇÃO EOBRAS
VNálda commanutenção civil e hidráulica.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE TECELAGEM
Vivêncja na função.
AUXtL1AR DE TINTURARIA
Viviil1CÍa na função.
CAIXA

CAMAREIRA

COSTUREIRA

COLETOR

EXPEDIDOR

\

ESTAMPADOR
Experiênda com estampa manual.
EMPREGADAOOMÉSTICAlBA�Á
MOTORISTA/CONFERENTE
CNH'CParaaWilfemGuaramirím.
OfERAOOROECALDaRA
Necessário possuirCUfS\Je Vivência na função,

www.grupometa.com

OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Possuircurso, Pera atuar em Guaramirim.

OPERADOR DE CORTE
Vivência no ramometalúrgico.
SERVENTE DE PÁTIO
TALHADOR

TECELÃO
Vivência com tear drcular.
TINTUREIRO

ZELADORA

ATENDENTE/BALCONISTA
AUXILIAR CONTÁBIL
Vivênda com lançamentos contábeis,
intl.:gracOes entre sistema Fisci.jl /Contábil e RI-!
e conciliação bancánd.
FRENTISTA

LAVADOR DE VEfCULOS
Necessário possuirCNH AS ou B.

MECANICODE AUTOMÓVEIS
Vlvénda na fl.lnção_
ORÇAMENTISTA
VívêncÍd 03 função.
PROGRAMADORGENEXUS
Vivência na área,
VENDEDOREXTERNO
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Promoção Compre e Ganhe "Fiesta Upgrade" válida até 29/05/2012. Na Ford o seu Ford Fiesta Rocam já vem com upgrade. Compre um dos catálogos participantes da
promoção e receba um catálogo superior, conforme previamente definido. Participam desta campanha os catálogos FAE2, FBE2, FCE2, FCG2, FEH2, SAE2, SCE2, SCG2 e
SEF2. Regulamento completo e informações sobre cada um dos catálogos podem ser consultados através do site www.ford.com.br. nos Distribuidores Ford ou através do
CAF - 0800 703 3673. Esta promoção não é válida paraveículos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Preços válidos até 29/05/2012 ou enquanto
durarem os estoques - 100 unidades. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cat. FBD2) a partir de R$ 24.800 à vista. Novo Ford Ka 1.012012 (cat. KBX2) a partir de R$
21.240,00 à vista. Ford Focus Hatch 1.61 Flex 2012 (cat. OBB2) a partir de R$ 49.900,00 à vista. Ford EcoSport Freestyle 1.61 Flex 2012 (cat. EFA2) a partir de R$ 49.900,00
à vista. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

CARTAo FORD ITAÚCARO. SOLICITE JA O SEU .

IFaça revisões em seu veículo regularmente. I
Acumule iil:é RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais e regiões metropolitanas; 4001-48581 DemaIs localidades:0800n2 01858. ......

(41)3214

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESPECIAL 116 1 FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE MAIO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

• Sábado: [araguá do Sul.. 'Ir-3rça-feira: Schroeder .. Quarta·feira: Corupá .. Quinta··fi.::ira: Massaranduba .. Sexta-feira: GU.aramirim

t .
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Mobilidade"Urbana é omaior desafio
Outros problemas apontados são referentes à falta de segurança pública e às moradias em áreas de risco

JARA�UÁ DO SUL

Pedro Leal

O que esperam os moradores ae Jaraguá do Sul? Quais
os desafios para os próximos governos?Moradores das

áreas urbana e rural, e empresários expõem suas visões a

respeito das necessidades do município.

A

DESANIMO Inswnos cada vez mais caros e
rentabilidade cada vezmenor são os principais

problemas para o agricultor Arno IIasse

Agricultura - Garibaldi
-

Pequenos produtores estão desestímulados
Aos 65 anos, o bananicultor

Arno Hasse está desesperanço
soo Com os custos elevados dos
insumos, o baixo valor da safra
e as dificuldades na produção, a
família tem sido forçada a aban
donar a agricultura. Para ele, o

ponto principal é que o governo
teria que assumir a responsabili
dade sobre o preço dos fertilizan
tes. "Sobe o dólar, o preço sobe, aí
baixa e fica o mesmo. O governo
tem que fazer alguma coisa para
segurar o preço", reclama.

Embora esteja perdendo a

confiança na classe política,Amo
ainda espera que alguma coisa

seja feita para ajudar os agricul
tores, seja a nívelmunicipal, esta
dual ou federal. "Para a indústria
as coisas nunca foram tão boas

quanto no governo do Lula, mas
para a agricultura não teve nada,
e está assim o país todo", alega,

Dos cinco filhos, quatro es

tão trabalhando em fábricas. Só
um deles ficou no Garibaldi para
ajudar o pai com a colheita, ago
ra que o idoso não pode mais
fazer o trabalho diretamente.
"Tenho um problema na coluna,
e nem possomais trabalhar, O fi-

lho muitas vezes me pergunta o

que é para fazer agora, porque a

banana não dámais, e eu não sei

responder", lamenta.
Conforme o engenheiro agrô

nomo daSecretaria daAgricultura,
Jackson Haroldo Schütz, a prefei
tura tem auxiliado com subsídios
de alguns dos insumos, como

forrageiras e alevinos. Juntamen
te com a compra de alimentos
da agricultura familiar por parte
da Secretaria de Educação (até o

momento de R$ 1,1 milhão), já fo
ram investidos este ano cerca R$
3,5 milhões na agricultura. Além
disso, o Estado também tem auxí
liado com outrosmateriais, como
calcário e sementes. Porém as

dificuldades dos agricultores vão
além das despesas.

O filho niuitas vezes me

pergunta o que é para
fazer agora, porque a

banana não dá .mais, e
eu não sei responder.

Al"no Hasse,
Agricultor

"O produtor jaraguaense é
muito individual, e tem uma

desconfiança para se unir em

cooperativas", observa o en

genheiro. Segundo ele, as coo

perativas seriam o melhor ca

minho para ganhar força nas

negociações e reduzir os custos
com insumos. Outro problema
é climático: Com o excesso de
chuva nos últimos anos, e o pe
ríodo atual mais seco, algumas
culturas têm sido prejudicadas.
Entre elas a bananicultura.

Mas o desafio maior tem a

ver com a tradição. Os méto
dos usados na região não são as

mais eficientes, embora sejam
usadas há décadas. "Falta con

trole na produção, o solo está

desgastado pelo cultivo inefi
ciente, se usa adubo em excesso,
as plantas estão próximas de
mais umas das outras, tudo isso
são problemas comuns", pontua.
Porém os produtores resistem a

abandonar os métodos dos pais
e avós. "Estamos reforçando al-

.

gumas propriedades modelo, e

quem sabe com o sucesso destas
os produtores adotem práticas
mais eficazes", ressalta.
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Tem locais em que
transitar é inviável,
ruas completamente
esburacadas, e que
colocam o pedestre
em risco também.
Maria Teresinha
Giacomozzi,
empresária

Segurança
Traficantes estão sendo

ignorados, diz empresária
Para a fotógrafa e empresária

Maria Teresinha Giacomozzi, mo
radora do bairroVila Lenzi, Jaraguá
do Sul. precisa de um investimento
maior e uma atuação mais firme na
área de segurança. Entre as ques
tões que ela sente que têm sido

ignoradas pelas autoridades está
o tráfico de drogas. "Sabemos de

pontos de venda de drogas em que
não foi feito nada', conta. O assun

to estaria causando preocupação
também nos vizinhos e em outros

comerciantes no Centro, afirma.
O problema não está longe de

casa, diz Maria: recentemente o

mais jovem dos dois filhos foi as
saltado em um ponto de ônibus na
rua João Planincheck. "Levaram a

jaqueta dele", lembra .. E a empresa
também foi prejudicada por defi
ciências na segurança pública. "A
loja já foi assaltada, arrombaram o

portão, e para termos acesso a gra
vação da câmera nas ruas precisa
mos de autorização judicial. Até

conseguir já é tarde", critica.
Outro tema tem a ver com o'

trânsito. Não apenas o fluxo é len
to nas horas de pico, afirma Maria,

mas as condições das ruas são pre
cárias. "Tem locais em que transi
tar é inviável, ruas completamente
esburacadas, e que colocam o pe
destre em risco também", alega. Ela
explica a colocação com uma situ

ação hipotética: a chance de um

motorista ao desviar de um buraco
acabar atingindo outro carro ou um
pedestre. "Até por isso que deve
riammelhorar a fiscalização".

Quanto à lentidão no tráfego,
o diretor de Trânsito da Prefeitura
de Jaraguá do Sul, Márcio Antônio
Ribas, afirma que está sendo pre
parado um estudo de fluxo nos

principais cruzamentos, que deve
servir de base para um ajuste nos

semáforos, o que deve aliviar os

engarrafamentos. A questão de se

gurança é mais complexa. Segun
do a Assessoria de Comunicação
da Polícia Militar, muitas vezes a

população não nota um resultado
imediato, devido ao período de in

vestigação e monitoramento, jun
to com a dificuldade para efetuar a

prisão em alguns casos. Segundo o

órgão, também são realizadas ati
vidades de conscientização.

Falta atenção básica e obras, dizem empresários
"Os governos federal, estadual e muni

cipal não têm sequer cumprido obrigações
básicas com Iaraguá do Sul", critica o em

presário e ex-presidente da Acijs (Associa
ção Empresarial de Jaraguá do Sul) Durval
Marcatto. Navisão do empreendedor, todas
as áreas domunicípio precisam de atenção
imediata, mas se for para focar emumpon
to acima dos outros, o problemamaior se
ria amobilidade. "Ela afeta todas as outras,
saúde, educação, lazer, segurança. Todas fa
lham por falta de mobilidade", afirma.

O também empresário e contador Paulo '

Felicioni observa que o problema damobi
lidade não é dificuldade somente de Iara-

guá do Sul, e é comum em todo o país. "Vejo
também dificuldade na segurança, com

falta de equipamentos e efetivo. Acompa
nho constantemente a Associação Comer
cial buscando junto às autoridades o que
possa sermelhorado", adiciona.

Na visão do ex-presidente da Acijs, a

má administração seria a responsável pe
los índices de crescimento praticamente
estacionados de Iaraguã do Sul. "O desen
volvimento econômico e social requer da
gestão públicaum ambienteminimamente
favorável, o que não está acontecendo", diz
Marcatto. Entre as causas da situação desfa
vorável, estaria a tributação excessiva emal

utilizada. "Não é novidade que o Brasil tem
uma das maiores do mundo, entendo que
o município fica com a menor fatia. Nossa

percepção é de pagar tributos e ainda pagar
saúde, escola e outras coisas que caberia
aos impostos", comenta Felicioni.

Quanto, a pontos fortes na administra

ção atual, nas três esferas, Marcatto é pes
simista. "Não há nada que se destaque, em
nenhum setor" A seu ver faltam dedicação
e esforços para o bem comum, com uma

abundância de politicagem e discórdia em
meio à administração pública. Felicioninão
divide esta visão negativa e elogia algumas
áreas. "laraguá evoluiu muito e ainda está

evoluindo na questão da saúde. Com bons
investimentos feitos nos dois hospitais",
nota, frisando que ainda existem alguns
problemas como o atendimento insuficien
te nos Pamas (ProntoAtendimento Médico
Ambulatorial), cuja demanda acaba pas
sando para os hospitais.

"O mínimo que espero para o futuro é

que cumpram suas obrigações e providen
ciem' ao menos minimamente a infraes
trutura necessária para o desenvolvimento
com qualidade de vida", pede Marcatto.
"Não percebemos em Iaraguá obras signifi
cativas, o que existem são projetos em an

damento, mas nada prático", diz Felicione.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ponto de Vista
Romeo Piazera

Júnior, advogado

Silêncio quemata

Nesta sema�a, o Bras� �s
creveu mais uma pagina

no seu livro negro, onde são

registrados os episódios que
mancham a nossa história de

maneira absoluta e que tragam
para um buraco negro tudo o

que se sabe e conhece sobre

ética, moral, legalidade, princí
pios, etc ..

Vamos falar sério: alguém
em sã consciência imaginou
que, convidado (ou intimado)
para comparecer perante a Co

missão Parlamentar Mista de

Inquérito criada pelo Senado

e pela Câmara dos Deputados
para investigá-lo, assim como

suas espúrias relações com o

poder público, o Carlinhos Ca

choeira iria falar alguma coisa?

Óbvio que não! E nem se diga
que ele não falou nada (perma
necendo calado por duas horas
e meia). por orientação do ad- ,

vogado que o defende, uma vez

que este estava apenas execu

tando o seumister profissional.
Na verdade, o silêncio do

Carlinhos Cachoeira, ao que

parece, incomodou muito mais

do que qualquer palavra que ele
poderia ter dito. O seu silencio

expôs, mais uma vez, demanei
ra visceral e podre, o quanto as

nossas instituições (especial
mente as vinculadas ao Poder

Legislativo) ainda são depen
dentes e carentes de evolução
nos quesitos éticos e morais, e

o quão adiantado está o esta

do de putrefação das mesmas.

,Or.1l, como exigir padrões éti

cos e morais em um ambiente

(Congresso Nacional) tão inós

pito e hostil para que ali germi
nem e floresçam as sementes

da moralidade e da ética? Seria

demais exigir isto e uma utopia
de nossa parte acreditar que
isto aconteceria, não é mesmo?

.,'
Na verdade,
o silêncio do
Carlinhos

Cachoeira, ao que
parece,incommodou

mmuito mafs do

que qualquer
palavra que ele,
poderia ter dito.

Como já disse um filósofo:

o que nos incomoda não é o

barulho dos maus e sim o si

lêncío dos bons. Pena que este

pensamento filosófico não

pode ser aplicado ao cenário

político nacional, onde o que
incomoda não é o (constante)
barulho dos maus, mas sim o

silêncio daqueles que, traves

tidos de bons e paladinos da

moralidade, quedam-se iner

tes e mostram-se incapazes de
fazer movimentar um proces
so que, ao contrário de confir

mar aquilo que todo mundo já
sabe, e que caracteriza-se, nes
te episódio do Cachoeira, pela
esbórnia e orgia que une o pu
blico e o privado no Brasil, que
é de causar inveja até mesmo

aos antigos moradores de So

doma e Gomorra. Até Calígula,
nos seus momentos mais ex

tremados, festivos e impuros,
para ser leve nas expressões,
deve ter ficado com inveja do

nosso sistema político.
A verdade é que enquan

to não forem implementadas.
mudanças profundas na nos

sa representatividade política,
onde o que se deve privilegiar
é o interesse do que é comum

e coletivo, tais como os pa
drões éticos e morais, que de

vem nortear todas as condutas

humanas, seremos obrigados
a conviver com o silêncio da

queles que, através desta inér

cia, assim como ocorre com o

Cachoeira, conspiram e vomi

tam na cara de todos nós, sen
do ainda capazes de rir da nos
sa desgraça. Este é um silêncio

que mata!
'

Jornal da 8and _' Das 06:00 h as 07:00 h

Apresentação Tim Francisco

A Hora do Ronco - Das 07;00 as 09:00 h

Humor e irreverencia na sua manhã

Manhã Shaw," Das 09:00 h as 12:00 h

Apresentação • Iran Guerra

Programa da Tarde .. Das 14:00 h às 17:0,0 h

('I( Apresentação· Jaque Rebouças

Show de Bandas- aos Sábados· Das 14:00 as 17:00 h

Apresentação· Flavio Ludero

DICAS PAU EVITAR
#III

LESOES POR ESFORÇO
REPETITIVO

Fone:3375-0500
www.bandfm99.com.br

j-lo�,,'n"ll,J 't NI,,'�rl:·!ft,.';,lln,W.'T

JARAG'UÂ.

• A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5

minutos;
• A cada uma hora de digitação, saia de sua cadeira e movimente-se;
• Beba água regularmente ao longo do dia;
• Tenha postura adequada: ombros relaxados, pulsos retos, costas apoia-
das no encosto da cadeira;

.

• Mantenha as plantas dos pés totalmente apoiadas no chão;
• Mantenha um ângulo reto entre suas costas e o assento de sua cadeira;
• Sua cadeira deve ser do tipo ajustável para sua altura em relação à mesa

de trabalho, e seu encosto deve prover suporte integral para suas costas.
• O assento da cadeira deve se ajustar a você e nunca deverá tocar a par
te interna de seus joelhos, pois se isto ocorrer poderá afetar a circulação
do sangue em suas pernas.
• O apoio de braços para cadeira é ergonomicamente questionável, no
entanto se desejá-los, certifique-se de que: os apoios não estão muito

próximos ou muito afastados; muito baixos ou muito altos .

• Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer

estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso
(túnel do carpo);
• A digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os

apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu

pulso durante as "pausas";
• O monitor do computador deverá estar a uma distancia mínima de 50 e

máxima de 70centímetros, ou de maneira prática a uma distância equiva
lente ao comprimento de seu braço. A regulagem da altura da tela deve ser

tal que se situe entre 15 e 30 graus abaixo de sua linha reta de visão.

Fonte: Ministério da Saúde

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ:
Saúde com responsabilidade

Semanalmente, o Hospital e Maternidade Jaraguá com o apoio do

Correio do Povo publica matéria sobre temas importantes relaciona

dos à saúde, levando informação e conhecimento a comunidade.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 89/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 28/5/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h

DATA DA ABERTURA: 14/6/201214h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-

9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

'

LICITAÇÃO N°: 90/2012
TIPO: M�NOR PREÇO_ POR LOTE
MODALIDADE: PREGA0
OBJETO: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 28/5/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h

DATA DA ABERTURA: 15/06/201214h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-

9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente
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TECPUC

Um expediente- commais segurança
Colégio Marista
São Luís realiza, a

partir de segunda,
semana voltada

à prevenção de
acidentes no trabalho

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

OS casos de acidente de tra
balho reduziram nos últi

mos anos," conforme aponta
o Anuário Estatístico de Aci

dentes de Trabalho, divulga
do pelo Ministério da Previ

dência' em março deste ano.

Os números apresentam uma

redução de 7,2% entre 2008 e

2010, caindo de 755.980 ocor

rências para 701.496.

A prevenção, através da

educação, ajuda a evitar essas

ocorrências. E dentro dessa

proposta, o Colégio Marista

São Luís, de Jaraguá do Sul, re
aliza a partir de segunda-feira,
a 2a Semana de Saúde e Segu
rança no Trabalho (TECPUC).
O evento, que termina no dia

31 de maio, vai tratar dos cui
dados com os trabalhos em al

tura e sobre ruídos industriais.

A programação terá pales
tras, cursos exposições, mini
aulas, exercícios e simulações.
O objetivo é envolver três mil

alunos e 600 profissionais que
trabalham em diversas áreas

de atividades.
A coordenadora do TECPUC,

Kelly Puccini, explica que o Bra

sil é o quarto no rankíng de aci

dentes de trabalho no mundo,
com 2,5milmortes no ano. "Nós
temos preocupação com as es

tatísticas", afirma. Por isso, a im

portância de formar jovens preo-

cupados com a prevenção.
Para os estudantes, haverá

uma programação diferencia

da que irá tratar de EPIs e es

portes radicais. "Precisamos

cativar este público", conta

Kelly. Dentre a programação
estão informações sobre a se

gurança na prática de esportes,
uso de equipamentos e atitu

des de prevenção.
Os palestrantes para os pro

fissionais e alunos de cursos

técnicos abordarão os temas

sobre: Controle de Ruídos In

dustriais e Proteção Auditiva,
Boas práticas de segurança na

Construção Civil e Fiscalização
do trabalho e o cumprimento
das novas regulamentações.

Serão envolvidos

três mil alunos e

800 profissionais
de diversos setores

MARCELE GOUCHE

FILA Consumidores foram atraídos para comprar gasolina a R$ "-1,31 o litro

Preços vantajosos

Feirãodo Imposto garantiu economia
A oportunidade de comprar

alguns produtos sem o acrés

cimo de impostos foi realidade
durante algumas horas, ontem,
em Iaraguá do Sul. O Feirão do

Imposto, evento organizado
pelo Núcleo dos Jovens Empre
endedores da Acijs/Apevi, co
mercializou quatro mil litros de

gasolina sem o peso das taxas.
Uma tenda foi montada na

PraçaÂngelo Piazera para aten
der os interessados. O desconto

foi de 53%. A oferta foi limitada

a 200 tickets. Eles davam direi-

to, ao máximo, de 20 litros do

combustível, distribuídos em

dez postos da cidade que ade-

_

riram à campanha.
O comerciante Cristian Ni

colini, 31 anos, ficou das 6h30

até às 9hs na fila para garantir
a gasolina mais barata. Para ele,
todos os dias deveriam ser as

sim. "O preço (do combustível)
é um absutdo", reclamou. A cos

tureiraValdete Souza Pereira, 46

anos, também se interessou. Ela
disse que estava em uma loja do
calçadão e foi atraída pelo mo-

vimento. "Quando descobri que
era a gasolina pela metade do

preço entrei na fila", afirmou.
Também foram oferecidos

descontos em remédios e no

valor do almoço. A proprietária
do restaurante Brasileirinho,
Cíntia Scur, disse que o almoço
ficou 33% mais em conta. Na

farmácia, o sócio Rafael Anto

lini Machado contou que, até o

meio dia, cerca de 30 consumi

dores se interessaram na oferta

de 34%. O movimento não foi
maior devido-à forte chuva.

META Objetivo é formar jovens preocupados com a

prevenção, para diminuir os índices de acidentes

PraçaÂngelo Piazera começa
. a dar forma à Feira do Livro
A 6a edição da Feira do Livro/

de Iaraguá do Sul ganha forma.
A estrutura naPraçaÂngelo Pia
zera, no Centro, já está sendo

montada. Segundo o idealiza

dor do evento Carlos Henrique
Schroeder, serão 2,2milm2 des
tinados à feira, sendo 1,2milm
um galpão, para a comercializa
ção de títulos, e outros mil m

para as exposições.
Schroeder explica que para

completar a estrutura será usa
do o ambiente do Museu His

tórico Emílio, e o espaço em

frente para exposições. A ex

pectativa para esse ano é atrair

70 mil visitantes. O evento que

começa na próxima terça-feira,
dia 29, segue até 8 de junho, e já
tem a presença de autores con

sagrados confirmada como, Zi
raldo, Lobão, Xico Sá, Roseana

Murray, Lourenço Mutarelli e

Ovídio Poli Jr, da Maratona de
Contos do Sesc.

A feira é uma realização da

Design Editora, Fundação Cul
tural de Jaraguá do Sul, Secre
taria de Educação, Prefeitura,
Sesc, Secretaria de Desenvol

vimento Regional e tem patro
cínio da empresaWeg, pela Lei
de Incentivo à Cultura.

MARCELE GOUCHE

EM OBRAS Operários trabalharam na

montagem do evento, que terá mais espaços

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"eto,/· Sacci, Socializando Arte, Criando Cidadania, com, produção de
as-metragens pelos adolescentes. Projeto Eu Quero É +, com mais de 500 crianças

'" irtQS e várias oficinas. Projeto Qualidade de Vida na melhor idade, com mais de
os. Projeto Florir, de apoio a mulheres vítimas de violência.

Arturo Nuriez
Diretor de Marketing Mercados Emergentes da Nike USA

Palestra: O Futuro do Branding

�
PALESTRANTE
INTERNACIONAL
'-L./

Ivo Pitanguy
Médico, Cirurgião Plástico e Professor

Palestra: A Excelência como Marca de Vida

Marcos Samaha
Presidente e CEO do Walmart Brasil

Tema: O Segredo das Empresas de Sucesso

Palestra Cenários � Tendências .. Brasil e Mundo

Jaana Remes
Membro Sênior do McKinsey Globallnstitute (MGI) - USA

�
PALESTRANTE
INTERNACIONAL
'-L./

Vicente Assis
Country Manager da McKinsey no Brasil e
Líder de Prática de Operações da América Latina

Patroclnio

flESTRUTURA
Apoio Oficial

FUNTURISMO

r

Jonah Lehrer Aiiiõ:'\.
PALESTRANTE
INTERNACIONAL
'-L./

PAiNEL As Boas Práticas de Gestão
e Governança

Guilherme Weege
Diretor-Presidente do Grupo Malwee

Neurocientista, Editor e Autor das Obras
"ProustWas a Neuroscientist",
"How We Decide" e "Imagine: How Creativity Works"
Palestra: Como Decidimos e Como Criamos

Sidney Ito
Sócio Líder em Governança Corporativa e

Gestão de Riscos KPMG Brasil e América do Sul

Romero Rodrigues
Fundador e Presidente da Buscapé Company
Palestra: Novos Mercados, Comportamentos

e Maneiras de Fazer Negócios

Alberto Emmanue,l Whitaker
Conselheiro Empresarial e Especialista em
Governança Corporativa

Carlos Fadigas
Presidente da Braskem
Palestra: Cultura e Filosofia Corporativa

Gerando Resultados

Wellington Nogueira
Fundador do Doutores da Alegria, Ator
e Empreendedor Sociai
Palestra: Trabalho e Propósito de Vida

Do Bem-Estar ao Sucesso Profissional

David Cohen
Diretor Editorial da Revista Época Negócios
MODERADOR

Os organizadores do Congresso reservam-se o direito de alterar a programação
em caso de impedim!'ntos por quaisquer motlvo�,

Apoio

Todeschini� U ICREDIt

Apoio de Mídia Realização Promoção

IOPERA
bentos (O,pOfitJ'fG�
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Área Terreno 318m2 ';

12
Dorm. + 1 Suite ( Bwc c/Banheira ), Sala de 11Estar, Cozinha ( Mobiliada ), 2 Bwc
( Mobiliados ), Área de Serviço, Portão

. Etetronico, Interfone e 3 Vagas de Garagem. I\'l�II�l/mimnH/i';Jij!lmJ:flljJj��'!'!!I/�I;I��I/i1��:i.u��'�I�I��!IIlllmdmillIIIURJllhW:IJWWflJI/lIllIJ
r" '!�,
I

Terreno com Área de 329m2, IPlano, Murado em Rua Asfaltada I

���

Área Terreno 375m2
Casa com 2 Dormitórios + 1 Suite, Sala de
Estar e Jantar; Cozinha Mobiliada, BWC,
Área de Serviço, Churrasqueira, Varanda,
Edícula, Despensa, Jardim e Garagem

'Iá, Valor R$ 350.000,00
ilIJ.YIiii!!Ii!i"//lRm.1MrikU/iI/IIIIlPmffllllllllll1JJl!#!ilff!llb'llillflf:i!1JilU/ilffllIJllilhl/lJI/1lltmliJII!/IIJ/J1I!J�"l/JIIIIil!/li/Jdl/1ih7!/tJÍT1IJMIiIll'liJ!lmjlill

ElE
IMÓVEIS

.,
�1 Área Privativa 73m2

�� Com 1 Dormitório + 1 suíte" Sala de Estar e

'�'� Jantar; Copa e Cozinha, BWC, Área de

'I' Serviço, Sacada com Churasqueira e 1 vaga

, de Garagem. Prédio com salão de festas,

, Playground, Blclcletário
�'�iIi' Valor R$ 214.000,00 1/&

JiiJ#!JI/IIi/!lI;III!II/m/lJl/l/lnillllillll/llllfIPli/lP.1ldililiiiiJIii�'I/ilUIIPIIJIlIIUIi//fIIIIJnlldIIIIJII/'III!IHlaU{flilfJiYIilIff;!Id/#llllnndlnflUilll/lJlIl/Ill#q�1I1/1

AGORA OS BAIRROS CZERNIEWICZ
AMIZADE TEM UMA IMOBILIÁRIA

Área Privativa. 86m2 I

fj com 2 dorm, Sala de Estar e Jantar, Cozfnha,
I BWC, Área de Serviço, Sacada comI I

r Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem. Prédio

I com Salão de Festas, Interfone

\ e Centra: de Gás.

ilnl,iaiilfffl!J!l'milil11l1ffIl1Y.w:��!lI'!�:h"!::!;II����:!�l!lmIIP,m";;"IiIl,"'u1!J!""/I/1I"/I�

Plantão

9996-8333
9944-1792
9606-7511
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Área Terreno 378m2
2 Dorm. + 1 Suite, Sala Estar/ Jantar, 2SWC +

llavabo, Cozinha ( Sob Medida ), Escritório,
Área de Serviço, Varanda e Sacada,

Depósito, Churrasqueira, Portão Eletrônico,
2 Vagas Garagem e Jardim / Quintal

Valor R$ 720.000,00

47 21 07-0500
Plantão

47 9637-4547

Área Terreno 324m2
2. Dorm. + 1 Suite, Copa, Cozinha Mobiliada,
Sala de. Estar / Jantar, Área de Servlço, BWC,
Churrasq., Varanda, Ed!cula, Salão de Festas,
Jardim e Quintal, Garagem Para 2 Carros,

Portão Eletronico e ínterfone.

Valor RS 250.000,00

Área Terreno 900m2
3 Dormitórios (c/Sacada) + 1 Surte

c/Closet, 2 Bwc, Copa e Cozinha,
Sala de Estar/Jantar, Escritório, Depósito e

espensa, Piscina e Garagem para 2 Carros

Casa Com 2 Dormitórios + 1 Suite, Sala de
Estar e Jantar, Cozinha, BWC, Área de

Serviço, Jardim, Portão Eletrônico e

Garagem com vaga para 3 Carros.

886-02 - Agua Verde - 371,85ml R$ 110.600,00
953-02 � Agua Verde· 435m2 R$ 150.000.00
835·02 - Água Verde - 855m2 R$ 300.000,00
860-02 - Amizade - 505m2 R$ 79.350.00
955-02 - Amizade· 329m2 R$128.000.00
863-02 - Amizade - 375m2 : R$125.000.00
865·02 - Amizade - 350m2 R$ 165.000,00
839-02 � Amizade· 530.90m2 R$135.000.00
861·02 - Amizade: 360m1 : R$ 145.000,00
885-02 - Amizade - 364m2 R$150.000.00
844-02· Amizade - 1.200m2 R$ 215.000,00
875-02 - Amizade - 35.000m2'. R$ 900.000,00
819-02· Barra do Rio Cerro - 375m2 R$ 120.000.00
l373 - Barra do Rio Carro - 460m2 R$ 99.000,00
873-02 - Barra do Rio Cerro - t175m2 R$1.150.000.00
658-02· Barra do Rio Cerro - 476m2 R$119.000.00
874·02 - Barra do Rio Cerro - 2.054m2 R$ 800..000,00

Terreno loteamento Marajoara II

Em João Pessoa, com 325m'�

val��oR$a85:ÕOO,OO

837·02 - Barra do Rio Cerro - 15.000mt R$ 2.500.000,00
830-tl2 - Barra do Rio Cerro - 5.620m? R$ 1.400.000,00
884-02 - Centro - 219.000m2 R$ 215.000,Otl
884-02 - Centro - 219.000m2 R$ 215.000.00
l42 - Centro - 1.300m2 - Comerclal... R$ 436.000,00
l529 - Centro/Corupá - 2.000m2 - Terreno+GaJpão R$ 780.000,00
100-02 - Czernlewcz - 55U6m2 R$ 260.000.00
785 - Czemlawlcz - 1.000m1 � R$ 350.000,00
948-02 - Czernfewicz - 457m2 R$ 165.000,00
949-02 - Czernlewicz - 830m2 R$ 350.000,00
954-02 • Czemíawicz - 431m2 R$ 300.000,00
l421- Corupá - Área 1300m2 R$ 390.000.00
892-02 - Guamiranga-Guaramirim - 20.700m2 R$ 3.000.000.00
891-02 - Guamiranga-Guaramirim - 40.000m2 R$ 4.tlOO.000.00
l465 - Guaralnírlrn -(BR 280) 79.000m2 R$ 4.280.000.00
943-02- Ilha da Figueira - Área 21.150m2 R$ 380.000,00
l479 - Ilha da flgiJeira - 869102 R$ 430.000,00

Casa com 106m2
com 2 Dormitórios + 1 Suíte,

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

Área Terreno 634m�
Casa e/l Dorm. + 1 Suite, Sala de Estar

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

Quintal e 1 Garagem
Valor R$ 320_000,00

876-02 - Ilha da Figueira - 15.946m2 R$ 1.200.000.00
l441 - Ilha da Figueira - 60.391m2 RS 3.500.600,00
828-02 - Jau-Açu II Guaramlrim - 90.000m< R$ 670.000.00
128-02 - Jaraguâ Esquerdo - 405m2 R$ 135.000,00
895-02 - Jaraguâ Esquerdo - 525m2 Consulte·nos

854-1}2 - Jaraguá Esquerdo - 788m2 R$ 110.000,00
826-02 - João Pessoa- -325m2 R$ 85.000,00

"
864-02 - João Pessoa - 324m2 R$ 85.000.00
857-02 - João Pessoa - 6.256m2 R$ 3.0tlO.000,OO
l417 - João Pessoa - 1.126.80m2 R$ 110.000.00
898-02 - Joao Pessoa - 726m2 R$ 125.000,00
950-02 - Nereu Ramos 8.042m2 R$ 1.000.tlOO,OO
810-02 - Nova Brasflia • 720m2 R$ 400.000,00
818-02 • Nova Brasília - 450m2 R$ 200.000,00
l436 - Nova Brasllia - 3.960.16m2 - Aceita Permuta R$1.800.000.00
l410· Nova Brasilia - 2.970m1 - Comerclal R$ 2.000:000,00
842-02 - Rau - 687.51m·1 R$ 240.000,00

\

Casa com 4 dormitórios, Sala de TV,
Cozinha, 2 8WC, Área de Serviço,
Despensa, Churrasqueira, Piscina,

Jardim e Garagem.

Área Terreno 420m2
Casa com 3 Dormitórios, Sala de

Jantar, Cozinha, BWC,
Área de Serviço, Portão Eletronico,
Jardim e Garagem. Piso Ceramico.

Valor R$ 210.000,00

833-02 - Rau - 695mz R$ 270.00tl,00
862-02 • Rio da Luz - 498.90m� R$ 75.000,00
817-02 - SalselroS/ltajal-11.700m2 R$ 3.300.000.00
808-02 - Santa tuzta- 360m2 R$ 60.000.00
814�02 • Três Rios do Norte - 739m2 R$ 67.000,00
866-02 - Tres Rios do Norte· 312m2 R$ 68.000.00
l409 - Vila lenzJ .- 636,60m2 R$ 320.000,00
720·02 - Vieiras - 7aOm� : R$ 350.000,00
820-02 - Vieiras - 812m2 R$ 350.000,00
721-02 - Vieiras· 1.000m1 R$ 420.008.00
797-02 - Vieiras - 784m2 R$ 640.000.00
820-02 - Vlelras - 812m2 R$ 350.000,00
803-02 - Vlla lenzi - .374rn2 R$ 165.000,00
894-02 • Vila Lalau - 630m2 R$ 350.000.00
669-02 • Vila Nova - 464m2 R$ 250.000,00
813-02 • Vila Nova - 3.402mt R$ 990.000,00
660-02 - Vila Nova - 4.15·7m2 • Terreno+Galpão R$ 2.000.000.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE MAIO DE 2012 I IMÓVEIS I 3

47 21 07-0500
Plantão

47 9637-4547

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

. Sacada c/Churrasqueira,
Sala de JantarfEstar, Área de Serviço,

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

Residencial primula
Área Privativa 75m2

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

Serviço, Sacada. Edif{cio com Salão de Festas,
Blclcletário, Portão Eletr6nico,
lnterfone e Aquec. Elétrico

Edifício Vícenze
Área Privativa: 54m2

2 Dormitórios, Sala de fstar e Jantar, Cozinha,
BWC, Área de Servíço, Sacada com Churrasqueira

•

e 1 Vaga de Garagem. Piso Ceramlco e

Rebaixamento em Gesso

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

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

2 dorms. (1 5.), oozlnha, 1 wc: social, sacada com

churrasqueira, Sala Jantar/Estar; Área Sel'\liço,
Piscina, Sauna, 2 garsgens, Todo MobUiado ,

Inclusive c/Eletrodomésticos

lDorm., Sala e Copa Conjugada, Cozinha
Ampla, lavanderia,l Vaga de Garagem, Salão
de Festas, Todo Reformado cl Acab. em Gesso,

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

"''!III#!'I!!!ií1!ii!.i'',"�III!JfI!;i!I!I!..'#!IJI""m!lmi!l!l!1i!Ifil!I!fi",,�"i!�"""!f\i"��fifiIH/Iiii�ffam)1ff!II(j,�I!!Im't/ff"IIf!fl!.j

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

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

cfChurrasq .. Pisclna Coletiva, Salão Festas, Sala de
Jogos, Elevador, Portaria, Interrone, VigHancia 24h

Apartamento Residencial Gran Rama

Área Privativa 94.mz
1 Dormitório + 1 Suíte Com Closet, Cozinha

lanejada, 8wc, Sala de Estar e Jantar, Churrasqueira
com Sacada, Terraço, 1 Vaga de Garagem

Edifício Ruth Braun

Área Prívativa 82J90ml
Pronto Para Morar - 2 Suítes, Cozinha

Mobiliada, BWC Mobíliados, Lavanderia,
Lavabo, Sacada com Churrasqueira e 2

Vagas de Garagem

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

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

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

I

Apartamento
Área Privativa 81m1

2 Dormitórios + 1 Suite, Sala de Estar / Jantar,
Cozinha, 8wc, Área de Sel'\liço, Sacada, Elevador,

Salão de festas e Garagem

Apartamento Ed. Leuprechr
Área Privativa 95m2

2 Dormitórios, 2 Garagens,
Piso Cerâmico.

Valor R$ 170.000�OO

Residencial San Raphaer
Área Privativa 75mi

Apartamento Com 3 Dormitórios, Sala de Estar e

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

Estuda Proposta

Valor R$ 180.000 00

Residencial Maktube
Área Privativa 63,3Sm2

Com 2 Dormitórios, Sala de Estar e Jantar, Cozinha,
BWCMobiliado, Área de Serviço, Sacada e

Churrasqueira, Piso Ceramico
e 1 vaga de. garagem

Valor R$ 160.000100

Residencial São luis
Área Privativa 53,37m'

Apartamento Novo com 3 Quartos, Sala Com 2

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

e 1 Vaga de Garagem

Valor R$ 145.000,00

Ediflcio Bella Vista
Área Privativa 85m2

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

de Garagem. Imóvel Com Portão Eletronico

e ínterfone. Pronto para Morar

Valor R$ 195.000100

Apartamento Residencial Marangoni
Área Privativa 77m2

Apto com 77m2., 2 Quartos, Banheiro, Sala,
Cozinha Com Móveis, Área De Serviço, Sacada,
Rua Asfaftada, Proximo Posto Mime Matriz,

Aceita troca por Casa.
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itaivan

A Imobiliária Itaivan promove a maior ação
de vendas de imóveis de Jaraguá do Sul.

As melhores oportunidades para quem

quer comprar ou vender um imóvel. '
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aivan
IMOBILIÁRIA

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

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

você, cliente, a imobiliária oferece uma novidade em seu departamento de vendas:

a divisão de seus corretores entre imóveis PRONTOS, LANÇAMENTOS e LOTEAMENTOS.

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

.

IMÓVEIS DE �
LANÇAMENTOS

Dolce Vitta Residence

-Ref. 4964 - Amizade
-Suíte master +01 suíte+ 02 dorm
-kea privativa: 224,00m2
-A partir de R$ 730.000,00
-Entrega Março/2012

Res. Gamaliel

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

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

.Ref. 5159 - Piçarras
=Sutte + 02 dormitórios
.Área privativa: 99,13m2
-A partir de R$ 311.930,00
=Eritreqa Abril/2014

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

·Ref. 5094 - Nova Brasflia
.Apto duplex - 03 dormitórios
.Área privativa: 139,87m2
·A partir de R$ 430.000,00
.Pronto para morar!

.Ref. 4658 - Vila Nova

.Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 114,20m2
.A partir de R$ 260.000,00
=Pronto para morar!

Res. Elegans

.Ref. 5025 - Centro
·Suíte + 01 dorm e suíte + 02 dorm
.Área privativa: 79,3Om2 e 107m2
-A partir de R$ 228.350,00
• Entrega Setembro/2013

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

-

Ed. Manhattan

·Ref. 5002 - Centro
.Aptos com 03 suítes
.Área privativa: 120,53m2
.A partir de R$ 459.510,38
·Entrega Setembro/2012

.Ref. 4935 - Baependi

.�ptos com 02 dormitórios
-Area privativa: 65,15m2
-A partir de R$ 185.849,52
=Pronto para morar!
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-Ref. SOO3 - Estrada Nova
.Aptos com 02 dormitórios
.Área privativa: 59,00rn2
.A partir de R$ 115.000,00
-Entrega Outubro/2013

.Ref. 4959 - Czemiewicz

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 112, 13m2
·A partir de R$ 229.000,00
·Entrega Julho/2013

'5
8
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.Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro

.Aptos com 02 dorm e suíte + 01

.Área privativa: 63,,69m2 e 71 ,93m2
-A partir de R$ 19".000,00
.Entrega Junho/2012

'5
8 Ed. Tom Jobim
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·Ref. 5004 - Centro/Guaramirim
-Aptos com 02 dormitórios
.Área privativa: 61 ,22m2
·A partir de R$133.813,27
=Eritreqa Maio/2014

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

Res. Villar
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·Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte + 01 dormitório e suíte + 02
.Área privativa: 77 ,31 m2 e 79,82m2
·A partir de R$ 184.500,00
.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. 5090 - São Luís
·02 dormitórios
.Área privativa: 60,44m2
-A partir de R$ 149.000,00

"
cc
U1

.Ref. 4937 - Vila Baependi
·Suíte + 02 dormitónos
.Área privativa: 102,01m2
·A partir de R$ 382.631,24
.Entrega Março/201 �

.Ref. 4843 - Vila Lalau

.Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 93,15m2
·A partir de R$ 215.670,66
.Prlmeira torre ronta ara morar!

.Ref. 5039 - Vila Lenzi

.Aptos com 02 dormitórios

.Area privativa de 63,91 m2

.A partir de R$ 149.492,99

.Entrega Março/2012

:J
o

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

�
â
Q.
(\)

3'
o-

�
Vi' 1

8-
o

?
?"

�
Zi
"

·Ref. 5035 - Centro
.�ptos com 03 suítes
.Area privativa: 129,02m2
-A partir de R$ 549.918,52
·Entrega Agosto/2014

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

.Ref. 5152 - São Luís

.03 dormitórios

.Área privativa: 63,37m2

.R$ 145.000,00

Res. Clarice Koch

·Ref. 5121 - Centro
·02 dormitórios
.Área privativa: 68,69m2
·R$189.000,00

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

.Ref. 4871- Centro

.04 suítes sendo 01 com doset

.Área privativa: 244,62m2
·R$1.100.ooo,OO

Res. Verticalli

·Ref. 5101 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 100,00m2
.R$ 198.000,00

•Ref. 5141 - João Pessoa
·02 dormitórios
.Área privativa: 60,63m2
·R$135.000,00

·Ref. 5008 - Três Rios do Sul
•02 dormitórios
.Área privativa: 50,00m2
·R$ 125.000,00

•Ref. 5127 - Centro
.Suíte máster + 01 dormitório
.Área privativa: 149,60m2'
·R$ 480.000,00

Res. Ruth Braun

.Res. 5126 - Nova Brasília
·02 dormitórios
.Área privativa: 70,63m2
·R$177.000,00

.Ref. 5130 - Czerniewicz

.02 dormitórios

.Área privativa: 67,55m2
·R$ 170.000,00

·Ref. 5164 - Amizade
.02 dormitórios
.Área privativa: 55,07m2
.R$ 110.000,00

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

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

•Ref. 5144 - Am izade
·02 dormitórios
=Área privativa: 70,05m2
·R$ 150.000,00

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

·Res. 5102 - Vila Nova
.Suíte + 01 dormitório .

.Área privativa: 71 ,58m2

.R$ 170.000,00

·Res. 5075 - Centro
.Kitinet - 01 dormitório
.Área privativa: 41 ,45m2
.R$ 85.000,00

(Res�Cop""�"'�""'�-�--

·Ref. 5166 - Vila Nova
·Suíte + 01 dormitório
·Área privativa: 62,70m2
.R$ 149.000,00

Res. Ilha dos Açores

.Ref. 5053 - Vila Lenzi

.Suíte + 01 dormitório

.Área privativa: 76,00m2
·R$149.000,00

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

Res. Athenas

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

·Ref. 4882 - Centro
.Kitinet - 01 dormitório
.Área privativa: 37,70m2
•R$ 80.000,00

r
1"'"

•••s .
I

.Ref. 5112 - Centro

.Suíte + 01 dormitório

.Área privativa: 81 ,50m2

.R$ 230.0p0,00 .

.

.Ref. 5086 - Amizade

.03 dormitórios

.Área privativa: 70,67m2
·R$ 145.000,00

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

.Ref. 5128 - Vila Lalau

.Suíte + 01 dormitório

.Área privativa: 66,05m2
·R$ 168.000,00
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.Ref. 4983 - Vila Nova
·02 dormitórios
.Área privativa: 51 ,42m2
·R$115.000,00 .
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.Ref. 5142 - Centro

.Suíte máster + 02 dormitórios

.Área privativa: 183,53m2

.R$ 590.000,00

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

I'

IMOVEIS
PRONTOS

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

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

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

.Ref. 7235 - Chico de Paulo

.03 dormitórios

.Área imóvel: 137,50m2

.R$ 225.000,00

.Ref. 7342 - Barra do Rio Cerro

.02 dormitórios

.Área imóvel: 75,64m2
·R$ 210.000,00

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

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

.Ref. 7240 - Amizade

.Suíte c/ closet e hidra + 02 dorm

.Área imóvel: 249,64m2

.R$ 580.000,00

.Ref. 7340 - Barra do Rio Cerro
·03 dormitórios
·Área imóvel: 106,66m2
.A partir de R$ 315.000,00

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

·Ref. 7331 - Centro
.Casa comercial com 02 salas
comerciais de 40m2 cada
.Área imóvel: 126,00m2
·R$ 1'.700.000,00

<��.",.,

, .

-�"..."�. ..,,._...,_,,-,

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

-

.Ref. 7345 - Três Rios do Sul
·03 dormitórios
.Área imóvel: 77,00m2-
.R$ 158.000,00

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

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

.Ref. 7332 - Ilha da Figueira

.Suíte + 02 dormitórios

.Área imóvel: 124,09m2

.R$ 370.000,00

.Ref. 6714 - Nereu Ramos

.03 dormitórios

.Área imóvel: 58,42m2

.R$ 165.000,00
·Lot. Demathê

·Ref. 6655 - Três Rios do Norte

) ·Çieminado: 03 dormitórios
.Area imóvel: 86,00m2
·R$ 150.000,00
-Lot. Paineiras

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

EGOCIÁVEL!

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

.Ref. 7349 - Vila Nova

.Suíte + 02 dormitórios

.Área imóvel: 140,00m2

.R$ 280.000,00

·Ref. 7299 - Vila Lenzi
-03 dormitórios
-Área imóvel: 116,35m2
-R$ 286.200,00

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

.Ref. 7325 - Nova Brasília

.05 dormitórios

.Área imóvel: 180,00m2

.R$ 450.000,00

.Ref. 7314 - Vila Lenzi

.06 dormitórios
·Área imóvel: 325,00m2
·R$ 430.000,00

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 9972·0019• e. tf'2 � Gu�ramirim
.02 dormitórios
.Área imóvel:47,40m2
NA COMPRA DO GEMINADO NO
VALOR DE R$ 96.000,00 O CLIENTE

LEVARÁ UMA BIZ OKM

�we��em��������Rm����������"��F.m����

.Ref. 7099 - Vila Nova
=Sulte máster c/ hidra + 01 dorm
.Área imóvel: 428,53m2
.R$ 1.300.000,00

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

=Ref. 7253 - Vila Nova
.Suíte máster + 03 dormitórios
=Area imóvel: 360,00m2
·R$ 600.000,00
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

..

IMOVEIS
OTEA EN OS

.Ref. 2457 - Nereu Ramos

.Terreno residencial

.Área terreno: 350,00m2
·R$ 75.000,00

'\;>r �"\ "

"\,
'''l\

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

.Ref. 2449 - Schroerder

.1erreno de esquina residencial

.Area terreno: 420,37m2

.R$ 80.000,00

·Ref. 2289 - Vila Nova
•Terreno residencial
.Área terreno: 392,OOm2
·R$ 115.000,00

·Ref. 2436 - Três Rios do Sul
·Terreno residencial
.Área terreno: 385,OOm2 .

.R$ 85.000,00

.Ref. 2111 - Amizade
•Terreno residencial
.Area terreno: 505,OOm2
.R$ 79.350,00

·Ref. 2414 - Amizade
.Terreno residencial
·Área terreno: 460,OOm2
·R$ 118.000,00

.Ref. 2071 - Amizade

.Terreno residencial
·Área terreno: 356,48m2
.R$ 95.000,00

Lot. Paineiras

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

.Ref. 2415 - Amizade

.Terreno residencial
·Área terreno: 3360,OOm2
·R$ 115.000,00

.Ref. 2456 - Nereu Ramos

.Terreno residencial e comercial

.Área terreno: 450,OOm2
·R$ 100.000,00
Lot. Novo Horizonte

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

·Ref. 2406 - Amizade
.Terreno residencial
.Área terreno: 2.788,83m2
·R$ 120.000,00

·Ref. 2295 -Amizade
•Terreno residencial
.Área terreno: 329,74m2
·R$ 105.000,00

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

•Ref. 2341 - Três Rios do Su I
=Terreno residencial
.Área terreno: 2.437,08m2
.R$ 130.000,00

·Ref. 2385 - Três Rios do Sul
�Terreno residencial
.Área terreno: 448,OOm2
·R$ 65.000,00

·Ref. 2459 - Centro
·1erreno de .esquina com. e central
.Area terreno: 747,25m2
·R$ 480.000,00
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Creci/SC 2,807-J imóveis 47 9248 ..9078 (Vivo)
Plantão

47 967'2-1052 (Tim)

_D Chico de Paulo D Jaraguá 84 _D .. Amizade

_D/#jlllJrfllJ1nim;liliflill!/fÓlllii!imiliff!1._�!I!ilI

lEI
Casa com 50,OOmZ sendo 01 Dormitório,

Sala de Estar/Jantar, Banheiro. Área de Serviço,
e O 1 Vaga de Garagem Aceita automóveis e

terreno como parte de pagamento
(Terreno: 301 ,42m�)
R$129.900,00

��!':!·-::::����!7'�"JFr,::'��!_��;T'�':Jt�'�?"í�,,·-'�;�=2�

1I,·',.IIJli .• ,.tl ,

Residência Residência Residência Residência
Casa com 56 m2 sendo 2 Dormitórios, Sala
Estar, Copa/Cozinha ,Banheiro ,Lavanderia
,Varanda. Murado e 02 Vagas de Garagem. ,

Geminado com 65 m2 sendo 02 Dormitórios,
Sala. Banheiro e 01 Vaga de Garagem

(Ace,ita automóvel como parte de pagamento).

Casa com 105 m2 sendo 03 Dormitórios,
Banheiro, Sala, Cozinha, Área de Serviço,
Área de Festa e 01 Vaga de Garagem

(Terreno com 300 m2)

Residência Apartamento Apartamento Terreno Terreno
Casa com 77,33 m2 sendo 02 Dormitórios,

. Banheiro Mobiliado, Sala de Estar I Jantar, Cozinha,
Área de Serviço e 01 Vaga de Garagem

(Terreno com 368 m2 )

Apartamento com área privativa de 56,81m2
senco 2 Dormitórios .Sala

-

Estar/Jantar,Cozinha,Banheiro,Lavandería
e 01 Vaga de Garagem

Edlffcio D'ltália
Apartamento com área privativa de a8,87m2 sendo *
03 Dormitórios, Banheiro C.ozinha, Área de Serviço,.

Sala de Estar IJantar e 01 Vaga de Garagem.
Próximo ao Brasão

R$129.900,00

Terreno com 431,25 m2 (12,50 x 34,50),
Próximo a Flasll Video Locadora.

Terreno com 370,21m2 (13x27)
Próximo a Sociedade,Amizade

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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----------·--1I ...ocação Residencíal
I

, - 2 qtos- Barra do Río Cerro II prox. a Malwee
I R$ 480,00+ cond.

I -2 qtos - Centro

I prox. Onco Clínica Jaraguá
R$750,OO+ cond.

i

1-1 suíte + 1qto - Vila Lenzi

I prox. Weg 1

�I' ... _,j R$800,00+cond.

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

I

Terrenos
pI investimento

a partir de
60.000,00

I

cação Comercial

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

Acabamentos Vatil Construtora

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

---=-y- --� �.... :.. _.1
-

•

...

Bairro: Ba�ra do ,Rio Cerro Ref.:00400.001 Bairro:Vila Lenzi -1 suíte"�7�1���t + 2quartos, II ,"'D- "Ag .

:';�l1suite+' qtoApartlrR$125.000,�O AltoPadrão,CozinhaMOBILlADA,SalãodeFestasc/churrasqueira, II' .

� ��,�".,",,'--- IAmplasala+sacada com churrasqueira Ampla sala cf hall de entrada R$450,OOO.OO -I ReL�2;����;;o9:��essoa IL---"=_o----:-----:-.-;-,--=_-:,=_"",,_�,,�"",,,,l-,-.-e- ,,..-,-.----:f'---,,..L:::..;:;..,�---..;...,::.-_,_.,...:..:...:...::.:.:...:J...:_--:,::::::;:::,�.====;:::::======����.:;:.:'::::':::==::::::::::=':::"::"::::::::':::'=:::J.:�������:::=�::T==::::::::::::==::;::::::========::::::::::t__==-==:::.....--=======_:_......:.L!���_,��-=��,-",-d
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RUA BARAO DO. RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC

Ref. 2144 - Apto no Bairro Amizade - Res. Emilio Darem ReI. 2145 - Bairro Tres Rios do Norte - Res. Tres Rios 11- Aptoscontendo: 02 Ref. 2143 _ Aptos Res. Vila Madalena _ Bairro Amizade _ mntendo: 02 Ref. 1128 - Sobrado - Bairro Amizade - rontendo: l.pav: solo estar, rozinho,
- conten�o: 02 d.ormitórios, bw_c, solo estar, socado coJ11 dormitórios, bwc, solo estar, socado com churrasqueira, cozinho, lavanderia, dormitórios, bwc, sola estar, somd,a mm dmrrasqueira, cozinha, lavan- lavanderia, lavado, garagem /2.pav: 01 suíte com dosete socodo, 02 dorm.,churrasqueira cozinho lavanderia 01 vogo garagem. Areo '

.. O
-

b 'I d
. . . . - b / 3

' -

d Ir lu d Á d 173 00 2 Á.

t' 68 02 2 í -'
b t' I 11 595 01 vogo garagem. Area pnvoHvo: 60, Om2. Incorporoçoo so motncu o ena,Olvaga estaaonamento. Ara0 pnvaliva: 72,75m2.lnmrpora�o wc .pav:sofüo com soco o no ente e n os. reli o caso: ,m,. reo

\� prno IVO: , �o'lo���s��oif�ooooomo ncu o . .

64.350. Valor: o partir de RS 115.000,00.·. sob matriwla 63.486. Valor: RSl44.!XXl,OO terreno: 168,OOm2. Valor: R$170.000,OO+soldo devedor Rnondomento.
m!1lllll -_.-lIl!'

APARTAMENTOS

ReI. 2140 - apto Bairro '{!eiras - Res.Montreal- rontendo: 02
dormitórios, bwc soàal, solo eslDr, somdamm dJurmsqueira, rozinoo,lo
vandeoo, Ol vago garagem. Sem�mobiliado. Ara0 privativa: .54,43m2.

Valor: RS147.000,oo.
.

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

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

Plantão de Vendas:
9187·2075

Rei. 2110 -Apto no Centro - Res.ltalia - Contendo: suíte
mm doset, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, sacoda com

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

consultar. inmrporação sob matriwla n.o 26.047

Rei. 2162 - Apto - Bairro Barra Rio Cerra- Res. Emanuel
Contendo: Dl su�e, 02 dormitórios, bwc soda I, sala estar, sacada
mm churrasqueira, cozinha, lavanderia, garagem. Área privatlva:

87,50m2. Valar: 190.000,00.

ReI. 11.54 - Casa alv. - Bairro Santo Antonio - Contendo: 03 dormitórios,
bwc, sola estar"cozinha, lavanderia, garagem. Área aprox. da rosa:

72,OOm2. Ara0 Terreno: 7.100,OOm2. Valor: RS 300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



REF 1482 - RES. DERETTI apto c/62m2 de área

privativa, 02 dorm., SEMI-MOBILIADO, sacada
c/ churrasqueira e 01 vaga. R$ 160.000,00

REF 1486 - RES. VILLAR apto NOVO c/ 63,91 m2
de área privativa, .02 dorm., sala de estar/jantar,
sacada c/ churrasqueira e 01 vaga.
R$149.000,00
_ImlIfIIIIIUUnll!WIIIII!J!UIIIUIII1H11IWlmlUlIIIJWrIIllIIlU!UIIUI1llUlJWIUUllt�lIJIjllll!llll!llJllll!llUlllillllllllBlllJl!lllil1/DllIII!UI!l!lhlllil

II BARRA DO RIO CERRO

I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE MAIO DE 2012

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 9981·1122 I Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso slte;

www.vivendaimoveis.com
IlCENTRO

_""" , ...... ' .....�_H...........""", ..._'''''_'''''' .........._ ......n__ '''''''''''''

IIBAEPENDI
"" .. a .........._ .......�' .................._,....."' ... ' ...."..., ..............."",,""'_"' .._'.. _ ............... ' ...."'... .�_......... ' .........._�... , .. ., ..."""'_............ �'........... ...'.,_ �........._,...., ..._ ......__...""....._ ...........,

IJ ILHA DA FIGUEIRA fl NOVA BRASILlA
......,""' _ __ " �,"'�' _" """""_ ""'''''' '_J''''''_, � ,,'

m NOVA BRASíLIA

REF 1'506"- ·RES. iANCASTER 'apto cf 71 m2
de área privativa, 02 dorm., SEMI-MOBILIADO,
sacada cf churrasqueira e 01 vaga.
R$ 177.000,00

REF 1497 - RES. NORMANDIA apto c/72m2 de
área privativa, 1 Suíte c/ closet, 01 dorm., cozinha,
sacada c/ churrasqueira e 01 vaga. R$ 158.000,00

IU/lJil1Ul/l1ll1lfil!I1llillJJlfi1l1l11111111lnI1l1lIUJJllU/IJIIl1U1Ul/JIiJW!JIljllJlJilfflnlllfllllltun//J1!WJllnIUII/lJ/lUlUllllllllllIJIJm1ltIl/llilJl_'D11J1/I1J1JI/

ITRÊS RIOS DO SUL

'H"" .......""""......,_,......_�_""""t'J�..... ,.�...�"_ ..._"'" ...""' .... "

REF 5061 - Casa alv. com 263m2, 1 Suíte c/
REF 1315 - RES. CAMPIGOTTO apto c/52m2 Closet, 02 dorm., piscina, área de festas e
de área privativa, 03 dorm., sala de estar/jantar, garagem para 02 carros. R$ 525.000,00

""3,�,�n��.2,;��:.�.9,J,.����;!J�,�,.�"�;,�,��,l��""",...:e.,,,,,. L.:....,,,,,''''''''''�::o:'''"''''',:...,,=.''''�:;!"=�'o==-..:::=.,,,:��=�=�"

IIVI LA RAU II BARRA DO RIO CERRO

1.__0IIII'....

REF.1450 - RES. VICENZI apto c/56m2 de área
privativa, 02 dorm., sacada c/ churrasqueira e
01 vaga. R$135.000,00

REF 1477 - RES. ALGARVE apto c/72m2 de área
privativa,"02 dorm., sala de estar/jantar, sacada c/
churrasqueira e 02 vagas. R$ 129.000,00

--
."""z;,fti .... 'n''''''".''_'''''''''''n''''''''n.,,�'Mr,'''''',,'''li''''''',''''''''''''''_'''''','''''''''''',,'",",,,,,,,.�,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,

REF 1488 - RES. SÃO LUIS apto c/ 48m2 de área
privativa, 02 dorm., Cozinha Mobiliada, sala de estar/ jantar,
sacada c/ churrasqueira e 01 vaga. R$125.000,OO

REF 1514 - RES. FILIPE apto c/50m2 de área
privativa, 02 dorm., sala de estar/jantar, sacada c/
churrasqueira e garagem. R$119.000,00'nllm"llIInlll,,,,,mllri!imml�,,,n,,,..,,,mmm,m',,,,u''''Um'UI!''',,m''''III''',,m''t!I�,,mmUHu'�m'lUII,mIlH"'riHr'"mtt"I!JIU"III"'UIl"'J/I'

II NOVA BRASíLIA IIAMIZADE

.,11,. "i

! RE� 818 - ·1
.. �OIm, Sàla, cozinha (mQb ."\ ,00

REF.: 821 - AmJZade -1 suite, 2 dorm, sala coz, (mobiliado) • R$'1.300,OO.
REF. 813 • Vila l.Qnzi·1 sufte, 2 dorm, sala, cozinha, chumasq e garagem - A.$1100,00
ReI, 657 - Centro - Suíte, 03 donn. egaragem pi 3 carros. - R$ 3.000,00
REF. 791- VIEIRAS- 3 DORM, SALA, COZ, GARAGEM P/2 CARROS - R$1000,00.
REF. 505 - Amizit,de - 2 suítes, + 1 dorm, sala, coz, garagem· R$1.100,00
REP.. 812 - Nova BrasOia -1 suíte, 2 dorm (mOb), sala (mob), lavand (mób) - R$1.500,OQ.
RE� 801 • Centro·1 suíte1� llorm; salíl�.llOZ, lavand � R$ 3.5 O.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VIVENDA
COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

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

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

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

REF.1413 - Ótíma localização, na Rua 25 de Julho

(ao lado do Posto Mime Malriz;)

10 pavimento: garagem, acesso social,
depósito e instalações de serviços;

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

2 elevadores

24 apartamentos (4 por andar);

106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto Tipo 1

106,73 m2 - Privativo

nçamenlo
- REF.1470 - Banheiro

,
,I

- 77,68m2 de área privativa

- Suíte + 1 quarto

- Sala de estar e jantar
- Cozinha

- Área de serviço
- Sacada com churrasqueira - Ótima Localização, �airro São Luis.

- O 1 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

--- --- - ---_._--------

I

86m2 Privativo Suíte + 1 dorm.

Ampla sacada com churrasqueira;

Cozinha;

Sala de Estar e Jantar conjugadas;

Lavanderia;

Acabamento em Porcelanato, Gesso e Mossa Corrida;

Espera para Splif;

Hall de entrada, Área de festas e Ployground decorados"

Estágio do Obra Moío/20 12

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

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

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

rejane@atlantaimoveis.comwww.atlantaimoveis.com

R.I: 65.181 Rei. 2418 Residencial
Riviera (Em Construção)

ná Vila Nova com 1
suíte com closet, 2

dormitórios, bwc social,
sala de estar/jantar,

cozinha, área de serviço,
ampla sacada gourmet, 3
vagas de garagem - Forro

em gesso no interior
dos apartamentos,
preparação para ar

split e hidrômetro
individual,Preparação

para aquecimento a gás.
(SOMENTE 02 APTOS

POR ANDAR).
A partir de

RS 270.000,00

Ref.2381 Resid. Saint Germain (Em
Construção) na Vila Nova com 1 suíte,2
dormitórios, bwc social, sala de estar e

jantar, sacada com churrasqueira, área de
serviço, 02 vagas de garagem. Acabamento:

REBAIXAMENTO EM GESSO NAS SALAS, PISO
LAMINADO EM MADEIRA NOS DORMITÓRIOS,
PORCELANATO NAS SALAS, PREPARAÇÃO
PARA AR SPLlT, HIDROMETRO INDIVIDUAL.

RS 219.000,00 á RS 235.000,00

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
RS 305.000,00

ReI. 2384 Residencial Don Michael (Em Construção) na Vila Nova
com 01 su�e mais 02 dormitórios, sala de jantar/ estar, bwc social,

cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira,
02 vagas de garagem. R$ 215.000,00

R.I: 63.507

Rel.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 1zI--------==--=-=--...I-I-------illlEZ-----=---=I
estar e jantar; sacada
com churrasqueira,
cozinha, área se

serviço, bwc social,
garagem. A Partir
R$ 200.000,00

ReI. 2480 Resid. Ilha
dos Açores na Vila
Lenzi com 01 suíe,
01 dormitório, sala de
estar/jantar, cozinha
(mobiliada), bwc social
(mobiliado), sacada
com churrasqueira, 01
vaga de garagem. 02
APTOS POR ANDAR.
R$ 160.000,00

Ref. 2487 Edifício Atiantis
na Vila Rau com 01 surre,
02 dormftórtos, sala de tv,
cozinha mobiliada, bwc
social mobiliado, área de
serviços, sacada com
churrasqueira e 01 vaga
de garagem coberta.
R$ 180.000,00

Ref. 2455 Resid.
Don Artel no Baependi
com 01 suíte, 02

.

dormftórios, sala de
jantar e estar, cozinha
mobiliada, sacada cf
churrasqueira, bwc
social mobiliado 02
vagas de garagem.
R$ 220.000,00

quartos, sala de jantar
I e estar, bwc social,
cozinha, área de
serviço, sacada com

ReI. 2416 IBIZA churrasqueira, 01Residence (Em
Construção) no vaga de garagem.

Centro com i suíte
�__�!WI_.��::J:_:_j

R$160.000,00
c/ closet e sacada, 2 ..;:.

demi-suítes, saladel�::=====::::z!ii::::=:z:::::::::::===:::::'iif:r;jrrT:fiir.lE;:;===========:dJjantar e estar, sacada
com churrasqueira,
lavabo, cozinha,

área de serviço, 02
vagas de garagem.-
2 COBERTURAS

DUPLEX. Apenas 2
apartamentos por
andar, aquecimento
de água a gás, ar-

split, aproveitamento
de água da chuva,

medidores individuai
de água e isolament
acústico. A partir de

R$ 360.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.epassos.com.br

5
...

rm
, ."

ve

47 3055 0073

APARTAMENTOS

.' mll
Cód, 2055 -Apartamento todo
mobiliado. 1l1ufte e 1dormitórlo a

2 vasas - Centro
r--,

Cód. 2005 -Apartamento
\ quarto - CentenáriO

Cód. 2027 • Apartamento
2 Quartos - Centro

Cód. 2052 • Apartamento
1 suite + 2 quartos· Centro

!l"

Cód. 2043 - Apartamento 1 suite +

2 quartos - Nova Brasilia

Cód. 2040 • Apartamento
3 llu1tes - Ed. Belvedare

Cód.2051·Aparta�
2 Qll8rtoJ • Vila Nova

cee. 2046 -Apartamento
1 suite + 2 quartos - Nova Srasflla

DESTAQ·U·ES .

Cód.2048-�"
suite ..2 quaIfOS �

CufIJiewicZ

CASAS

Cód. 1027· Casa
2 quartos • Vila Lenzi

Cód. 1050 - Sobrado
1 suite + 2 donnItóriDs

Cód. 1048 - Casa em CIOnstrução
245,0I)mZ - Aguá Verde.

Cód. 1047 - Casa 1 suíte e 2
dormitórios - Nereu Ramos

Cód, 1046 - Casa 2 doonlIÓ!Í06
- Nova Esperança

Guafamirim

Cód. 1043 - casa
1 suitemaster + 2 quartos - Amizade

Cód. 1030 - Casa de l!$QUina
Jardim das flores . &Irada Nova

Cód 1028 - casa 1 wJIe
.. 2·1klImil{)óQs - Rara

TERRENOS

C6d. 3004· Terreno
Jaraguâ Esquer!'lo - CDnd. fechado

69B.3Orr>·
___---==='11'"

Coo 3044 - Terreno próx.
Ese;olelros. 450m2

mi

CÓ!ÍI. 3Q3S - Terreno em cond.
l'et':'hado· Vila NOlIa - ViltaggiQ

di Brugnagp - MUI7!'!»

CM. 3046 - TelT'l'l110 Víla Nova -
ô24m'

Cód. 3026 - Terreno
Três Rios do OIte, Lot, Palnetras

325m'

CM. 3038 - Terreno cm
corn:!omjoio f8'Chado - Vila N0\I3

- 54G.91m'

_.__ IJJÍlj
Oód. 3025 - TSl'reno

Amt:e:ad� • Lot, Munique

COO. 3'04 t - Terr_
Jar-diJuá EáGuerdo - 5111,51h1"

II

479999-1 11
www_

"lA�"
ÇM�� -jet.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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20 ANOS COM VOCÊ!
www.girolla.com.br

Rua Barão, do Rio Branco, 650 f Centro I Jaraguá do Sul 1 se I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com.br·1 www.girolla.com.br

3003: 3003 - SAINT TROPEZ-
1, 2 ou 3 qtos. À partir de R$ 140
mil com excelentes condições
de pgto.

3001: FLOR DE LÓTUS -

Suíte + 1 qto ou Suíte + 2 qtos.
Otimo acabamento e locali
zação. À partir de R$ 210 mil

3103: JAESER II - Suíte + 2 3116: SILVIO PRADI - Suíte +

qtos, cozinha mobiliada, sacada 2 qtos, 2 sacadas, churrasquei-
e! ehurasqueira. R$ 310 mil ra, garagem. R$190 mil

3454: PiÇARRAS - TRANS
ATLANTICO - Suíte + 2 qtos,
ampla sacada, 2 garagens.
R$ 470 mil

1196: ILHA DA FIGUEIRA -

177m2 cf suíte + 2 qtos, coz
inha mobiliada. R$ 320 mil.
Aceita apto.

1000: CENTRO - 187m2
cf suíte + 2 qtos, 2 salas.
R$ 420 mil. Aceita apto. no

neqócio.

3028: JARAGUÁ - Central. 2
qtos, sala, cozinha ... Porteiro 24h.
R$149mil

3176: JARDIM EUROPA -

Novo. 2 qtos, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira e

garagem. R$ 130 mil
10

1

1013: CENTRO - 180m2 e!
suíte com banheira + 2 qtos,
salas, bwe's. Pode ser utilizada
comercialr:nente. R$ 500 mil

1217: ESTRADA NOVA - 1229: JGUÁ ESQUERDO -

79m2 cf 2 qtos, cozinha mobili- 140m2 cf 3 qtos, cozinha mo
ada. R$ 165 mil. Aceita carro biliada, área de festas e am-
ou terreno. pio terreno livre. R$ 220 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
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

3041: BELLE VIE - Novo e com

excelente acabamento. Suíte +

2 demi-suítes, ampla sacada e 2
garagens. R$ 380 mil

3300: SONHO VERDE - 2
qtos, sala e cozinha inde
pendentes, sacada com chur
rasqueira. R$ 123.500,00

1110: BARRA DO RIO CER
RO - 130m2 cf 3 qtos, sala,
cozinha, área de festas.
R$165 mil

1234: JGuÁ ESQUERDO - 251m2
d 2 suítes master + 1 qto, cozinha e

churrasqueira mobiliadas. R$ 935 mil.
Aceita apto. em ltajaí ou BC ou terreno
em Jaraguá.

1343: TIFAMARTINS - 60m2 e!
1 quarto, sala, cozinha.
R$115 mil.

1478: CORUPÁ- Toda reformada.
60m2 cf 2 qtos, sala, cozinha e

bwc. R$ 120 mil

3096: GERMANO - Suíte
+ 2 qtos, cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira.
R$ 245 mil

3421: JARDIM DAS MERCEDES
- 2 quartos, sala e cozinha, saca
da e garagem. R$ 125 mil

1145: CHICO DE PAULO -

108m2 cf suíte + 2 qtos, coz
inha, churrasqueira. R$ 180
mil.

1240: NOVA BRASíLIA - 108m2
cf suíte + 2 qtos, sala, cozinha,
edícula. Pode ser utilizada com

ercialmente. R$ 330 mil

1360: RIBEIRÃO CAVALO
- 49m2 cf 2 qtos, cozinha e
sala conjugadas. R$ 117 mil

1448: SCHROEDER -100m2
cf 2 qtos, copa, cozinha, área
de serviço. R$ 198 mil

3102: D'ITÁLlA - Suíte + 2 qtos,
cozinha mobiliada, sacada fechada,
churrasqueira. R$ 169.500,00

3409: GRANADA - Semi-mobilia
do. Suíte + 2 qtos, ampla sacada
fechada com reiki, 2 garagens.
R$259 mil

1161: CZERNIEWICZ
181m2 cf 4 qtos, sala, coz

inha, 2 bwe's. R$ 310 mil.
Aceita terreno.

1256: RAU - Geminados
novos - 170m2 (cada) cf
suíte + 2 qtos, área de festas.
R$ 250 mil

1393: CENTENÁRIO - 244m2 d
suíte + 2 qtos, área de festas com

piscina. R$ 340 mil. Aceita casa ou

apto. em Barra Velha.

1435: GUARAMIRIM - 76m2 d 2
qtos, sala, cozinha. R$ 160 mil. Aceita
apto. em Jaraguá

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• VENDA • LOCAÇÃO • ADMINISTRAÇÃO

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$ 310 mil
RI. 7-2.597

3110: JGUÁ ESQUERDO - ANA
LÚCIA (Torre B) - Suíte + 1 qto,
sacada cf churrasq.RI. 1-62.185

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.12-63.476

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

3011: VILLENEUVE - Alto padrão e ex-
, 3392: VILLAR -/2qtos, sacada cf chur-

eelente localização. Suíte. master + 3 rasq. R$ 149 mil. R.I. 2-57.444
suítes. Condições de pgto especiais.

3007:
.

MILANO - Exrelente padrão d suíte
máster + 2 suítes, 3 garagens. Consulte-nos!
R.I. 1-65.549

3094: Czerniewiez - Última unidade com

preço espeeial- 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. R.I. 7-20.073

3206: PALADINO. - 2 qtos, sacada cf
ehurrasq. R$ 139 mil

LANÇAMENTOS

3406: ESPLANADAGLATZ -98e 118m2de
área total, 1 qtos, sacada com churrasquei
ra. Entrada de R$ 6.000,00 + parcelamento
+ financiamento. R.I. 2-66.608

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, fqrma de pgto facilitada. Areita
imóvel no negócio. Consute-nos. R.I. 1-61.952

3152: EUGÊNIO TRAPP - Suíte + 2 qtos ou Suíte,máster
+ 2 suítes, vaga de garagem adicional, terraço*. Area de
festas cf piscina, salão de festas, dois elevadores e muita
comodidade.Consulte-nos!

3056: CENTRO - GAMALlEL - suíte + 1 qto ou 2 qtos. En
trada e parcelas facilitadas. RI. 1-60.083

3281: EMMENDOERFER HOME CLUB - 3

opções de plantas. Aqui vr:x:ê aproveita o mel
hor da vida, na segurança da sua casa. Visite o
deoorado.

3004: CENTRO -IBIZA - DUAS OPÇÕES DE P�N
TAS, 2 GARAGENS E APENAS 2 APTOS. POR
ANDAR. À PARTIR DE R$ 360 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 + parrelamento. RJ 62.167
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3025: CENTRO - MANHATTAN - 3 suítes, Z gar. e a van- ro

>

tagem da planta poder ser modificada para atender às suas o
necessidades. RI. 4-31.988. Visite o decorado. �
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QUITA�O DE .INAleIAMENTO

CR�DITO
RS 950 Mil
RS 810 Mil
RS 625 Mil
RS 535 Mil
RS 348 MIL
RS 310 Mil
RS 255 Mil
RS 210 Mil
RS 145 Mil
R$125Mll
RS 110 MIL À combinar
ACEITO CARRO E FGTS

fNIRADA

RS 82 MIL
RS 79 Mil
R$ 62 Mil
R$43Mll·
R$ 33 Mil
R$ 29 MIL
RS 21 MIL
R$19 MIL
R$14 Mil
R$ll Mil

• Apartamento c/ suíte + 1 quarto,
sacada-c/ churrasqueira, cozinha
mobiliada. R$ 149.000,00 (liberado
para financio e FGTS). Tr: 9104-8600.
Creci 14482.

'""�"

• Apartamento c/ 2 quartos +sacada

c/ churrasqueira, área de festa,
áreas de 53 á 65 m2. R$ entrada +

parcelamento + financio Tr: 9159-
9733. Creci 14482.

:.
..

• Apt.76 m2 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 bairro 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 rnt? 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, aceita carro

como par.te do pago Fone 8448-8644

• Vendo Apto no Residencial São Luís. R:
Francisco Hruschka - São Luís, (próx.
ao Arroz Urbano) c/ área de serviço,
sacada c/churrasqueíra, sala de estar,
cozinha, bwc, 3 dormitórios, garagem,
área de festas, playground, Apto 142.
Área privativa: 63,37 m2• Área comum:

7,05 rn-.vaga de garagem: 11,50 m2•

R$ 145.000,00. Tr: (47) 9905 8809
ou (47) 3275 2423

• Vendo Apto no Residencial Ilha Bela na

R: Leopoldo João Grubba, Centenário
(próximo ao DG da WEG) Sala de

estar/copa integrada, sacada c/
churrasqueira, cozinha, área de serviço,
2 dormitórios BWC, garagem, elevador,
salão de festas, área privativa: 61,�3
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

Rio�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 apto na praia Itajuba 65 mP

c/ suíte, aceita carro. Tr: 8448-864;4

• Vende - se Casa Nova 100m2 no

Firenze terreno 370m2 murado

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

8443-3633

RESIDENCIAL

TORRE DE LUNA

VILA NOVA
APTO COM

96,12M2, COM 2

QUARTOS, SALA,
COZINHA ÁREA
DE SERVIÇO,
BWC,SACADA
COMCHURR
E GARAGEM.
SEMI MOBILIA
DO. R$ 145.000,00.
ESTUDA PRO
POSTAS. ACEITA
FINANCIAMEN
TO.FONE:
4796620985

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

• Casa Nova com 135 m-', 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. (aceito apart. ate
R$ 150.000,00.) Valor da casa R$
298.000,00. Tr: 3371-8082/ 9905-
7365

• 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
/ troca com casa ou chácara em

Curitiba.

• Vendo 2 casas de alvenaria em

Joinville escriturada, rua calçada,
ótimo local, terreno com 300 mP. R$:
120.000,00. Aceito veiculo com 50%
do valor ou terreno. Tr: 3273-7644/
8812-7170

• Vende - se chácara 25 mil mP s/
casa em Guaramirim, no Bairro Caixa
da Agua, Rua Guilherme Tomelin. R$
130.000,00. Tr: 8422-1926.

• Vende-se uma locadora com ótima
clientela, ponto de funcionamento a

13 anos, mais de 3000 DVDs entre

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

• Aluga-se. sala comercial no centro de
Corupá 120 mP c/ estacionamento.
Tratar no horário comercial. 3375- 1004

• Vende - se loja de presentes,
utilidades e acessórios femininos,
Bairro Vila Lenz1. Tr: 9175-1200 ou

9663-5682

• Aluga se sala comercial em
Guaramirim com 18 mP, ótima
localização. Tr: 3373-1900

• Aluga-se - Sala comercial, Marechal
Castelo Branco, 2128 - Centro/
Schroeder. 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

• Vendo agropecuária, pet em
Guaramirim, bairro Avaí, valor a
combinar contato com Fabio ou

Marley (47) 9244-6304

• 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.

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos
e garagem coberta. R$ 545,00. Tr:
9993-2131 com Sandra.

• Alugo quarto para pensionistas,
Centro. R$ 300,00 livre de água, luz
e intenet.. Tr:9123-5851

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

João Planincheck, no Nova Brasüia. 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 ltajuba, R$ 10.000,00
entrada e saldo parco Direto c. propriet
Fone 8448-8644

• Vendo 3 terrenos na praia de ltajuba, 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$ 3328-3560..

• Vende - se terreno no centro de

Schroeder com 400 m2, 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 em Schroeder 900 m2 .R$
50.000,00 .R$ 3275-2347/8853-9716

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat - R:
Irmao Leão Magno (15,75 x24, 00 m)

. cada R$ 170 mil- tratar com Sergio Cyrillo
Bagattoli 9975-3940

• Grande oportunidade Vendo um lote no

perímetro urbano, com 21, 146 m2, 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

• Vende-se terreno na praia de ltajuba R$
30.000,00 escriturado, 300 m2• Tr: 8448-
8644

• Vende - se um terreno com casa mista,
na Rua Oscar Schneider - Barra do Rio

Cerro, R$ 110.000,00 aceito propostas. Tr
9114-8095.

• Vende se um terreno 7.522 mP Rio Cerro.
ótimo pra construção de galpão. Tr: 9654-
2206.

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

• 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.

• Vendo Notebook Deli - Pentiun dual core -

2,20GHZ 4 GB de memoria Hd - 250 GB
Placa de video integrada - ONbord - Mobile

Intel(r) 4 series Express. R$ 950,00, c/
-,

Bruno. Tr: (47)3055-0085/3372-2772.
Email: brunorosa90@hotmaiLcom

• 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 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

• 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 restriçôes 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.

• Vendo loja no centro de Jaragua,
com estoque e clientela formada. R$
58.000,00. Tr: 9991-2121.

• Vendo estoque de decoração infantil,
acompanha carteira de clientes. Tr:
9183-1996

• Vendo filhote de Pinscher, fêmea R$
150,00 e o macho R$ 120,00. Tr:
3371-6968

ALUGA-SE
Suites e Kitnet mobiliados.

, Com garagem. e internet
, Ambiente monitorado e familiar

Mensalista ou diário

Fone: 3372-3561 I 8492-5911

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE MAIO DE 2012 I IMÓVEIS I 19

00 •

o
�

•• •
\O
\O
I

N

a:::

II •
o
Iro
U·

fro •
\-

o
a.
�

• "o
u
C

Esplanada Glatz.
Na Vila Nova,
sua vida nova!

STRUTORA

l,

Localizado na Ru 25 e J t I sI
Bairro Vila ova '_ Jara J -

Apartamentos de 98 e 115m2 de área total

2 dormitórios

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

Sacada com churrasqueira
ApartamentoA

Banheiro e área de serviçoApartamento B

Espera para ar condicionado e TV a cabo

2 elevadores por bloco

1 vaga privativa de garagem com opção para

aquisição de mais uma

Área verde e de lazer Playground
Salão de festas

Apart. menta C

Incorporação: 'Vendas exclusivas e informacões:
;:,

CONSTRUTORA
n (47) 3055�0919

(47) 8447-9319
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Viver bem é
escolha certa.faze aIMÓVEIS

www.engetecimoveis.com.br
Padre Pedro Francken, 217 - Centro - CEP: 89251-040 - Jaraguá do Sul/SCVocê escolhe sua conquista

Hausgarten
Rua: 702 João Ropelatto, esquina BR 280 .

Nereu Ramos / Jaraguá do Sul se
•

REF.: 423 - VILA NOVA -1° ANDAR - Apto com 87m2 com 01

suíte, 02 quartos, sala de jantar/estar, banheiro, sacada com chur
rasqueira, cozinha e área de serviço. Valor: R$ 225.000,00

REF 424 - VILA NOVA - 70 andar - Apto com 87m2, com 01 suíte,
02 quartos, sala de jantar/estar, banheiro, sacada com chur
rasqueira, cozinha e área de serviço. Valor: R$ 240.000,00

REF.: 258 - CENTRO - Apartamento com 01 suíte, 01

quarto (Planta original alterada 01 suíte-oz quartos), Sala
de jantar e estar, escritório, cozinha, lavanderia, chur
rasqueira e 02 vagas de garagem. 01 quadra do Angeloni
da Barão - Prédio novo. Valor: R$ 370.000,00.

REF_: 447 - ÁGU.A VERDE - CASA COM 2 SUíTES
+ 1QTO, ESCRITORIO, SALAS DE JANTAR/ ESTAR
INTEGRADAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO, BWÇ
SOCIAL, GARAGEM COM CHURRASQUEIRA + EDICULA
COM +-25M2. R$ 320.000,00

REF443 - SÃO LUIS

CASA GEMINADA - 2 QTOS, S�LA DE ESTAR/JAN
TAR INTEGRADAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO,
BWC SOCIAL, GARAGEM. R$150.000,00

REF.: 445 - RESIDENCIAL VILLE OU SOLEI L - APTO 501
- CENTRO - SUiTE + 2 QTOS, SALA DE ESTAR/jANTAR/
COZINHA INTEGRADOS, ÁREA DE SERViÇO, SACADA
COM CHURRASQUEIRA E UMA SALA DE MÁQUINAS
(DEPÓSITO). R$380.000,00Apartamentos com 02 quartos, saia/es

tar, banheiro, cozinha, área de serviço, TERRENOS:

sacada e 01 vaga de garagem. REF 386 - Terreno no Bairro

czerniewicz - 376,02m - R$
110.000,00 - Pode ser finan

ciado!

Apartamentos a partir de

R$106.400,OO REF.: 149 - VilA NOVA - �etragem da casa: 200m2. Me
tragem do terreno: 600m Casa com suíte, 02 quartos,
bwcJ.sela cozinha, área de serviço e gar. para 2 carros.
PREl.O A VISTA = R$ 380.000,00 OlJ R$ 120.000,00 de
entráda e SALDO em até 90 (NOVENTA) parcelas
de 3( três) CUB'S mensais.

REF451- CENTRO - APTO EDIFíCIO MUNIQUE
- SUíTE + 1 QTO, SALA DE ESTAR/JANTAR/
COZINHA INTEGRADOS, ÁREA DE SERViÇO,
SACADA COM CHURRASQUEIRA, 1 VAGA DE
GARAGEM. R$250.000,00

.

REF.: 385 - CHICO DE PAULA
03 quartos, bwc, sala de estar, cozinha, lavande
ria, garagem para dois carros + Edícula contendo:
lavado, sala e churrasqueira - R$ 240.000,00

REF445 - AMIZADE - Apto térreo com 2 qtos,
sacada com churrasqueira, cozinha mobiliada, bwc,
sala, garagem. R$150.000,oo. Aceita proposta de
casa com maior valor

Mais informações: marcal@engetecimoveis.càm.br ou no

tel. 8845-9814

REF439 -Nova Brasília - Ter

reno - Ótima localização com

700m2. R$380.000,oo

REF278 - Terreno no bairro

Amizade em rua asfal

tada com 336m2. Valor: R$
102.000,00.

Viver be
REF 394 - EDIFfçlO ELEGANS - Centro - 1 SUiTE + 1 QT,OS,
BWC,ClRCULAÇAO, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA
DE SERVICO, SACADA, 1 VAGA DE GARAGEM. R$200.000,00
- forma áe pagamento: Entrada R$70.000,00 +parcelas até
entrega das chaves + saldo financiado pelo banco.

REF390 - APARTAMENTO - NOVA BRASíLIA
1 suíte + 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, cozinha
mobiliada, bwc, área de serviço, piscina, área de
festa, 1 vaga de garagem. R$2So.000,00

REF453 - ILHA DA FIGUEIRA
CASA ALVENARIA COM 3 QTOS, SALA, COZINHA,
ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM, BWC, TODA
MURADA. R$170.000,00

REF 324 - VILA RAU
Casa de alvernaria com 03 quartos, 2 salas, 2 banheiros,
cozinha, dispensa, garagem para
02 carros, churrasqueira, escritório e lavanderia.
Área do Terreno: 450m'. Área do imóvel: 240m2

REF446 - Estrada Nova
- terreno com 329m2.
R$92.000,00REF.: 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.: 1211 - Casa com 3 quartos, copa,
cozinha, bwc, lavanderia, garagem e edícula.

Terreno com 461,00m2• End: Loteamento

Marajoara. - R$ 220.000,00.

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 REF452 - Vila Nova - Terreno

de 372,97m2 sem benfeito

rias. R$16o.000,ooli 408 NOVA BRASíLIA
Terreno urbano edificado com uma casa em alvenaria

(não averbada. Terreno com 1.100m2 e a casa com

318,9sm2 (1 suíte + 3 qtos), demais dependências e

piscina. R$900 mil

REF442 - RECANTO FELIZ - ENTRADA SCHROEDER

I - CASA COM 1 SUíTE + 3 QUARTOS, SALA, COZINHA

MOBILIADA, 02 BWC, ÁREA DE FESTA, ÁREA DE

SERViÇO, GARAGEM, EDlcULA.R$2S0.000,00 ACEITA

PERMUTA.

REF 309 JARAGUÁ ESQUERDO -

Casa de alvenaria com 03 quartos, sala estar/jantar, cozin
ha, 04 banheiros, área de serviço, área de festa. E no térreo
possui 01 sala comercial; Metragem do imóvel: 550m2.
Metragem do terreno: 860m2 Valor: R$ 750.000,00.

REF454-TIFA DOS MONOS-CASA DE ALVENARIA COM

ÁREA DE SERViÇO, BWC SOCIAL, BWC DE SERViÇO, COPA,
COZINHA, CHURRASQUEIRA, 3 QRTOS + 1 SUiTE, DEPÓSITO, 1
VAGA DE GARAGEM, LAJE, SALA DE JANTAR. TERRENO COM

427,SOM2. R$165.000,00 (ACEITA PROPOSTA)

REF.: 1206 - Chácara com casa com suíte, 2

qto, sala, 2 bwc, copa/cozinha, despensa,
lavanderia e garagem. Terreno com 26.150,00
m2• Rua Marechal Castelo Branco, 11517 -

Bracinho - R$ 470.000,00

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

festas. Terreno 511 m2 - R$ 220.000,00
REF.: 1190 - Casa com suíte, 2 qtos, sala,
escritório, bwc, cozinha, lavanderia e

garagem. Terreno com 375,00m2•
R$ 190.000,00 REF435 - CENTROREF 384 - ANA PAULA 4

Térreo com 02 salas, garagem, banheiro.
Parte superior com 03 quartos, sala, cozinha, área de
serviço, área de festa. Metragem do imóvel: 250m'
Metragem do terreno: 3650m2. Valor: R$ 260.000,00

REF 438 - CENTROREF 346 - FIRENZE - Casa com 03 quartos, sala de
estar/jantar, banheiro, cozinha, área de serviço, ga
ragem com banheiro e área de festa. Area do imóvel:
130m2. Valor: R$ 180.000,00
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Apartamento com 03 suítes, escritório/sulte, home
Office, sala, copa, banheiro, cozinha e 03 vagas de
garagem. Todo mobiliado. Valor: R$ 1.200.000,00

Apto no Edifício Gaia - 1 SUíTE + 2 QTOS, BWC SEMI

MOBILIADO, SALA DE ESTAR,JANTAR E COZINHA CONjU
GADAS, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM. R$280.000,00

Rua Frederico Alberto-Curt Vasel, 575 - Bairro

Vila Nova - Jaraguá do Sul
More em um ponto estratégico de Jaraguá do

Sul, o EMMENDOERFER HOME CLUB oferece tudo

para sua família morar bem, no bairro Vila Nova,
próximo a natureza e tudo que você precisa na

'cidade. Duas torres, cada uma delas com 6 apar
tamentos tipo por andar. Serão 11 pavimentos de

apartamentos tipo, e um pavimento superior com
coberturas planas.

Conquiste esta excelente oportunidade!
VENHA VIVER BEM EM SCHROEDER

i

j;
I EDIFíCIO TOM JOBIM: Localizado na Rua Henrique

Friedemann, próximo a ACIAG, Centro de Guara
mirim. Apartamentos: Com 1 suíte + 2 quartos; com-
1 suíte + 1 quarto; com 2 quartos. Apartamentos a

partir de R$ 133.000,00. Consulte-nos.

�AS(_ ����IVAS
!MiríhaCasa
MinhalVidaCONSTRUREAL

�'�UIII

VILLA CATÂNIA: Localizado em Balneário de Piçarras, foi pro
jetado para que pra-ticamente todos os ambientes tenham
vista para o mar. Toda a área social será entregue mobiliada e

decorada. Além da preocupação com a sustentabilidadel com
uma área de preservação permanente, captação e reutili
zaçào da água das chuvas para irrigação dos jardins e limpeza
das áreas sociais, a energia solar também será captada,
gerando energia para a iluminação das áreas sociais.

REF.: 1116 - Casa com aprox. 300m2• 10

piso: suíte c/ 02 sacadas, 02 qrtos / sacada
e bwc. Térreo: 02 qrtos, 02 salas, .

escritório, copa/cozinha, lavand., 02 bwc,
despensa e garagem. Terreno c/ 1.890m2•
Rua Carlos Zerbin, Rio Hern,
R$ 400.000,00

REF.: 1199 - Casa com suite,
.

.02 qtos, sala,
cozinha, lavanderia, garagem, área de festas

e churrasqueira. Terreno cl 450m2•
R$ 250.000,00

RESIDENCIAL ESTAÇÕES: Localizado na Rua Ingo Blunk
- Próximo a Unerj - jaraguá do Sul. O apartamento: • 2

quartos .• sala de estar/Jantar.• cozinha .• sacada com

churrasqueira .• banheiro social. • área de serviço .• 1

vaga de estacionamento.

Edifício Candido Portinari: Rua Presidente Iucelino,
centro de Jaraguá do Sul- Se. Apartamentos com 01

suíte, 01 quarto, banheiro, sala de. estar/jantar, coz
inha, sacada com churrasqueira. Area de serviço, 01
vaga de garagem, preparação para ar condicionado.

REF.: 1198 - Sobrado: Tér. 2 suítes, 1 qto.,
sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem, área
de festas com churrasqueira, forno de pizza e

fogão a lenha. 1º Piso: sala e bwc. Terreno cl
451,80m2 • R$ 350.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROPOSTAS VALIDAS ATE 26;05/2012

IMOBILIÁRIA

Pierrnann
COMPRA • VENDE

Fone/Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite cl sacada +
2 dormit.+ sacada cf chur. +demais depend
encias. ENTRADA R$ 20.000,00 + PARCelA

+ FINANCIAMENTO

REF: 3878 - TRES RIOS DO SUL - 2 DORM, SALA DE JANTAR/ESTAR: PREPARAÇÃO
SPLlT, COZINHA, LAVANDERIA, BWC, SACADA C/ CHURRASQUEIRA, 1 VAGA DE
GARAGEM. ENTRADA DE R$ 5.000,00 + PARCELAS + SALDO FINANCIAMENTO

REF: 3106 - CZERNIEWICZ. 1 SUITE + 2 DORM, SALA,
COZINHA, AREA DE SERViÇO, 1 BWC SACADA COM

CHURRASQUEIRA, VAGA DE GARAGEM. METRAGEM ÁREA
TOTAL 92,93. VALOR ENTRADA: 20.000,00 + PARCELA +

FINANCIAMENTO.

REF: 4172 - Vila Lenzi - Tipo 01: 1 suite + 2 dorm.
Tipo 02: 1 suite + 1 dorm, Tipo 03: 2 dorm. Sendo
todos com sacada com churrasqueira, 1 vaga de

garagem. A PARTIR R$128.150,OO

REF: 5111 - CZERNIEWICZ - 1 SUITE + 2
DORM, 1 BWC, SALA AMPLA, COZINHA, AREA

DE SERVia. R$ 164.000 00

SUITE + 2

DORM, COZINHA,
1 BWC, SALA
ESTAR/JANTAR,
AREADE

SERViÇO,
SACADACI
CHURRAsa:
Á CONSULTAR .

REF: 38710-
AMIZADE. 2 DORM.
1 BWC, 1 VAGA DE

GARAGEM, COZINHA,
SALA DE JANTAR!

ESTAR,
LAV.(\NDERIA.
ENTREGA PARA

SETEMBRO DE 2012.
VALOR Á PARTIR"DE

R$ 124.000,00.

OPORTUNIDADE

NÓS TEMOS
UMA PARA
VOCÊ!

REF: 4951 - TRES RIOS DO NORTE - 2 DORM, SALA

ESTAR/JANTAR, COZ., BWC, SACADA C/ CHURRASQ.
1 VAGA DE GAR. ENTREGA PARA DEZEMBRO 2012.

ENTRADA FACILITADA, ACEITA FINANCIAMENTO.

VALOR À CONSULTAR.

Ref: 4952- Vila Nova.1 SUITE + 2 DORM(TODOS Cf
SACADA),2 BWC, SALAS, COZINHA,

LAVANDERIA, AREA DE FESTA, PISCINA, ESCRITORIO,
DEMAIS DEPENDENCIAS. VALOR: R$ 449.000,00.

SALA, COZINHA� 1 BWC,
" LA\fl\NDEHIA\;,i;,U" VA�lt0i

LAVANDERIA,1 VAGA DE

GARAGeM COBERTA, SAC,AOA
, , !

" '

�

COM CHURRASQUEIRA.

R$ 770,00

...:.www.imoveisemiaragua.com.br··
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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065 - Ribeirão Cavalo, casa de
alvenaria C/ 37,82m2 e terreno

c/337,50m2. (aceita financiamento
bancário). R$108.000,00

070 ...,. Ribeirão

Cavalo, terreno com

71.148,20m2
R$ 2.850.000,00

106 • Centro· apartamento com área
total de 120,86m2• R$ 235.000,00

073 - Três Rios do Sul, apartamento
com 63,70m2. R$130.000,00

091 • Amizade, casa de alvenaria com
31 D,DOm2 e terreno com 378,00m2.

RS 550.000,00

-

, 1. , u.................................................................. .

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,0Qm2 R$1.200.000,OO
006 - Três Rios do Sul, terreno com aproJdmadamente7.000,00m2 R$400.000,00
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m� R$280.000,OO
020- Barra, Velha, terreno com 306,00m2 : R$ 30.000,00.
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m2 R$ 960.000,00
024 - Nereu Ramos Terreno com 420,OOni ; R$ 58.000,00
026 - Ribeirão Cavalo, terreno tom 1.189,5Oni - R$135.000,00
029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317,70m2 - R$ 2.000.000,00
032 - Ribeirão Cavalo, terreno com 9.309,60rrJ2 RI500.000,0003? - Vila Rau, terrena com 2.407,30ni R 650.000,00
038- Ribeirão Cavalo, terreno com 17.590,11m2 R 300.000,00
041 - Nereu Ramos, terreno com 20.321 ,80m2 " " .. , R$1.500.0oo,00
049 - N.ereu Ramos, terreno com 600,oom2 R$85.oo0,OO
050 - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2, ; R$85.oo0,OO
058 - Nova Brasília, terreno com 16.843,45mf , , R$1.200.000,OO
059 - Três Rios do Norte, terreno com 325,OOm2 , " , R$ 75.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2 R$160.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m2 R$145.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,OOm R$300.000,OO
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 R$2.000.000,00,
109- Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pi indústria) , R$ 450.000,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,OOm2 R$500.0oo,00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m2 R$120.000,00
234 - Amizade terreno com 350,OOm2.(Residencial Munique) R$108.000,OO

039 -Apartamento
Água Verde com
área total de

52,71m2.
R$ 100.000,00 025 - Nereu Ramos casa de

alvenaria com 58,08m2 e terreno
com 322,OOm2. R$120.000,OO

004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,00m2 e terreno com 450,OOm2 valor R$180.000,00
028 - Ouro Veroe - casa, de alvenaria c/200,OOm2 e terreno cf 329,00ni aceita sítio R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2 R$135.000,OO
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,oom2 R$130.000,00
062 - Ubatuba, casa mista com 140,00m2 eterr: 307.5101. (aceita imóvel de menor valor em Jguá do SuQ.R$115.000,00
075 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 121,42m2 e terreno com 395,12ni R$160.000,00
090 _ Barra do Sul, casa com 32,OOm2 e terreno com 360,00m2 R$32.0oo,00
094-ilha da Rgueira, casa em alvenaria com 149,41m2 e terreno com 356,25m2.aceita casa em ltapema ou de
menor valor na Ilha da Rgueira) R$370.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de a1v. C/ 1 02,OOm2 e terreno C/ 475,00m2(aceita apto de menorvaJor) R$220.000,OO
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de alvo C/ aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr. c/1.574,10m2 {aceita apto de menor valor) R$450.000,00
161 - São Luis - casa de alvenaria com 140,00m2 e terreno com 421,61m2 R$220.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula. Terreno com 650,OOm2 R$ 220.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m2 e terreno com 2.500,00m2 R$ 180.000,00

040 • Barra do Rio Cerro, casa de tivenaria
com 125,63rrJ2mais e<i:lia com 73,00m2.
Tenmo com 315,35m2. (Aceitrtem!no na
Bana do Rkl Cerro). RS 253.000,00

079 - Ribeiráo Cavalo, geminado novo

com área de 85,13m2•
R$ 135.000,00

044 - Nereu Ramos, C/ área de ?2.000,00m2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,OO
237- Ribeirão Grande do Norte c/123.300,00m2,C/ água corrente, plantação de arroz, banana R$ 500.000,00
030 - Santo Antonio - cJ casa de a1v., rancho, lagoa, cJ área de 175.000,OOm2. aceita imóvel de menorvalor. R$450.000,00
"". -m�:.�fõ ":';artániéíltb a pnva a e 76,Qi1rJí2 e com 1'3,44rií2 � �� Rff85.000,OO
�lg 19��e:�e :�Ot�;t��1e��������.�.�:.�.���.��.�����.���.���.�.�.!��.�.��.�i�!.:::::.�t 1��·.�%&��
060 - Cenlro - apartamento com área total de 153,63m2 , R$ 275.00Q,00
063 - Cenro- apartamento com área total de 96,37m2 R$175.000,00

1_"'�l'������������������������J!!:�����'red���J
Apartamento Centro r R$700,OO
Apartamento Centro R$850,OO

: COMPRA • VENDE • ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro i
" I

LEILAW.MANTAU
Corretora de l:móveis

CRECI011420

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728
Centro - Guaramirim - se - CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47) 3373-1905

Ref. 101.1 - Centro, Guaramirim - Sobrado c/2
quartos, sala/coz, lavand, ára de festa,

garagem. NEGOCIAVEL, Aceita financiamento.
R$ 235.000,00

Ref. 80.4 -Amizade, Guaramirim· Geminado c/
uma suite, 2 quartos. sala, coz, bwc, lavand,
garagem, área de festa. Terreno 180m2 e área
construída de 107m2. Aceita Financiamento

Bancário. R$198.000,OO

Ref. 95.1 - Nova Esperança, Guaramirim - Casa
em Alvenaria, c/2 quartos, sala/Coz, bwc,

lavanderia e garagem. Terreno de esquina c/
450m2 e área construída aprox. 70m2•

R$120.000,OO

Ref. 159.1 - Area Central- Casa em Alvenaria,
Excelente ponto Comercial!

Área do imóvel 70m2, Área do Terreno 264,15m2• Á vista
Aceita Negociação. R$180.000,OO

Ref. 85.2 - Avaí, Guaramirim - Casa com 01 suíte:
03 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem. Area do imóvel 120m2. Area do terreno
376m2. Valor 145.000,00

Ref. 110.1 - Beira Rio, Guaramirím- Casa
em alvenaria de 70m2, com uma suite, dois
quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia.
Terreno com 360m2• Valor R$ 95.000,00

Ref. 151.1 - Barra Velha - Terreno de
150,OOm2, Edificado com uma casa de

alvenaria. Aceita troca por casa ou terreno
em Guaramirim. R$ 60.000,00

Ref. 114.1- Centro, Guaramirim - Sobrado, c/3
quartos, sala de Estar e TV, COZ, despensa, BWC, área
de Serviço e festa e no pav.térreo uma sala Comercial.
Área Construída 385,32m�. Imóvel Legalizado pode ser

Financiado. R$ 750.000,00

Ref. 145.1 - São Luiz, Guaramirim - Terreno de
360m2 Aceita Financiamento. R$ 70.000,00

Ref. 153.1 - Avai, Guaramirim - c/3 quartos, sala,
cozinha, banheiros, lavanderia e garagem. Aceita

Financiam.ento Habitacional. R$ 130.000,00

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

Chácara
Schroeder,

Duas Mamas

. Área total:
100.277,OOm2

Casa com 130m2

(3 quartos)
Quiosque com 120m2

Terreno de

esquina: 630,OOln2
Casa com 127,4Sm2

1 Suíte,2
dormitórios

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

Apartamentos a partir de R$ 110.000�OO Minha�
Minha Vida

INVESTIMENTOS

• Área de 88.000m2 - R$ 160.000,00 • Área de 1.875nt2 - R$ 230.000,00
• Área de 62.000m2 .. R$ 145.000,00 • Casas á R$ 85.000,00

Área de terreno:

690,OOln2
Área construída:

180,331n2
1 Suíte. Z

dormitórios, sala,

copa, cozinha,
lavanderia, área de

.

festas e garagem.

Apartamento na
ilha da figueira com

91,05m2, 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia,

banheiro e g�agem, em
frente ao

Supermercado
Brazão,

,

c; 7

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

www.imobiliariabeta.com.br

Ref:1610
Casa com terreno comercial -

Czer_niewicz - 4 dormitórios (1 suíte)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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\

ANOS DE BONS NEGÓCIOS

H013 Amizade

R$: 137 Mil

H2180 Vila Nova. R$:130
Mil, Área Total 91,83m2

H212D Nova Brasilia

R$: 195 Mil, 110m2

H1100 Casa com 131 m2•

R$: 270 Mil, Barra Rio Molha

Bela Paisagem. Área 20.000
m2. R$:990.000,OOAmizade

H 1"14R Casa 152M2

R$:320Mil, Centro

H002S" Casa 170M2

R$: 320 mil, Três Rios do Sul

H012 Vila Lenzi ,

R$ 142 Mil

H218R Vila Lenzi

R$: 149 Mil

H208D Nova Brasilia

R$: 210 Mil, 95m2

H164 Casa com 51 M2

Estrada Nova R$:135 Mil

H014 Área privativa 107

m2• R$:380 Mil, Baependi

H128D Três Rios do Sul

R$: 165 Mil, 70M2

H0027 Vilã Lalau

R$:185 Mil, 90,43 M2

CRECI

H021 Ed. Vale Da Lua

R$: 150MiI, Amizade

H2170 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

H221 R Vila Lalau

R$:125 Mil.

H132R Casa 206M2

R$:450MiI Barra Rio Cerro

.,;

H210D Ed. Tulipa 97m2. H205 Moradas da Serra
R$:320Mil, Centro R$:249 Mil, Nova Brasilia

H135R Casa de Alvenar
ia. R$: 380 Mil, Centro

H1650 Geminado 70m2•

R$: 150 Mil, Três Rios do Sul

HOO22 Sobrado Geminado.

R$:270 Mil, Três rios do sul

Terreno Área Total 759 m2

R$: 750 Mil Centro
H129RÁrea Total. 2.258m2.

R$:250 Mil, Amizade

H 163R Nova Brasília R$:650
Mil, Área Total 650m2

H0026 Ilha da Figueira
R$:211 Mil, 100M2

H212D Centro. R$: 195 Mil,
Área Total 110m2

HOO28 Geminado n° 3 d 71 m2,
Amizade. R$:132 MiI- Entrega

em Outubro 2012

H216D ITAPEMA

R$:239 Mil, 70m2
"

H0015 Ed. Monet.

R$:184 Mil, Baependi

H0023 Terreno 373,97m2. A.

Champs Elysee. R$:159 Mil

\

H211 R Quitinete 30M2

R$:79MiI, Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

Rua Dom Bosco, 57 - Vila Lalau
Entre Marisol e WEG

,!
'

I ii

�sidencialJardim 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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Ref: 0384 - Resid.
Quebec - Amizade -

Apto novo com 2

dormi, bwc, sala de
. estar jantar + sacada
com churrasqueira,
cozinha e área de

serviço, cf 72m2 útil

R$ 155.000,00.
EXCELENTE

ACABAMENTO - PISO
PORCELANATO +

LAMINADO.
ENTRADA +

FINANCIAMENTO
'BANCÁRIO

Ref. 090 Res. Juliana,
Centro, suíte+2, demais dep,

cf sacada, 2vagas
90m2• R$ 169.000,00.

Ref: 0392 • Resid. Montreal-Ilha da

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$ 179.000,ÓO

Ref: 0383 - Resid. Don Pedro
II - São Luiz. Aptos com 3

dormi e demais dependencias.
cf 75m2 útil

R$ 145.000,00

.
Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.

(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

Ref: 0180 � Resid. Hilamar -

Ilha da Figueira
Apto com Suíte + 2 dorm e

demais dependências
cf 91m2. R$180.000,00

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: 0261 - Resid. Santa Rita
- Barra do Rio Molha

Apto com 2 darm e demais
dependências, c/75,38m2

R$ 125.000,00

Ref: 0386 - Resid. Akira, Vila
Lenzi - Suíte + 1 dorm, e
demais dependencias.
com 67,36m2 útil
R$ 148.800,00

Ref: 0390 - Terreno Amizade
próx. ao Salão Amizade com

422,50m2
Vaiar: R$ 110.000,00

Ref: 0339 - Resid. Comaditá,
Água Verde. Suíte + 1, demais
dependências, c/66,75m2 útil

R$ 143.600,00

3275.1100
Plantão 9921 ..5515

COMPRA-VENDA-LOCAÇÃQ
www.spacoimoveis.net

.

CRECI3a26J

Imóveis para venda

Apartalllento .. Baependi

""""'" .. tt mil
Ampla residência, 4 dormit.
(suíte o/ hidromassagem), demais
dependências e piscina.

Linda vista panorâmica,
. possui 2 dormit. (.1 suíte), .

cozinha ofmóveis planejados.

mil
Alvenaria, 3 dorrnit., sendo
área construída de 146m\
em terreno de 350 rn",

Localizado em condomfnio
fechado de alto padrão.
Area total de 688 m'.

Imóveis para locação

mil
Atvenaria, 2 dormito (1 suite),
e demais dependências.
Situada no Bairro Costeira.

R

.
mil

Otima localização, tange de
rio e enoosta de morro; rua
asfaltada, área total 312m2

BAEPENOI • Apart. 2 dorrrlitlsuíte, sacada et churraaq, Aluguel: R$ 850,00
BAEP'ENDt· Apart. 2 dormitlsuíte, semi-mobllia�o. Alugue': R$1.100,OO
CENTRO· Apart. 1 amplo dormit., demais dependo Aluguel: R$ 560,00
CENTRO - Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Alu9!Jel: R$ 900,00
CENTRO - Sala comercial térrea, cl área 45 m2. Aluguel: R$ 650,.00

CHICO DE PAULO· Casa alvenaria, 3 dormitlsuíte, demais dependo
A r '.'

.

• Afuguel à partir de R$ 600,00
S O lUIS· Sobrado, 4 ,dormitJsuite, demaIs depend.,cl plsctna. Rua Antônio Francisco Diemon.,
VILA LALAU - GarpãQ 61 área aoo rq2. ideal pI depósito. ..(f>róx. W€G III Bairro Vila Nova - Próx. Centro

SPAça fMÓVEJS lTOA - Av. Mal. Deodoro Ua Fons�ca, 11.88 � Sala 401-12 Ed. Marcalto Center I Jaraguá cto Sul I se

o Área interna: 77,68 m2

O Suite + 01 Dormitório

O Cozinha Integrada
O Churrasqueira na Sacada

O Preparação para Split
O 01 Vaga na garagem com

opção de vaga extra

OSalão de festas e hall de

entrada decorados

OEntrega para FEV /14

ENTRADA + Parcelas
direto com construtora +

Saldo Ftnanc. Bancário.

Localização: Rua Luiz Bortolini, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá dos Sul/Se.
Próximo a Arroz Urbano, Dalila Textil, Malwee Malhas, Carrocerias Argi

www.dekadaimoveis.com.br

. ,

�AI�
o investimento certo, você encontra aqui!
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VENDE Ref - 13130 - Condomínio Edifício DIANTHUS-
Rua Marina Frutuoso, 300 - Próx, ao Clube Beira Rio.
Área privativa de 130,85m2., Área total construída de

225,92m2. 01 suite, 02 donnitórios, sala de jantar / estar,
cozinha, bwc social, lavabo, dependência de empregada
com bwc, Sacada com churrasq. e 02 vagas de garagem.

APARTAMENTO

CENTRO

VENDE Ref - 1364 - Rua: Prefeito-José Bauer
Vila Rau - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área aprox.: 500,00m�.
Sendo: frente c/ 17,00m, fundos c/ 16,08m, lado
direito c/ 28,35 e esquerdo c/33,93m.

TERRENO

VILARAU

VENDE Ref - 1321 - Rua: Emmerich Ruysam
Vila Nova - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área: 390,00m2.
Sendo: frente e fundos cf 15,OOm. lado direito
e esquerdo cf 26,OOm.

TERRENO

VILA NOVA

VENDE
Ref - 1320 - Rua: Carlos Frederico Ranthum
Santa Luzia - Jaraguá do $ul
Area terreno: 338,72m2 área construida

aprox.: 280,OOm2SOBRADO

COMERCIAL/RESIDENCIAL

Fone47331 -1500
PlIanmo 419975-1530:7 9539-1500
-lJandas@ooageimobi1iarlB.oom.Or

VENDE
TERRENO
SÃO Luís

Ref - 1314 - Rua Alvino Stein - lote 13
São Luis - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 364,00m2.
Sendo frente e fundos com 14,00m, lado
direito e esquerdo com 26,OOm.

VENDE
Ref -1336 - Rua Deolinda E. N. de Carvalho

.

Jaraguá 84 - Jaraguá do Sul. Área do terreno:
168,OOm2. - Área construlda: 90,00m2. Sendo
frente e fundos c/07,00m. lado direito e esquerdo
c124,00m. 02 dormitórios, bwc, sala estar, cozinha,
área de serviço, garagem e área de festas.

TERRENO

JARAGUÁ 84

VENDE
Ref - 13128 - Rua: João André dos Reis s/no.
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul. 04 aptos = 02
térreos e 02 pav. superior. Área privativa aprox.:
84,00m2. 01 suíte, 02 dormitórios, sala
estar/jantar, coz., bwc, área de serviço,
sacada c/ churrasq. e uma vaga de garagem.

APARTAMENTOS

VILALENZI

,VENDE
Ref - 13108 - Rua: José Emmendoerfer, 1549
- Nova Brasília - Jaraguá do Sul. Edifício
Hortência. Área total: 67,40m2. Área
privativa: 46,08m� Otdormítórío, sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço e

garagem.

APARTAMENTO

NOVA BRASíLIA

i mobil i á r i ·a1,��5'

VENDE Ref - 1341 - Rua Henrique Marquardt, 57 -

Jaraguá do Sul. Área do terreno: 812,14m2. -

Área construída aprox.: 525,00m2. 01 suíte c/

hidro, 03 dormitórios, 02 bwc's, sala estar/jantar/
11/, cozinha, área de serviço, depósito, garagem,
varandas e 01 apto c/ 03 dormitórios nos fundos.

CASA

CZENIEWICZ

VENDE Ref - 1317 - Rua: Presidente Epitácio Pessoa,
1.376. Centro - Jaraguá do Sul/SC. Terreno com

área aprox.: 928,00m2. Sendo: frente e fundos c/
23,20m, lado direito e esquerdo cf 40,OOm.
Com galpão de 16,50x20,50.

TERRENO

CENTRO

VENDE Ref - 1390 - Rua: Walter Marquardt
Centro - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área: 457,50m2. Com galpão.
Sendo: frente c/ 16,OOm, fundos c/ i5,30m, lado
direito c/ 28,50m e esquerdo c/ 33,20m.

TERRENO

CENTRO

VENDE Ref - 13120 - Rua Prefeito Waldemar Grubba,
3427. Vila Lalau - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 2.047,00m2.
Sendo frente com 26,OOm.
Hoje no local esta instalada a Zapellini Veículos.
Fundos com aprox. 260,00m2 de área construída.

TERRENO

VILALALAU
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I M ó v E I s

�I't. n'doliffiit., sal<MIOZ"111:�aser.v,, bwc;,�ca® cf

'Ólitl!lrr. 'e�a�am. e!iiti.ftndiàllêlas ;J;llljpas. Alu,guel: RS 560.0.0
l�w:alAre�·fEif!ii.t.lPlesa�<l, !1�5

.1lt.:3td.Q,m.!Sálil,$ll1.a d.eteStamalltaf,�p_ensa para emp(e9ad�,

.noiiimlitl\. (G)ltb'..m1ÍlEli�,Jlrfl'l;ldiesref\l�qo$em :garagem.
�.Itu1.aJ;'6dmtlllilrut€W(O d1l!F<JlrumCij, 6dlfíaio tMetuqlQtti � R$ mm,JU)

�Ilt. ��milt.�'áI.a.(f.ij)liillbil,tmll1h:àill1,:á{ftadle�ser..vigp.!SI:lc.ada
I

'�em.
��Jl§ifu:lll'll:mítmitte'�, 'I1711tl5-lfiiilfino lI!in-�lu�1 �$ '500,(0:0

I

Plantão Vendas: (47) 8404-8498/9183-2333 =;:�=:à�;:�mlt1'l�itl®:ta�ruier�,.hWC,
blMmimllfinlt\l�, 171111-�ijlftmIàIlMaiina-J)(\IIWu.t!I$�JlO

Rua João Pícollí_ 104 - Centro - Jaraguá do Sul - 89251i-� �.2�ll1tt ,:SàlJl, tflmiitlhil.;iir:aal!te�Q,(�,
Ihla�iw(fl�mgm�.
� iPl�.�lt.I��, -mm -1EjI.Jlatlgluá-J.\iJ.!JJuet: �(ft8lliOJl

3371-2117

INTER
�rtt-ll �lm1mi.t" �al1l,��m�, tt»l�it(i),<á«:la((!'6�r,��.:.e
�r�em.
ftitw-al�i��lf&all.!, :mt6-1fiji, tQ:Cl.Qnda- AI49Uel'R$�.QO

IJ..HjlDl�fUtauJB"
�pa!!'t.:2cfuÍrmit" s:âtf1,<!l.oz"llal1at1il"tnwc;,�� te garag.em.
IIfu.Ill lfil.WTijq� dia fíR'Q.S1l. tlitUllJ;lIa ViSta. /Xl-ll!.YUà!: R$ 6OJH®

Apartamento contendo 03 dormitórios.
Salão de festas mobilíado.

R$ 230.000,00

kII\�ttt.l\_nHt.��,�.mmIil1�, a(e� üe· ervi,Ço,
@l1t.tamf(éí�s�®'2�:a.scde<gat�em '

�J®lIMl111!tlni!íl�k1t.5lfO �1Eiti. l\fl.i- ;(\lug.u�1 a� 1 :2O.:q;np

'Opo.rttut;í.de·� tn�ime�!fIlD�1l.lil
«!!aIO�� a:trir:eQ\ll�@� ItGtt;!lI <âe

�I�.

enrentQ) I1idútstbrial tml área lial
.185.�..

,

MOBILIA IA
(47) 3375.0505

9153-1112/9135·4977 I 99644959

DE: RS 100.000,00
POR: RS 98.000,00

.�� . I

ItOll� DE:RS 145.000,00 '

'1�9� POR:RS 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/se.

Casa 360m2,3 quartos, 2 bw, 2 salas,
sala de jantar, cozinha, dispensa,
lavanderia, garagem p/ 2 carros e

varanda. Terreno de 1.155m2 (30,00m x

38,5m). Seminário. Corupá/SC.

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.

Casa 180m2, 4 quartos, sala,
coz., copa, 2 bws, área de
serviço e garagem. Terreno
2.500m2• Pedra D'Amolar,
Corupá/SC. RS 210.000,00.

140m2, 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro e

garagem. Terreno 168m2,
CorupájSC. R$ 135,000,00.

<::asa 105m2, 3 quartos, sala,
cozinha e demais dependências,

Terreno 480m2• Seminário.
Corupá/SC, R$ 85.000,00.

Chácara 11.600m2, 80% Chácara 11.000m2, lagoa, campo de

desmatada, à 5Km do centro. futebol e casa mista. Corupá/SC.
CorupájSC. RS 85.000,00. R$ 150.000,00. Troca por casa.

Ch cara 25 . OOm2, riacho, mata nativa
e áreas desmatadas para plantio ou

pastagens, Estrada Rio Natal.
CorupájSC. R$ 165.000,00.

Chacara 30.000m2, casa 80m2• 4Km do
centro. CorupájSC. R$ 98.000,000.
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Faça parte da maior rede
franquias imobiliárias do Sul d

�asYi as:

- Treinomeno paro o franqueado e seus corretores;
- Mais de 40 anos de experiência;
- Sistema de carteiro compartilhada com mais de 3.500 imóveis;
- Revisto própria com mais de 40 mil exemplares;
- Portal imobiliário com mais de 300 mil acessos mês;
- Equipe com mais de 900 corretores;
ede interligada com mais de 70 Ioias no PR e SC.

expansao@apolar:com.br ou
41 . 3320-5959 I 41. 9248.4026

AMPfLE SEUS HORIZONTES
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FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE MAIO DE 2012 I IMÓVEIS I 33

• 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
REF0316-RIOHERNjSCHROEDER- Casa geminada R f314C t /G

..

li
nova, COm 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de

• e en ro uarammm erreno na

serviços. 55,00m2 de área construída. R$ 110.000,00 área central próximo da Transmagna
(cento e dez mil reais) R$150.000,00

zs
UJ
ex::
ü

47 3373-3404
47 3373-0066

www.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

A consultoria Habitacional
deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente
credenciada pela Caixa
Economica Federal.

edifício
1{_uth Braun

Residencial Monet, apartamentos de 3 quartos sêndo
1 suíte, laminado de madeira, sala de estar, jantar,

cozinha, banheiro, lavanderta, sacada com churrasqueira
. R$165.000,OO

Ref 320 Amizade / Guararnirim Terreno contendo 02 casas.

Uma casa com 2 quartos, sendo 01 sutte, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e varanda. A segunda casa com 01
quarto, sala e COZ., banheiro e lavanderia. R$ 320.000,00

Ref 321 Amizade/Gua·
ramirim Casa com 3

quartos, sala de estar,
02 banheiros, lavande
ria, cozinha, garagem,
varanda, piso lamlna-

do, murada, portão
eletrõnico(garagem e

muro), alarme, há 8
anos construída.
R$ 290.000,00

Ref. 332 - Centro/Guaramirim Casa em Alvenarla,
contendo 01 suíte c/ banheira + 02 dormitórios,
bwc social, sala de estar/jantar, cozinha, área de

serviço, duas vagas de garagem e área de festas.
Valor: R$350.000,OO

Ret. 325 - Corticeira/Guaramirim Casa de
Madeira, contendo 02 dormitórios, bwc social,
cozinha, lavanderia, sala estar/jantar, garagem,

toda murada, portão eletrônico. Valor:
R$115.000,00

. ,

Ref. 330 - Vila Amizade/Guaramirim Casa
contendo 03 quartos, bwc social, cozinha, lavan
deria, sala de lY, garagem. Valor: R$160.000,00

, ,

Ref. 326 - Rio Hern/ Schroeder Terreno
Loteamento São Mateus, contendo área de
354,64m2, ampla infra estrutura, rua pavi
mentada. Escriturado. Valor: R$75.000,00

Ref 323 Ponto Comprida/Guaramirim Casa em

alvenaria com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia. Area construída de aproXimadamente
80,00m2 e terreno de 1.386,50m2. R$ 160.000,00

Ref 0317 - CAIXA D' ÁGUAlGUARAMIRIM
- Casa em alvenaria com 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, área de serviços e garagem.

R$ 99.000,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

, OFERTAS
Terrenos

Construtora CO)

I]reafsec �
�
:s
,.:..
c:I:

Ref 270 Edifício Tom Jobim, Edifício com 07 pavirnen!os, 36 aptos, Elevador,
Salão de Festas mobiliado e decorado, Playground, Bicicle1ário, Garagens,
Portão e porteiro eletrônicos, Previsão para lV a cabo e antena coletiva.
Central de gás, Acabamento em massa corrida. PorIas e rodaoés na cor
branca.Wrtamentos com: 02 quartos, Suíte + 01 quarto, sune + 02
quartos, Sála de estare iantar, Sacada com churrasqueira, Cozinha. BWC,

Areq de servlÇO,Garagem.

Ref 324 Avai/ Guara
mirim Casa de alvena

ria com 120m2 de área

construída, 3 quartos,
sala, cozinha, 2

banheiros, lavanderia e

garagem para 2 carros

R$ 180.000,00

Ref 287 Avai/Guaramirim Casa mista com 03
quartos, sala de estar e jantar, cozinha, banheiro,

lavanderia e garagem R$150.000,00
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Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

VlVtlW.splendoreimoveis.com
I

47 3275.4477
.........-:�.0RE�

.

.

--�"""'__.,j IMÓVEIS� 9153.8033
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

"Preços válidos até a próxima edição deste anúncio ou conforme disponibílídade do imóvel.

Res. Vicenzi - Barra Rio Molha Residencial Meliáh - Vila Lalau Edifício Terra Florae - Vila Lalau Edifício Belatrix - Amizade

Apto 2 quartos, sacada cf churrasq.. Apto 2 quartos, sacada cl churrasq., 2 quartos, 70m2, sacada c, churrasq., Ap NOVO 1 suite + 2 qyartos, garagem

......R.$..1i25i·.O.OãO.'0.0•.•F.in.amniciiá.viel......�.....Amip.a_rt_ir_d_e__Ri$.1iªiOi·OiOiOi,OiOi·........Ri$.1.5i5i·.oo.oã'iiOO.Entre .a.:M..a.r.o.f2.0.1.3.....s.a.c.a.d.a.p.'.ch.uaarras .

Edificio Belo Arvoredo - Amizade

Ap 1, 2, 3 quartos, sacada cf churrasq.
A artir de R$ 120.000,00

CAÇÃO
Apto..1_quarto, sala, cozinha, BWC, garagem.

Centro - R$ 480,00 + taxas.

Apto 2 quartos, churrasqueira, garagem.
Baependi - R$ 570,00 (negociável) + taxas.

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos,
sacada com churrasqueira, garagem.

Vila Nova - R$ 780,00 + taxas.

Apto NOVO 1 suíte + 2 guartos,
ampla sacada c/ churrasqueira, garagem,
prédio com elevador, salão de festas.
Vila Nova - R$ 1.150,00 + taxas.

Ap 3 quartos, cozinha parcialmente mobiliada

São Luís - R$ 800,00 + taxas.

Sala Comercial 100m2 - São Luís

O

Casa 3 quartos - Guaramirim

3 quartos, sala, cozinha, BWC, garagem
Área const. 118 5m2 - R 198.000

Casa 3 quartos - Chico de Paula

liuíte_ç/ c,loset�j)ªnh..�ira, área festa
. . isita!

Ed. Moradas da Serra - Nova Brasília

- Apto .1_suíte + 2 !LI os,
- Sacada com churrasqueira e garagem.
- Fica M BILl cozinha, lavanderia e banheiro.
- Áre priv ro�
- Edifício com piscina, salão de festas cl churrasqueira e

forno de pizza, jardim.

R$ 250.000,00
Avalia imóvel no negócio.

Ref 095 - Barra do Rio Cerro - Terreno ..

Industrial c/55.000m2 - Frente para J
a Rodovia Estadual Woffgang Weege '.

(Entre a estofados Bell Art e a Nanete
Malhas) - Vàlor: CONSULTE-NOS!

(47) 9904-2076 I 3376-1804

www.marquardtimoveis.com.br

Jaraguá Tower " Centro - Aptos de 2
e 3 donn c/ sutte - UHimas Unidades

(Incorp. R.1-6t952)

Resid. Vasel " Vila Nova - Aptos
de 2 e 3 donn cl sute, sacada cf

churrasqueira. (Incorp. R.5-17.01 O)

ReI 084 " Barra do Rio Cerro - Casa
de Alvenaria - 2 mos, sala estar/jantar,
bwc social, cozinha, área de serviço e

vaga de garagem" R$ 135.000,00

Pastor Albert Schnelder, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do RIO Cerro" Jaragua do Sul - se I marquardtimovels@gmail com

Anuncie aqui!
(47) 2106-1919

: CÓD 408· APTO C/95,56m2, Bairro Vila Nova. I

1 Sulte,2 Qtos.,1 Banheiro Social, I

Cozinlla,Escritório e, demais dependências. 1

Vaga de Garagem. Vaior R$ 300,000,00, i

i CÓO 406 - Casa + Edícula.Três Rios do Sul. 1 I

I Suíte,2 ütos.demaís dependências c/1 Vaga de
I

: Garagem.(Edícula c/1Qto'/Coz. Móveis i
I sobmedida/1Banh./1Garagem. Muro/Portão fll
1 E�e!rôn!�o:_V����! �8_0�0��,�� _ _

;

i

I
�....�:

: CÓD 409 - APARTAMENTOS no RESIDENCIAL
I

VITERBO,Bairro Vila Lalau.CI estrutura e I
Acabamentos de excelente qualidade. Entrega i
prevista para JULHO/2013. Valores entre R$ II179.000,00 à R$ 239.000,00.

CÓO 372rApto, Bairro BaependL1 Suíte,2
Qtos,1 Banheiro Social, Cozinha mobiliada

,Sacada c/Churrasq. e, demais dependências.
C/2 Vagas de Garagem. R$ 275.000,00

I
, I

I
I

I I
I

, I

I I

: CÓD 393 - Casa de Alvenaria,Bairro I:
: Amizade,Uo. Das Acássia II. 3 Quartos,2 : :
I Banheiros e, demais dependências. Murada e a: I

: 1 Vaga de Garagem.Valor-160.060,60. ':
I I

-----------
--

I
I
I
I
I
I

, I

CÓD 404 • Apartamento,Bairro Vila Lalau.1

Sufte,2 atos, 1 Banlleiro social, sacada cf
Churrasqueira e, demais dependências.C/ 2
Vagas de Garagem.Valor R$ 219.006,00

Casa 1 suíte + 2 quartos - Amizade

147,OOm? de área construída, alto
,

CÓO 398 - Casa/Geminada,Resid.
Dematllê,Balrro Nereu Ramos. 3 OIos.,1

Banheiro e, demais depedênclas cl 1 Vaga de
Gar. Pode ser FinanCiada. R$165.000,OO.

CÓD 392: RESiDENCIAL FAMILIAR CI 2 PISOS
(BAIRRO RAU)

APTO 01 cf 68,87m2; 2 atos.,Sala,Cozinha, 1

Banheiro,l Vaga de Garagem ,Churrasqueira
e.osmaís dependência. RS 145.000,00

APTO 02 C/72,20m2: 1 Suite,1
Qto"Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências, Churrasquelra,1 Vaga de

Garagem. RS 150.000,00.

APTO 03 C/74,53mz: 1 Suite,1
Oto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social a, demais

dependências, Sacada ,Churrasqueira,1 Vaga de

Garagem. R$155.000,OO.

APTO 04 CI 79,63M2: 1 Suite,1
Qto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências, 2 SacadaS ,Churrasquelra,1 Vaga
de Garagem. R$165.000,OO.
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(47) 3370·9849 I 3275· 4417
Plantão

(47) 8412·8933IMÓVEIS JARAGUA
CREC/3112·J

Av. Prefeito Waldentar Grubba, 2655
Vil Lalau Jaragua do Sul... C

R2159 Três Rios do Sul R$ 110.000,00R1309 Vila Rau - Preço a consultar!

R1237 Schroeder R$ 125.000,00R1205 - Guaramirim - Preço à consultar!R1283 Guaramirim - Preço à consultar! R1305 - Centenário R$ 380.000,00

Terreno Industrial em

Guaramirim, localizado na

BR 280 com 37.500m2

próximo a Antares Pré

Moldados R2160 Centenário R$ 150.000,00 R2157 - Rio Molha R$ 140.000,00R2158 São Luiz R$117.000,00

R3046 -

Chácara em

Guaramirim

com 90.000 m2

porteira
fechada.

100% cercada.

Preço à

R2142 - Vila Rau R$130.000,00 R1308 Schroeder R$ 135.000,00
R1286 São Luiz - aceita imóvel na negociação

"A excelência de bons negócios"
3371-0768

www.im biliari i r i
Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul

DEIXE-NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEl.
.

PROCURAMO 'MÓVEIS RESIDENCIAIS

E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE
EM COtrrATO CONOSCO .

...

LOCAÇA0
Apto· Amizade· Apartamento com 2 quartos, sala,

cozinha, area de serviço, banheiro e garagem.
Valor R$ 500,00 + cond .

• Casa Comercial - Rua João Picolli Centro
Valor R$3.000,00

• Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vila Lalau.
Valor R$800,00 + R$60,00 cond .

• Res. Saint Moritz • Vila Nova: Apartamento com três
dormitórios (sendo uma suíte), sala, cozinha com

mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duas vagas na garagem.
Valor R$ 1.050,00 + Cond .

• Galpão· Guaramirim • Galpão com 262m2 em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00Amizade· Sobrado, 1 Surte c closet e

hidro + 2 quartos, garagem para 2 carros,
R$ 550.000,00 Sala comercial- Cenro- Sala comercial com dois

banheiros. 60m2• Valor R$ 1.000,00 (água incluso).

Res. Maguilu • Centro· Apartamento no centro de

Jaraguá do Sul com dois quartos, sala, cozinha, área de

serviço, banheiro e garagem. Valor R$ 650,00 + cond .

. casa- Jaragua esqu'erdo • Excelente casa com quatro
dormitório, sala rom sacada, cozinha com móveis sob

medida, banheiro, sacada, area de serviços, area de

lazer, ampla garagem. ValQr R$1300,00 (negociável) .

. Res. Lilium . Vila lalau . Apartamento com dojs
quartos, sala, cozinha com móveis sob medida, sacada

com churrasqueira, banheiro, area de serviço e

garagem. Valor RS 620,00 + cond.
centro- Res. Agata, 2 quartos

R$ 160.000,00
João Pessoa- Casa - 4 Dormitórios.

R$160.000,OO
centre- Rua Barão do Rio Branco,
Terreno com 487 M2. R$ 400.000,00

Amizade • Terreno, ótima
localização, 318,50 M2

R$ 90.000,00
, I .1 .1,

•• �. I • • • • • • ... ••

I

.. . ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



36 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE MAIO DE 2012
_'.

www.mullercorretor.com.b:r

COMPRA ALUGA
.

, VENDE ADMINISTRA

Edson Müller
Corretor de Imóveis
CRECI/SC N°. 8530

(47)3372-1700
(47) 9112-1700
Rua. José Menegotti, 41 O � Nova Brasflia

Jara uá do Sul � se

I
I

Valor: 2.700.000,00 I
_. ------_.__ .._)

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, sala}
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$125 mil
\ .)
, ..._ ..._ ......_-,...._.... -- .... ----_.-/

I Cód.1100 - Vila Lenzi ::- Casa 1

I
suíte, 2 quartos, sala jantar, sala TV,

copa, cozinha, despensa, bwc,
lavanderia varanda, piscina 7 x 4 , t

, garagem, sala de festas e

l churrasqueira, jardim R$ 380mil
......._--��--_._- - -�. .- ..._---

Kalahari'- Área Industrial com
33.522,00 m2, com 205 metros de
frente para a rua Wolfgang Weege

D. Mamas, com toda infra-estrutura

para criação e ins. gado, 2 caso

galpões, trator etc. já com �apa
• Georeferenciado. ár, 400 mil m2• I

�. ._�$_�80�:_0!0�0I___ )

do Oca - terreno - área +1- 4.147

m2 com galpão de 600,00m2, com
mezanino,

R$2.000.000,OO
�_.�_ .....H_.:. . �... ._

(-----------
,

,

I

, , I
! Cód.2017-Centro- I

I i Apartamento 1 suíte, 1 quarto, ,I I,
" I sala! copa, cozinha, lavanderia,

I' Ibwc, churrasqueira sacada

I garagem - I I

Valor R$ 165 mil ) l
"'__'_' •• _ ......__ • ... _. • __ •__�•• � __/ _� ....._� •• •• � __ o __...._.H ....._�� _ .. __.. _ .._'

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 consultaa

Cód.1105 - Vila Lenzi -Casa ',CÓd.1049. Nova Brasília·2I mista, 1 bwc 4 quartos, 'sala, ,
suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,

I cozinha, despensa, lavanderia

I
sala tv, s estar, churrasq,aq solar,

JI varanda, garagem, churrasqueira, garagem 4 carros.

l R$ 185'1 J Sob consultajardim - mi l
-"_ - --�._.�.- _-" _ --.__ _-�.,....; .. _ .._- _ __ .. �_ -_ _- --� _-_ .

Cód.2021-Centro - Edif. Juliana
Apartamento 1 suite, 1 quarto. salal

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira, sacada garagem - of,

R$ 175 mil
.
".__ ......__ ... _._....._._.•.-- ...._-_ ......__ ... _ ......._._---./

TERRENO PARA LOTEAMENTO NA ÁREA INDUSTRIAL
DE PiÇARRAS COM 160 MIL M7 - FAZENDO FRENTE

COM A BR 101 • PRÓX POSTO LEÃO BRANCO

Casas Bairro ÁreafTerreno'
1 048 Centro 532m2
1066 Praia Barra do Sul
1075 Chico de Paulo 430m2
1107 Nereu 375m'
Apartamentos Local
2002 SFS/Ubatuba 1 quadra domar 70m2/Sulte+2q 115mil
2017 Amizade _ Cond. 3quartos 140mil
Terrenos Área
3040 Centro(prox,Kohlbach)
3051 GuaramirimBR280 2.450 m2
3054 JoãoPessoajr 918,00m2
3055 Barra do Sul +1- 350m'
Chácaras
4006 Mass,/Rib Gustavo 201.000m2 185 mil
4007 São Bonifácio' 242.000m' • (Prox.Palhoça) 150 mil

Aluguel- Centro- ap 3quartos R$765,00
Grandes'Áreas para reflorestamento ou Porto Seco em ltapoá

Construção·
150m'
aprox.90m'
120m2
100m2madeira

Valor
850mil
100mil
155mil
60mil

3.000m'+/- 510mil
450mil
180mil
25mil

3aluguéis

Próx. rapiche la9

ha - Avaliado em R$ 1.050.000,00 preço de Oportunidade R$ 230 mil

250 ha - Avaliado em R$ 1.800.000,00 preço de Oportunidade R$ 330 mil

500 ha - Avaliado em R$ 3.600,000,00 preço de Oportunidade R$ 550 mil

750 ha - Avaliado em R$ 5.400,000,00 preço de Oportunidade R$ 770 mil

1.000 ha - Avaliado em R$ 7.200.000,00, preço de Oportunidade
·R$990mil

10,000,00 ha -Avaliado em R$ 70 milhões, preço de Oportunidade
R$ 9,2 milhões

170 ha Tibagi - Pr - Avaliado em R$ 2.800.000,00, preço de Oportunidade
R$460mil

15 GLEBAS DE 2,00 ha CADA - Avaliado em R$ 70.000,00 CADA preço de
Oportunidade R$ 25 mil CADA

Magnifica Mineradora Manganes (RO) - R$ 24 milhões

Magnifica Mineradora Estanho lOuro (PR) - R$ 24milhões

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sche er
===== Corretores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

NOVA BRASíLIA·
"RESIDENCIAL MATER DEI"

• Apto 203 • 2aandar - 2

quartos, banheiro social,
sala/cozinha,

lavanderia, sacada com

churasqueira, 1 vaga de gar.
Área de festa.

Matrícula 66.035.
R$160.000,00

Apto 102 - 1.andar • 1 Suite
com sacada, 2 quartos, 1

banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, churrasq.
com sacada. Área de festa.

Matrfcula n. 66.030.
R$190.000,OO.

Residencial Bellalr!x -

TERRENOSloteamente Itacolomi 11

- Bairro Amizade • LOTEAMENTO AFONSO

1 suite, 2 quartos, EUGÊNIO NICOLUZZI - Atrás

banheiro social, sala, da Igreja São Judas
Tadeu. R$110.000,00 - ÁGUA

cozinha, lavanderia, •

VERDE
sacada com

churrasqueira, 1 vaga • LOTEAMENTO DONA MARTA

de garagem. - R$ 65.000,00 - 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, banheira,
- João Pessoa. R$ 85.000,00

sala, cozinha,

lavanderia, sacada com ALUGUEL
1 churrasqueira.

Metragem: 75,07m2
• Residencial Atlantis - Vila Rau

�

Valor R$148.000,00. Apto 3 quartos- 3aandar •

R$70Q,00 + condomínio

Residencial Crystal Garden· Loteamento Santorini - Bairro Três
Rios do Sul. Aptos a partir de R$ 125.000,00. Matrícula n.63.394

�--�==��������------�----r-�--
".�.,_._._-,,,,,--.�,,"-_.�._,--,,-, ...,,_.��--,--,'--'-'-'�-._"-'-'"" JARAGUÁ ESQUERDO

Casa com suíte mais

03 dormitórios, bwc

I social, sala de jantar e
I estar, cozinha fechada,

I
lavanderia.

.
IChurrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos.

Metragem da

casa: 193,OOm2.
Metragem do terreno:

409,50m2
Valor: R$400.000,OO.

Residencial Juliana - Bairro Czerniewicz - Apto 403 4.andar. 01 sufte,
dois Quartos, sala com dois ambientes, 01 banheiro social, cozinha,

lavanderia, uma vaga de garagem, sacada com churrasqueira.
R$ 165.000,00. 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- 1OQ9 / (47) 8447-0376

Rua João Marcatto, N° 265 - Sala 05

Ref.1966 - Terreno no bairro Barra do Rio

Cerro, 420,00, ponto comercial, próximo
Posto Km? R4 140.000,00

sul, com 01 suíte, 02 dormitórios, 01 Bwc,
préxirno ao Mercado Larissa. R$ 230.000,00

• JfII' •

rmevers

••
••

Ref. 3594 - Apartamento no bairro Barra do Rio

Cerro, com 02 cormtéros, 01 Bwc, 02 garagens,
sacada com churrasqueira, elevador. A partir R$

182.000,00 (Inc. sob. n° R2-60.926)

Ref. 2158 - Terreno no bairro Jaraguá 99,
com 569,05 m2, próximo ao Morro do

Maestro. R$ 110.000,00

Apartamento no

bairra Barra do Rio

Molha, com 02

dormitórios, 01 Bwc,
01 garagem, sacada

com churrasqueira,
porcelanato e massa

corrida. De R$
160.000,00 por
R$ 140.000,00

Ref. 3614 - Apartamento no bairro Amizade,
com 02 dormitórios, 01 Bwc, 01 garagem,
sacada corri churrasqueira. R$ 129.000,00

Financiável
.

Ref. 3566 - Apartamento no bairro

Jaraguá 99, com 02 dormitórios, 01 Bwc,
01 garagem, sacada com churrasqueira.

R$ 130.00Q,00 Financiável.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I serviço, sacada com

churrasqueira e 2

vagas na garagem .

. R$2S0.000,OO.

Apartamento no

Centro com I Suíte

+ I quarto, bwc, sala

de estar, sala de jantar,
cozinha, área de

serviço, sacada com

churrasqueira e I

vaga na garagem.
.

.

R$23S.000,OO.

Ref.575.3 -

Apartamentos
naVila Nova

com 3

dormitórios.

A partir de

R$190.000,OO.

Ref.608.1 - Exce entes

haartamentos na Apartamento
no Baependi
com 2 quartos,
sala, cozinha,
bwc, lavanderia,
sacada com

churrasqueira e 1

vaga de garagem.
R$125.000,OO.

A partir de R$2 8.

\

ww.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br
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Entrega:
OUTUBRO
2012

III

A partir de:

BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

* Entrada + Parcelamento direto com a

construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE, 01 BWC
E UM LAVABO - 102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

2 DORMITÓRIOS, SENDO 01 S'UíTE -

84,05M2 DE ÁREA INTERNA.

• Ampla sacada com GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de arcondicionado (sistema
split), TV, telefone, internet e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e cozinha integradas.
• Hall de entrada com elevador;
• Vaga para 01 veículo com opção de vaga extra;
• Salão de festas com espaço gourmet e terraço;
• Htness:'.
• Brinquedoteca e parquinho;
• 04 Apartamentos por andar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 2107- 500
Plantão

47 9637-4547

Residencial
3(J/!att da 'ifl4l1;'"

Villar
ResIdencial

Apartamento o Empreendimento
- sala de estar/jantar
- sacada com churrasqueira
"" 2 dormitórios
- banheiro

.

- cozinha
- área de serviço
- área privativa 63,91 m2
- 1 vaga de garagem

- salão de festas
- 4 apartamentos por andar
- ótima localização
de frente a arena

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h3(}m às 18h de Sego a Sexo

.

Cód.: 2108 - Casa no bairro Ilha
" da Figueira com 3 dorm., demai�
dependências. R$150.000,OO aceita

casa em Tubarão!

Cód.: 3126 - 3194 - Bom investi
mento. R$600.pOO,OO Com �2.6,OOm2

- Centro. Ottrno para prédio.

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 cproxlmodcmente
215m2•

R$2.000,OO

Cod. 3195 - TERRENO: Loteamento
Boulevart, próx. ao Champagnat - Lote
cf 3.060m2. R$1.100.000,00 - 50%

de entrada e saldo parcelado

Cód. 3166 - Loteamento Boulevard,
próx. ao Champagnat. Lotes cf 364m2.

Valor R$160.000,00
Cod. 3214 - Loteamento Boulevard - Terreno
com 734.70m2 -R$285.000,00 - parcelado
em até 36 meses ou via financ. Bancário

I----:h
------.------

O>
,.._
N

o
W
o::.
o

-Berta�
.

� .

.

( m o v, .e I s

� IMOBILIÁRIA

�,cha�e7
H. WOLF CONS1RUTORA E INCORPORADORA LTDA. www.parc move s.com br

EMPREEHOIMENTOS
CRECl 3494.J
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Plantão de Vendas

9615-0011

8811-3145

9981-1004

9657-9409
Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis.com

Ref. 4023 - João Pessoa - LOTEAMENTO

RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTADO E

TRANQÜiLO. FINANCIÁVEL. Terreno de
esquina - R$ 95.000,00

dormitório, sala, cozinha, lavanderia,
portão eletrônico, Condomínio em torno

de 55,00 - 3Q andar. R$ 88.000,00

Ref. 2038 - Apartamento semi-mobiliado,
ótima localização central, 03 quartos

sendo 01 suíte com hidromassagem, 02
salas, lavabo e Bwc Social, lavanderia e 02

sacadas. Área Privativa de 144,53m2•
R$ 290.000,00

Ref. 1030 - Centenário - Casa de alvenaria, 02 qu
artos,sala,cozinha,lavanded_a, 01 Bwc social, 01
vaga de garagem,área de festas, amplo terreno,
portão eletrônico,rua tranqüilo e asfaltada.
Terreno com 380m2 sendo 14 m@ de frente.

R$ 260.000,00.

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•

Condições de pagamento: 40% de entrada +

parcelas direto com a construtora.

Ref. 2034 - NOVA BRASíLIA - APARTAMENTO
NOVO COM 68M2, 2 QUARTOS,l BWC

SOCIAL, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA. AMPLA SACADA COM

CHURRASQUEIRA, 01 VAGA DE GARA�EM.
REBAIXO DE GESSO COM LUZES EMBUTIDAS,

SOL DA MANHÃ!!! - R$ 160.000,00

Cod 10006 - Casa alvenaria
geminada - Bairro Rau - 01

suíte, 02 dorm, sala, COZo Bwc,
área de serviço e gar.

R$ 800,00

Cod. 10004 - Casa no Bairro

Água Verde com 382,OOm2
com 01 suíte, 04 dorm,

escritório, salão de festas com
churrasqueira e 04 vagas de
garagem. Valor R$ 1.320,00

Cod 11015 Apartamento Bairro
Centro com 01 suite + 01

dormitório, sala, cozinha (com
churrasqueria) bwc, lavanderia
e 01 garagem. Valor R$ 750,00

Cod. 11009 - Apto com 02 dorm,
demais dep. com garagem.

Valor R$ 550,00

Cod 13003 Galpão Bairro
Rio Cerro" com àrea de
1140,00 m2 + 06 bwc.
Valor R$ 6.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

JOÃO PESSOA

6.302- TERENO COM 495,10M2.
R$75.000,00

6.304- TERENO COM 522,20M2.
R$86.000,00

CENTRO

6.326 - CASA 3 DORMITÓRIOS, BWC, COZINHA,
LAVANDERIA, GARAGEM.

R$110.000,00

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.

CENTRO

6.267- SOBRADO DE ALVENARIA COM
300,00M' + TERRENO COM ÁREA DE 352.00M2.

R$490.000,00

6.270- ED. SCHIOCHET - APARTAMENTO COM 1
SUiTE + 2 DORMITÓRIOS.R$265.000,00
ACEITAAPTO EM FLORIANÓPOLIS.

CÓD.2704: CASAALVENARIA - RUA FERDINANDO
KRIEGER, W 175 - 01SUiTE, 02 QUARTOS, SALA!
COPA, COZINHA, LAVANDERIA,02 BANHEIRO,
ÁREAC/ CHURRASQUEIRA E 02 GARAGENS.

VALOR DO ALUGUEL: R$1.200,00

AMIZADE

AI2117 - RUAARTHUR ENKE, W 231 - 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.
R$ 460,00 EDIF. PARIS I

C6D.2178 CASAALVENARIA-RUA PAULO
KRAEMER,N"405 - 01 SUITE,03 QUARTOS, SALA,
COZINHA, LAVANDERIA, 02BANHEIROS E GA
RAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 1.000,00

AI2669 -RUA CABO HARRY HADLlCH, S/N -01
SUITE COM CLOSET,02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,

02 GARS. R$ 1.200,00 EDIF. VILLE DE SOLEIL

•Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

,�
.ATÂN

1=1E:SrOENC;IAL

BALNEÂRLO PIÇA.RRAS

- SUíTE + 1 DEMI SUíTE (2 QUARTOS)
-124 M2 DE ÁREA PRIVATIVA

• ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO
- 2GARAGENS

- COMPLETA ÁREA SOCIAL COM PISCINA ADULTO

E INFANTIL, SALÃO DE FESTAS E MUITO MAIS

www.villacatania.com.br

INCORPORACÃOVENDAS

Vendas

47 3275 9500
SÉCULUS
Empreendimentos Imobiliários Ltda. LJrealsec

www.seculus.net www.realsec.com.br

!

ReI. 1035 - Centro - Edil. Saint Trapez - 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. censure-nos.

•__ 1

Ref. 1085 - Baependi - Edif. Verticalli - Apto
NOVO amplo com suíte + 2 quartos, garagem,
ambientes de sala de estar e jantar amplos

I integrados com a cozinha. Sacada fechada
em vidro com churrasqueira. R$192.000,00.
Aceita financiamento bancário. '.

.

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 bancálio.

Ref 1028 - Centro - Ed. Erica - Apto de 1

quarto, banheira, sala, cozinha, lavanderia
e garagem. R$11 0.000,00. 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. 1040 - Nova Brasilia - Ed. Petunia -

Apto com 2 quartos, 2 banheiros, sacada,
garagem. R$170.000,00. Aceíta financia
mento bancário .

Ref. 1056 Baependi - Ed.lpanema - apto
cf suíte + 2 quartos, 2 banheiros, 1 ga

" ragem. R$193.000,00.
....,,"""'.�"."''''''�''"''�''''''''''_''... '"''""''"'''''''''' .........IQI'_H'_... ' .. ''''_''',.__,..d

Ref. 1009: Baependi - Ed. Walter Bartel -

suíte + 2 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço e garagem: R$ 199.000,00
a_'_'''''''''''''''....", ..... , ....._w ...,_..... , ..... ,,__ '''' ......H'H'''' ......_' _

ANGELO MENEL

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartos, acabamen
to diferenciado, excelente lo

calização, sacada. com chur

rasqueira, área de serviço
com 'sacada, opções com 1

"
ou 2 vagas de garagem.

O Edifício possui hall de en

trada e salão de festas mo

biliados e decorados, 2 el
evadores, captação de água
da chuva, internet coletiva,
entre outros benefícios.

Apartamentos com valores a

partir de R$215.670,66
Aceita financiamento

bancário.

Agende uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Pé1re.móvels www.parcímoveís.com.br FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE MAIO DE 2012 I 5

Iilll1If/WH", 1IIf,II' 'J1 N[I/iJI·j,jllj l'iI, JlI/ill'II}1 ,I 111ft/ 'I� I '11�lllll!gr.llljllqllilfll" lffIiI!llff1il'!r!,�#II,IIJIIII/ lr,{tri,1111 J','/I/Jlltlll!'7IHIff/I'11 1I,IIHJ%iI,"'llj ",li/li fitlI11 I} I/'/Ir 'I II{I! ,1ji,llffOlffllll/ffibn'JIIIN/,,/I"JlRII,h'I,111 rir j, 'H!![iIlIJ,J IIJjiIJlllJ IlUlrllVqr'lr I 1 rlill�Ir,IIIWi/�III/1"�!l111 �Nljl!l!% f I' Ilillti//l/r'l'rli'[ I IlfI!!'I", I 1/1'1' '[I I{' II, III/rr I/II \ I 1/11' I"I,/IIIIIIIIJII I IJirhl I II I"W,'III,[ i,IIV,r!fJ"iIJ 1,!F#!f�IJI'I'IH I III 'I I Hilr'}"I,.I111 1"11/1 Irlili ,llllilll fll,gi!IfFI11 1'1,1 J �I�'IJIIIIIIIIII!ffI,II" II r I, I) "'I�n,'11/ /l111,lí'l/qlJ! J,'II/Iio I,I!!I'''I IfililllllfliJIil/ldllilljl 'ii 11/1)111111"1 I 'I 111'1111/11.1"1111 II'I'II"IIPI 'II 'I:III/Jlhll, '''[!II I, Jlllflf11Ii/flIIII/iliJr//YlJlllr,

11'(ISI5 E TER1ítl'fl'oS
'"

�!lff,Ir;[

'"�Jb'·10m ,o im
fdôft"u>

Ref. 11 - Vila Lenzi - Sobrado de 270m2 com 1 suíte
máster, 1 suíte com closet + c 1 suíte, escritório,
cozinha com móveis, salas de jantar, home theater,
ampla área de festas, piscina e garagem 2 carros.

R$650.000,00. Aceita financiamento bancário.

h

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
jados no closet e banheiros, 2 garagens.
R$275.000,OQ;_�_e1!!!inanciamento bancário.

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

I

entrada de 30% +

30 parcelas mensais
em cub direto com a

construtora, consute
opções de pagamento
em 60 e 90 meses.

Ref. 3004 - Nereu Ramos - GALPÃO Industrial com
1.588m2 de área útil, em terreno de 11.818m2• Fácil
acesso à rodovia. CONSULTE-NOS.

Ref. 022 - São Luís - CASA NOVA com su�e + 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
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 .

RESIDENCIAL
1111 �

ESTACÕES ESTAÇOES
;;>

'___---�,-------

r

-

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.
�'''''-''".,,'-�,---------

REF. 4003 - ILHA DA FIGUEIRA - LINDO sí
TIO COM 2 CASAS, UMA DE 300M2 COM 4 '

SUíTES E OUTRA DO CASEIRO COM 80M2.
ÁREA DE FESTAS, CAMPO DE FUTEBOL,
HORTA, POMAR, MÓVEIS SOB MEDIDA.

.�!��2. _

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.

'I".
.f'
II r I

-f:.
·1·'

r
ri 'I

i-
'" I

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-

+ parcelamento +
financiamento bancário

e FGTS.

Edifício localizado no

centro de Jaraguá do

Sul, com apartamentos
de suíte + 1 quarto e

derneís dependências,
acabamento difer
enciado com massa

corrida, laminado de

madeira, teto rebaixado
em çesso, 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

TERRENOS
et. 2001 -Ilha da RgLieira - Terreno de 13.980m2•

R$350.000,00.
- Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua

asfattada. R$98.000,00.
- Ref. 2006 - Centro - Terreno com 480m2. R$240.000,00.
- Ref. 2013 - João Pessoa - Terreno com 545m2• R$93.000,00.
Ref. 2014 -Ilha da Rgueira - Terreno de 845m2. R$235.000,00.
- Ret.2017 - Schroeter - Terreno com 500m2. R$120.000,00 ..
Ref. 2019 - Rau - Loteamento Grutzmacher terreno 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. R$135.000,00. Aceita financiamento bancário.
- Ret. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em rua

pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ret. 2024-Jaraguá Esquerdo- Terrenode 1.097,65m2.
R$330.000,OO.

.

- Ret. 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
134.213m2. R$114.000,00. .

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI
'

CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� Cha�e
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Com 01 suíte + 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço
com 01 vaga de garagem, casa

germinada. R$900,00
Ref. 1003 - CASA PARA FINS
COMERCIAIS - CENTRO - Com
10 quartos, 04 banheiros,
cozinha com armários, toda
murada. R$2.000,00
Ref. 2000 - APARTAMENTO
- BAEPENDI - Com suite +Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem benfeitorias,
02 quartos, sala com sacada,medindo com 470,00m2, sendo 20,00m de frente.
cozinha, banheiro, área deR$ 115.000,00 estuda propostas
serviço com churrasqueira e 01====================================: �===:;;::=;::::;:;;:::=::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:==� :=======�;;;;;;;;;=;i==�;;;;:=�� vaga de garagem. R$ 650,00
REF. 2001 - Apto. - AMIZADE - 01

sute, 02 qtos .• ar condicionado,
banheiro, COZo C/ mobflia , sala,
sacada com churrasq., área de

serviço. 01 vaga de qat R$1.000,00
Ref. 2002 - APTO -ILHA DA
FIGUEIRA - Com 02 quartos,
sala com sacada, banheiro, coz
inha, área de serviço, 01 vaga
de garagem e churrasqueira na

lavanderia. R$ 600,00.
ReI. 2005 - APTO - CENTRO -

Apartamento com 02 quartos, sala
I

com sacada, banheiro, cozinha,
lavanderia e garagem. R$715,00
Ref. 2006 - Apto. - VILA NOVA
- 03 qtos., sala c(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 suíte + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha
com mobilia, área de serviço,
banheiro social com 01 vaga de
garagem. R$1.200,00.
Ref. 2010 - Apto. - CENTRO
- Com 01 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
Ref. 2011 - APARTAMENTO
- NOVA BRASILlA - Com 03

Cód. 2753 - Vila LaLau - Apartamento no Edif.Liliun
com 65,00m2 total, sendo 02 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, bwc e 01 vaga. Móveis sob medida no

quarto, bwc e cozinha, excelente estado de con

servação. R$ 129.000,00 - aceita fino Bancário

Cód. 2354 - Nova Brasília- Terreno de esquina
comercial e'residencial com 393,00m2, possue uma
casa mista com 02 quartos e demais dependências.

R$ 215.000,00 estuda propostas com apto até
R$100.000,00

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE

SALAS COMERCIAS !!

.;

CONTECE EM JARAGUA DO SUL, GUARAMIRIM,
1'HM�"""fV'Ilft'UUBAJ �ORUPÁ E SCHROEDER VOCÊ LÊ AQUI!

quartos, sala, coz.com pia,
01 banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$
550,00.
Ref. 2012 - APARTAMENTO -

ILHA DA FIGUEIRA - Com 02

quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, ban
heiro, área de serviço com 01

vaga de garagem. R$ 650,00
Ref. 2014 - Apto. - CENTRO
- ED. ANA CRISTINA - Com

suite, 02 qtos, sala com sacada
e cnurras., bwc social, COZo

(apenas bancada de granito
divide sala da coz.) , lavand. e

garag. R$900,00
Ref.2017 - Quitinetes - Centro
- Ed. Marechal Center - 01 qto.,
bwc, sala e cozo conj. R$350,00
Ref. 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 750m' 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
formador industrial. R$ 6.500,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cós 149 - CASA ALVENARIA - Centro, com
280m2, 5 dormitórios sendo 2 suíte, 2 vagas de
garagem. Terreno com 360m2. R$ 800.000,00.

Cód: 181 - CASA ALVENARIA - Amizade, com
99m2, 2 dormitórios sendo 1 suíte, 1 vaga de
garagem.Terreno com 385m2. R$ 235.000,00.

Cód: 122 - CASA ALVENARIA - Vila Lenzi, com
178m2, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 3 vagas de
garagem.Terreno com 1.151 m2. R$ 295.000,00

Cód 154 - PRÉDIO -Ilha da Rgueira, com 2
apartamentos de 92m2 cada.Cada apto com 2

dormITórios e 1 vaga de garagem.Terreno com 690m2.
R$ 470.000100.

Plantão: 9135·8601

3371-0099
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 513 - APARTAMENTO - Amizade, com
52m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.
Residencial Amizade.R$ 125.000,00.

�.

Cód: 182 _ CASA ALVENARIA - João Pessoa,
com 130m2, 4 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Terreno com 306m2. R$ 180.000,00.

www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br ,

dual@dual.imb.br)
. www.dual.imb.br

Cód 175 _ CASA GEMINADA, Três Rios do Sul,
com área de 72m2, 2 dormitórios, 1 vaga de
garagem.Terreno com 224m2. R$135.000,OO.

EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494-J

LOCAÇÃO
COO: 71-PESWE- PAGE

Guaniranga, am 31agoos e
resIaur3nIe am 11DJíZ.

R$1_500.00.

COO: 12 - APARlMIJflO-1ha da

f9Jeia, am 2 lbmJJÍios" 1 YiIlJIJiI
de garagem e dImais _.1lCÍiBS..

R$655.00.

Oód 61 - KllINETE - WIa 1L..a1alll"
1 dormitOOo, 1 va,ga de Qaragm.

Apenas uma pe5'SDa pmílell\TilIiJlM
Próxtmo a IEG 2. R$ 8.0ID -11-

RS 80.00 (áDUae !IJBz)).

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.

TERRENOS/CHÁCARAS
.Cód:271 - TERRENO - Barra do Rio
Cerro, com 340m2. Próximo a ADV.

R$ 90.000,00.

Cód: 272,- TERRENO - Barra do Rio
Cerro, com 300m2. Próximo a ADV.

R$ 80.000,00.

Loteamento Adelina - LOTES -

Schroeder, próximo a Marisol.
, A partir de R$ 75.000,00.

Cód 262 - TERRENO - João
Pessoas, com 306 m2. Recanto dos

Pássaros.
R$ 70.000,00.

Cód: 441 - CHÁCARA - Jacu - Açú I,
com 20.715m2.Próximo a BR 413.

R$ 150.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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 mZ de área total

Suite + 1 quarto

Sala de estar e jantar

Cozinha

Área de serviço

Sacada com churrasqueira

Janelas Maxim--Ar

Garagem

Medidor de água individual

Preparação para split

Box para depósito

Piso laminado de madeira
nos quartos e sala

Acabamento com massa

corrida e teto rebaixado
em gesso

No Centro, a 200 metros

do calçadão - Próximo à Ford
Rua Presidente Juscelino

- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$700,00
- Ed. Nova York, Centro R$1 050,00
- Ed. Astral, Ilha da Fiqueira R$680,00
- Ed.Waldemiro Bartel, Baependi R$850,00
- Ed. 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 Brasflia R$360,00
- Ed. Manacá, Nova Brasilia R$450,00
- Ed. Erica, Centro R$550,00
- Ed. Primula, Vila Nova R$550,00
- Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$550,00
- Apto Ilha da Figueira R$ 480,00

pi "_" "'I ", ' "r,J I
� '11 ,'1" ,I "'-," ,_ �J I ""'�," 1.1 ","", 1"n;"_�1i!" ."', 1,",,,,"
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LOCAÇAO;�
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Ed.Maria Luíza, Centro,
. apartamentos novos a partir de 79,

I 80 m2 1 suite e 1 quarto. A partir
de R$880

Ed. Platanus, Centro, cozinha
mobiliada, 2 quartos,

R$700,OO

- Casa Com. 4 quartos , Centro R$2500,oo
- Casa 4 quartos, Nova Bras11ia R$ 2000,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrtos, 1 suite na Ilha da Agueira R$13oo,00
- Casa 3 qrts, Czemiewicz R$1 000,00
- Casa 3 qrts + suíte , CzemiewiczR$1500,00
- Casa alv. 3 qrtos, ResjCom., 288m2, Nova BrasHia

R$2700,00
"

- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa Rio da Luz, 3 qrtos. A partir de R$500,00
- Casa 3 qrts, Centro R$800,00

- Apto 3 qrtos, Rio Hern R$ 900,00
- Casa 3 qrts, Centro Res. R$11 00,00 Com. R$1400,00

Sala cml, Centro 80 m2 R$800,00
Sala Tower Center 62m2 R820,00
Salas no Czerniewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasilia a aprtir de 53 m2. R$1-200,00
Sala Chico de Paula, Rua Erwino Menegotti R$ 682,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.1 00,00
Salas Nova Brasilia a partir de 53m2 a partir de R$1200,00
Sala Tower Center, centro 61 m2 R$11 00,00
Sala Tower Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
Ed. Markete Place, Centro, 40m2 R$ 550,00
Sala cml, Amizade 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 Cartos Ferreira R$400,00
- Ed.Erica, Centro R$650,OO
- Ed. Ferreiti, Centro R$600,00
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,00
- Ed. Mariscai, Vila Nova R$680,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$540,00
- Ed. Jardim das Mercedes, Vila Nova R$550,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasília R$68,O,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

- 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$1.000,00
- Terrno cf 364 m2 Água Verde R$ 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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Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - se

(47) 3274 0100 - www.iavel ..com.br
COMSO 10

fIM
o-u

Esta promoção pode ser revogada sem aviso prévio. As imagens são de caráter ilustrativo. Validade: 15/06/12 ou até enquanto durar o estoque.
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DESEJOS QUI SI TOBNAlt
REALIDADE.
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N'OVOSI COM A REDUçAo DO IPI,

OS PREÇOS DESPENCARAM!
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CARTÃO DE CRÉDITO
COMO PARTE DO
PAGAMENTO
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VECTRA GT 2.0 AR+DH+VTE+ABStABG+CD+AL+AQ+RODA+LDT+W 2009 42.500 38.500 JONI

-�Ij�Õ� j :6{y1EG"'i,;'� #':" "Aç+Ê)Hf�""ttQ9AfÂ�@J�I�;-t.1$�stlM*±YBAfYV+fN" '-::\�:t'i?'1ºfT�;1�[4d;4Q6{P:� j���90 '.�':f�;,,1�t�IS
COROLLAFIELDERXEll.8 AR+DH+VTE+ABStABG+AQ+RODA+LDT+W 2008 38.800 35.800 ITAJAr
.307 SI) 2.0 FEllNE "' M+QH+Vl:Eff\E+ÂQ+ABS;l-AaG+COMl?tAL+CD+RoDMOTtVV ,'o 2Q08 31.5bO 34,:500 ",. 'F1i. JbNI

AC+DH+RODA+VTE+ABStCOURü+DT+LT+AQ+VRA 2008 34.500 31.500 JONI

ÜFAN6201.616V AR+DH+m-+ÂL+ABGtCOUR(:)+AQ+RODA+bT+W 2010 32.$00 30.000. tTAJAr,
ClVIC LX 1.7 11SCV AR+DH+VTE+ABG+RODA+DT+AL+CD+RE+FN 2006 30.500 28.000 JONI

PARATll.8 COMFORTLlNE AR+DH+VTE+AQ+LDT+VV 2006 29.900 27.900 RIS
IDEA ELX 1.4 AC+DH+VE+W+AQ+TE+VRA+DT+LT+FN 2006 28.500 26.500 BRUSQUE
PUNTO 1.48V DH+VTE+AQ+LDT+VV 2008 28.900 26.000 tND

sTRADA FIRE 1.4 CS AO:+-W 2010 28.500 26,000 ITAJAr-SN
KANGOO EXPRESION 1.6 W+AQ 2010 27.500 25.500 JÁRAGUÁ
A3 1.8T 180CV COMPLEfü+RODA+ABG+COURü+VTE+ABS+AUTO+CD+RE+VRA 2002 26.800 24.300 JONI

GOLF 2.0 COMFORLlNE AR+DH+VTE+COURO+RODA+AumD+AL+DLT+RE+AO+VV 2001 26.000 24.000 JARAGUÁ '

IDEA1.4MPI ELX DH+VTE+AQ+LDT+VV 2006 25.800 23.800 JAC-ITAJAr
SIENA FIRE 1,0 I\O:+-DT 2010 2S.000 23.000 JONI

CELTA LlFE 1.0 Ao:+-LDT 2009 22.900 20.90Ó JONI "

CORSAJOY AR+VTE+AL+DT 2007 22.800 20.800 JONI

GOL POWER 1.6 AR+DH+VTE+AL+LDT 2005 22.500 20.500 JONI

PICANTO EX 1.1 AR+DH+VTE+AQ+CD+RODA+LDT+VV 2007 11.900 20.400 JAe-ITAJAI
206 SENSAT 1.4 AO:+-TE+LT+VRA+W 2008 22,000 20.000 JARAGUÁ
UN01.0WAV: AQ 2009 20.900 19.200 . JA�GuA

AR+DH+VTE+ABS+ABG+COURO+TEn)+AUTO+C�P+RODA+AL 20.500 19.000 BRUSQUE
,7

" 'VE+J\QtLDT
'"

18.900 17.400 I3RUSQUE

<
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No mês oesseao; inadimplência destas operações subiu

para 5,9%, diz BC. Valor é mais ao que o dobro, por
exemplo, de dezembro de 2010 (2,5%).

o Banco Central informou nesta

sexta-feira (25) que a taxa de

inadimplência para compra de

veículos, que mede atrasos

superiores a 90 dias, subiu de

5,7% em março para 5,9% em abril

e, com isso, bateu novo recorde

histórico. Abril foi o décimo sexto

mês seguido de elevação.

A inadimplência de pessoas físicas

na aquisição de veículos vem

crescendo continuamente desde

dezembro de 2010, quando estava

em 2,5%. Ou seja, a taxa mais

que dobrou em pouco mais de um

ano. "A alta da inadimplência para

compra de veículos reflete a safra

de crédito de 2010", declarou Tulio

Maciel, chefe do Departamento
Econômico do Banco Central.

Bancos freiam crédito para

compra de veículos

Como consequência da

inadimplência alta, os bancos
continuaram emprestando menos

para as' pessoas físicas. De março

para abril, segundo números

do BC, o estoque de linhas de

crédito para compras de veículos

("Ieasing" e crédito ao consumidor)
registraram queda de 0,3%,
passando de R$ 201 bilhões para

R$ 200 bilhões.

No acumulado dos quatro primeiros
meses deste ano, por sua vez, foi'

registrada uma queda de 0,5%. Em
2010 e 2011, respectivamente,
o crescimento destas linhas de

crédito foi de 19,9% e de 7,9%.
Para destravar a concessão do

crédito para compra de veículos, os
bancos das montadoras já estão

conversando com o Ministério da

Fazenda.

Recentemente, o ministro da

Fazenda, Guido Mantega, anunciou
a redução do Imposto Sobre

Produtos Industrializados (IPI)
para compra de carros, além da

diminuição do Imposto Sobre

Operações Financeiras (IOF) para
todas as operações de crédito de

pessoas físicas de 2,5% para 1,5%
ao ano. A redução do IPI vale até

31 de agosto.

O objetivo das medidas é estimular

a atividade econômica. "Estamos

diante do agravamento da crise

financeira internacional. E isto

está trazendo problemas para

os emergentes como um todo.

Exige esforços redobrados para

manter a taxa de crescimento em

um patamar razoável", explicou
Mantega a jornalistas na ocasião.

-

. .,
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Power Imports
www.powerimpol1S.com.b�

Fone: 47 3275 0808

Semi Novlos
Kia Power Imports .
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EROSO CHEFAO
Sedã de luxo retorna ao mercado brasileiro por R$ 179,9 mil

Há duas maneiras de você se
sentir um autêntico e poderoso
chefão: atuando em uma nova

versão do clássico de Francis

Ford Copolla ou dirigindo um

Chrysler 300C. Nada mais

imponente que suas quase
duas toneladas distribuídas
em 5 metros de comprimento
e 3,05 metros de entre-eixos,
coroadas por uma opulente
grade cromada. Embora menos

invocado, o novo 300C ainda

impressiona.

De volta ao mercado brasileiro

após dois anos estacionado,
o sedã de luxo fabricado em

Brampton, no Canadá, tem a

missão de ser o símbolo da

recuperação da Chrysler. A
esperança da marca é crescer
48% em relação a 2011. Para

- isso, o grupo espera vender
(

1000 unidades do 300C,
promete outros lançamentos até
o final de 2012, além de vender

seus veículos em novas praças.

Experiência para encarar o

desafio o sedã tem. O primeiro
veículo, C-300, foi lançado em

1955. Depois vieram o 300,
em 1962; 300M, em 1999; e
300C, em 2005. Para a versão

2012, a marca ouviu os anseios

dos consumidores. Segundo a

pesquisa, eles queriam um 300

mais potente, sofisticado e com

novas tecnologias. A resposta
da marca ficou por conta das

seguintes mudanças:

O motor V6 Pentastar de 3,4-litrbs
(eleito um dos melhores de

2011) ganhou 37 cva mais que
o anterior. Agora são 286 cv e

34,7 kgfm de torque. O câmbio

passou de cinco velocidades

para um ZF de oito, o que dá
mais suavidade na troca, além
de proporcionar um consumo

de combustível mais eficiente.

Segundo medições da marca

feitas nos EUA (cuja gasolina é

diferente da nossa), o 300C fez

7,2 km/I no trajeto urbano e

14,9 km/I na estrada.

As mudanças no exterior foram

sutis, mas mexeram com a

personalidade do modelo. Com

linhas mais refinadas, o 300C

perdeu parte da charmosa

truculência - especialmente
pela mudança na grade frontal
-, mas não da imponência. O
carro mantém a linha da cintura

alta e o capô longo, dando ares
de limusine. Resta saber se

permanecerá entre os preferidos
dos chefões mais excêntricos,
rappers e noivas.

Por dentro, a aprovação das
mudanças dependerá
exclusivamente do estilo do

motorista. Revestimento de

couro e detalhes em tom

madeira remetem - salvo

pelo discreto tom azul do

velocímetro e conta-giros - ao

mais cru espírito americano.
Se você gosta, vá em frente.

O acabamento não faz jus
ao preço do carro, mas não

decepciona. O modelo vem

de série com tela de 8,4"
multimídia sensível ao toque,
navegador GPS, sistema
Uconnect™ Touch compatível
com CD, DVD e MP3, entrada
USB, amplificador de 506 W

I

e dez alto-falantes com um

subwoofer.

Vendido em uma única versão, o
300C oferece os necessários
auxílío de estacionamento
dianteiro e traseiro, controle de

velocidade integra-do ao volante,
computador de bordo, bancos
dianteiros com ajustes elétricos,
incluindo apoio lombar, e os
mais diversificados tipos de air
bags, Os mimos ficam por conta

do ar-condicionado "dual-zone"

automático, volante e bancos

dianteiros e traseiros com

aquecimento, porta-copos que
podem aquecer ou esfriar, teto
solar panorâmico e outros itens.

O 300C 2012 está à venda nas

concessionárias da Chrysler pelo
preço sugerido de R$ 179,9 mil

(para a região Sul e os Estados
de Minas Gerais, Rio de Janeiro
e São Paulo) e R$176.298
(Espírito Santo e regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste).
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CELTA 1.0 SUPER MPFI VHC
8V 3P 2004
R$ 18.500,00 .

FIESTA SEDAN 2007 DIREÇÃO
HIDRAULlCA

Contatos: 3372-1070 • 3370-4714 • 9125-2008

CLlO 2006 ALARME
CD. PLAYER AQ DT

KADETT 96 TRAVAS E VIDROS
ELÉT. RODA DE LIGA E CD

PLAYER

XSARA PICASSO 2003 PRATA
COMPLETO + AIR BAG, ALARME

E CD PLAYER

Rua Walter Marquardt,

� 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul · se
l,:ltil,l i:fiu, lt l;,t:t� ,t.;,tsJ!,t;"U(! IÚtU,S

1'::", tI (!'1 t'� { .. ;j-j ,'(i:!,,-t, f', li,' L"'-!' 11., I�" 1 "",e, �"",� '-! .. {;.,',,",

CLlO SEDAN 2006 AIR BAG
DESMB TRASEIRO E

RODA DE LIGA

CORSA SEDAN 2002
DESEMB TRASEIRO E AR

QUENTE

PALIO 2010 AR QUENTE
PELlCULA E PARACHOQUE

NA COR

FOX 2006 COMPLETO

AIR BAG

.VEíCULOS

LOGAM 2008 DE
R$23.500,00· POR

R$19.900,00

ASTRA SPORT COMPLETO DE FIESTA 2008 DE R$23.700,
R$21.000, POR R$18.800,00 POR R$19.800,00

KA 2001 DE R$13.000,00
POR R$10.900,00

VOYAGE 2010 DE

R$30.600,00 POR
R$24.900,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE MAIO DE 2012 I VEíCULOS I 5

MOTOR FLEX 80CV ETANOL AR-CONDICIONADO.
ncv GASOLINA,

ai
-

JaraRuá do Sul: 47 3275-0808
Av. PreTeito Waldemar Grubba, 1346 - 8aependi

Bal, (amboriú: 47 3360-9777
81umenau (Loja (entro): 47 3236-8000

Blumenau (Loja BR): 47 3323-7171

joinville (Shaw Room): 47 3435-0885
joinville: 47 3435-3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 483288-0777

Power Imports
www.powerimports.com.brfl.

�J
Preços válidos até 31/05/12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro. para Picanto cód.: J318 e (erato cód.: E221,
para pagamento à vista. Frete no valor de RS 1.500,00 para Picanto ou Cerato não incluso. Estoque de 5 unidades para
Picanto ou Cerato. Garantia de 5 anos ou 100 mil kilômetros, o que ocorrer primeiro. para cobertura básica, Fotos ilustrativas. Cinto de segurança, salva vidas.

MOTION & EMOTION

Imagensmeramente ilustrativas. A promoção Mês do I PI ZERO é uma promoção das concessionários Strasbourg. Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 5 portas, na corvermelhoAden, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para vendo
à vista a partir de R$ 31.990,00 com frete incluso e IPI zero, 05 unidades no estoque. Peugeot Hoggar X-line lA Flex, pintura sólido, ano/modelo 11/12, consulte o preço público sugerido com IPI zero e com frete incluso. Peugeot
408 Allure 2.0 mecânico, airbag, freios ABS, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ano/modelo 11/12, preço público sugerido poro venda à visto com IPI zero a partir de R$ 53.500,00. Novo Peugeot 308 Active,
ar, direção, vidros e trovas elétricas, ano/modelo 12/12, Preço público sugerido para vendo à vista o partir de R$ 51.990,00 com frete incluso e IPI reduzido, 02 unidades no estoque. Peugeot 3008, venho conhecer. Eleito pela 4 Rodos
como o melhor Crossover do Brasil. Conheço também o Programo Direção Livre e nosso linho de utilitários. Consulte os preços das revisões com preço fixo para todo o linho Peugeot. Prazo de vigência do
oferto para pedidos firmes fechados entre 23/05/2012 e 31/05/2012 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo para outras promoções. Paro mais informações sobre preços e condições especiais,
consulte o Rede de Concessionários Peugeot participantes, ligue para 0800 703 2424 ou acesse vwvw.peugeot.com.br.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
Jaraguá do Sul (47) 3274-1900 Blumenau(47)3331-4500 Ch�p,ecó(49)3361-1500
R. Rei'noldo Rou, 414 Brusque (47) 3355-4500 ItaJal (47) 3344-7000

Caçador (49) 3561-3400 Rio do Sul (47) 3522-0686
PEUGEOT

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Doa se um Cocker fêmea, com 1 ano
de idade, na cor branca. Tr: 8886-
3266 com Maicon

TRABALHO
• Trabalho com serviços de corte e poda
de arvores. Tr: 9158-0019

• Contrata-se Vendedor Externo

Interessados deixar curriculun na

Extinsul ou ligar 3275-2205.
"

,PROCURA-SE
• Procuro Baterista e Guitarrista com

experiência e referencias, para
banda de baile. Tr: 3370-6235/
9152-4375

• Aceito doação de beliche usado em

bom estado. Tr: 9198-5568

• Ofereço-me para trabalhar como

carpinteir.o. 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 3.6:30.

• Trabalho de pintor na parte da

manha, falar com Jeanderson no

(47) 8435-5203 na parte da manha.

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato: 3275-
4315 OU 9194-2435 (MARLENE)

,.;
"

• REALIZE O 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.

meuimovelmeuson ho.com. br

� .

• Renda extra, aprenda a ganhar ate
R$, 600 reais (período parcial)ou
acima de R$ 2000 mês período
integral .negocio próprio c/
baixo investimento e alto retorno.

Contato 47 8418-3292/ 9988-
2844. bemestaredinheiro@yahoo.
com.br� , I

I.,

• 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.

• Vendo Notebook Deli - Pentiun dual
core - 2,20GHZ 4 GB de memoria Hd
- 250 GB Placa de video integrada
- ONbord - Mobile Intel(r) 4 series

Express. R$ 950,00, cl Bruno. Tr:
(47)3055-0085/ 3372-2772. Email:
brunorosa90@hotmail.com

• 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 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

• 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 su) 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

• Vendo loja no centro de Jaragua,
com estoque e clientela formada. R$
58.000,00. Tr: 9991-2121.

• Vendo estoque de decoração infantil,
acompanha carteira de clientes. Tr:
9183-1996

• Vendo filhote de Pinscher, fêmea R$
150,00 e o macho R$ 120,00. Tr:
3371-6968

• Vendo monitor LCD 15 polegadas LG.

R$ 100,00. Tr:8433-7261

• Vendo câmera digital Sony W55 +

cartão de 2 g. R$ 120,00. Tr: 8433-
7261

• Vendo teclado Cassio para iniciantes.

R$ 200,00. Tr:3276-1410

• Vendo bicicleta ergométrlca. R$
200,00. Tr:3276-1410

• Apartamento c/ suíte + 1 quarto, sacada
c/ churrasqueira, cozinha mobiliada.

R$ 149.000,00 (liberado para financio e

FGTS). Tr: 9104-8600.Creci 14482.

• Apartamento c/ 2 quartos +sacada c/
Churrasqueira, área de festa, áreas de 53
á 65 m2• R$ entrada + parcelamento +
financio Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Apt.76 m2 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 bairro 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 mtzárea 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, aceita carro como parte
do pago Fone 8448-8644

• Vendo Apto no Residencial São Luís. R:
Francisco Hruschka - São Luís, (próx.
ao Arroz Urbano) c/ 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, Vaga de garagem: 11,50 m2. R$
145.000,00. Tr, (47) 9905 8809 ou (47)
32752423

• Vendo Apto no Residencial Ilha Bela na

R: Leopoldo João Grubba, Centenário
(próximo ao DG da WEG) Sala de estar/
copa integrada, sacada c/cburrasqueira,
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
120 000,00 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 apto na praia Itajuba 65 mt2 c/
suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644

• 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 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 mt2, 3 salas
1 escritório, 2 bwc, área de serviço,
churrasqueira,3 quartos e 2 vagas de
garagem, o terreno mede 13 por 27.

(aceito apart. ate R$ 150.000,00.) Valor
da casa R$ 298.000,00. Tr: 3371-8082/
9905-7365

• 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. 9196-0955.1 9616-3092 com Cleni e
Jandir. Valor a combinar1 troca com casa

ou chácara em Curitiba.

• Vendo 2 casas de alvenaria em Joinville

escriturada, rua calçada, ótimo local,
terreno com 300 mt2• R$: 120.000,00.
Aceito veiculo com 50% do valor ou
terreno. Tr: 3273-7644 18812-7170

• Vende - se chácara 25 mil mt2 s/ casa
em Guaramirim, no Bairro Caixa da Agua,
Rua Guilherme Tomelin. R$ 130.000,00.
Tr: 8422-1926.

• Vende-se uma locadora com ótima

clientela, ponto de funcionamento a

13 anos, mais de 3000 DVOs entre

lançamentos e catálogos. Preço
imperdível/aceito carro no negócio Tr:

9631-2588

• Aluga-se sala comercial no centro de
Corupá 120 mt2 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 mt2, ótima localização. Tr: 3373-
1900

• Aluga-se - Sala comercial, Marechal
Castelo Branco, 2128 - Centro/Schroeder,
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.

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos e
garagem coberta. R$,545,00. Tr: 9993-
2131 com Sandra.

• Alugo quarto para pensionistas, Centro.
R$ 300,00 livre de água, luz e intenet..
Tr:9123-5851

• Vende - se Terreno Rua: -Hilário Floriani,
em frente ao Edifício Moradas da Serra
na João Planincheck, no Nova Brasílla.
450 m2 (15 x 30 mt) Contato pelo
telefone 47 8818�3320

• Terreno de 20 por 70 mts com casa de
220 mts,sala e cozinha dois banheiros
3 quartos e escritório, tudo murado com

portão eletrônico, jardim, garagem para 3

carros.Preço a combinar. Tr: 9969-5540.

• Vende - se terreno 2500 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 ltajuba, 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$ 3328-3560 ..

• Vende - se terreno no centro de
Schroeder com 400 m2, prox. a
prefeitura. Tr: 8800-8800

• Vende - se terreno em Guaramirim,
bairro Beira Rio por R$ 75000,00. Prox.
ao centro. Tr: 9977-9550 i 9989-6049

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

• Vendo terreno em Schroeder 900 m2

.R$ 50.000,00 .'R$ 3275-2347 /8853-
9716

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat - R:

Irmao Leão Magno (15,75 x24, 00 m)
cada R$ 170 mil - tratar com Sergio
Cyrillo Bagattoli 9975-3940

• Grande oportunidade Vendo um lote
no perímetro urbano, com 21, 146 m2,
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

• Vende-se terreno na praia de Itajuba
R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2• Tr:

8448-8644

• Vende - se um terreno com casa mista,
na Rua Oscar Schneider - Barra do Rio

Cerro, R$ 110.000,00 aceito propostas.
Tr 9114-8095.

• Vende se um terreno 7.522 mt2 Rio
Cerro. Ótimo pra construção de galpão.
Tr: 9654-2206.

• 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

• Troque seu volante que esta velho por
um novo, trabalhamos com todas os

modelos, atendemos a domicilio. Tr:

8812-7170/7813-4785
• Compro Carros e Motos de todas as

marcas, financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação atrasada, busca
e apreensão, documentos em atraso, ou

Já apreendido. Tr: (47) 9696-3566.

• Troque seu volante que esta velho por
um novo, trabalhamos com todas os

modelos, atendemos a domicilio. Tr:

8812-7170/7813-4785

• Vende - se Celta vermelho 2010

completo 4 portas. Tr: 9962-3747
com José.

• Vende - se Corsa Classic sedan,
2010 com 18000 km, prata,
R$ 10.000,00 mais prestações
(particular, não precisa transferir)
3273-7644/8812-7170/7813-
4785.

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98
4 portas cor verde perolizado, Ar
condicionado, travas elétricas,
alarme, chave geral, cd com DVD

totalmente revisado. R$ 13.000,00
somente venda. Tr: 8313-6088.

• Celta Spirit 2012 4 Portas completo
R$ 26.990,00, metálico, estado de

zero, 60 x R$ 760,00, ou entrada
em até 10 x 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.

,

• Meriva Joy 1.4 2011, R$ 34.990,00,
COMPLETO metálico, estado de

zero, entrada em até 10 x sem

juros no cartão de crédito + 60 x

fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. 3032-1400.
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• Vende-se Montana Sport 2007 R$
27.500,00 Tr: 91577525 Neto

• Vendo um Opala 1982, 4 cilindros,
vermell:lo, com dir. Hidráulica, ar
quente. R$ 10.000,00. Kit GNV não

instalado mas vai de brinde. Tr: 8408-

8384

• Vendo um Corsa Wind, ano 99,
vermelho, 4 p. revisões de R$
1900,00 reais, 4 pneus novos. R$
11500,00 sem troca. Tr: 3371-1634

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto,
carro particular com km baixa. R$
8500,00. Tr: 3397-2050.

• Troque seu volante que esta velho

por um novo, trabalhamos com todas

os modelos, atendemos a domicilio.

Tr: 8812-7170/ 7813-4785

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano

2004, cor prata, completo. Ar
Condicionado, Air Bag Duplo, Direção
hidráulica, Vidros elétricos, Volante
com regulagem de altura, Controle
som no volante, IPVA pago. Sem
troca. R$ 16.000,00. Tr: 8410-

0000 Fabio.

• Vendo Renault Laguna 2000/2001
Completo. Valor R$ 14.000,00. Fone
47-9975-2864

• Sandero Expressionl.6 2011

COMPLETO, R$ 30.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até 10 x

sem juros no cartão de crédito + 60
x fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Vendo Renault 2006, 1.6 privilége
sedam - air bag, som ... Etc.(carro
particular, baixa km) R$ 20.000,00.
Tr: 3347-2050

I
I. Troque seu volante que esta velho

por um novo, trabalhamos com todas

os modelos, atendemos a domicilio.

Tr: 8812-7170/7813-4785

• Vende se Gol, g3, completo, prata,
ótimo estado de conservação. R$
16.500,00. Tr: 3370-7994/ 9916-
9619

• Vende-se Fax 1.6 4P preto completo,
ano 2004/2005 os itens são

originais de fábrica. Carro bem

conservado. Valor: R$ 24.900., Fone:
91725331/32761265 Thiago

• Vende -se Voyage 2010 completo.
R$ 28.000,00. Tr: 3276-0850

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$
10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vende - se G3 1.0 completo, com
ar cond, direção e air bag duplo, 4
portas, branco. R$ 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

• Vendo um gol ano e modelo 2006,
1.0 com ar cond, trava e alarme, 4

portas. R$ 21.000,00. Tr: 9921-9163.

• 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 2-012 totalmente pago.
Fone 3032-1400.

• 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

• KOMBI STD 1.4 2010 R$ 30.990,00,
zero de entrada + 60 x R$ 869,00
ou entrada em até 10 x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca,
IPVA 2012 totalmente pago. Fone
3032-1400.

• KOMBI STD 1.4 2011 R$ 33,990,00,
estado de zero.entrada em até 10 x

sem juros no cartão de crédito + 60

x fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Troque seu volante que esta velho por
um novo, trabalhamos com todas os

modelos, atendemos a domicilio. Tr:

8812-7170/7813-4785

• 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.

• Vendo Escapade 2008 1.6 completa
abaixo da FIPE. Telefone de contato:

9992-4000

• Vende - se Tempra �6 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 3371-1634.

• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16 válvulas,
roda 16, original, preto, completo.R$
valor a combinar. Tr:3371-0134/ 9931-
6391 (oi)

• Vende - se Idea Adventure 1.8/
Flex - 2007-Completo- vermelho. R$
30.500,00. Tr: 8836-3982

• Vendo Yamaha XT 600, ano 2004,
azul. Em ôtlmo estado com manual

e chave reserva. R$ 12.500,00. Tr:
9926-1717

• Vende-se moto Prima Kasinski 150

2011, emplacada até 2013, preta.
Valor R$ 5.300,00, interessados falar
com Cristiano 9653-7897.

• Troque seu volante que esta velho por
um novo, trabalhamos com todas os

modelos, atendemos a domicilio. Tr:

8812-7170/ 7813-4785

• ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX

2012, COMPLETA R$ 46.990,00,
estado de zero, entrada em até 10 �

sem juros no cartão de crédito + 60
x fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

• FIESTA HATCH 4 PORTAS COMPLETO

2012, R$ 27.300,00, metálico,
estado de zero, 60 x de R$ 770,00,
ou entrada em até 10 x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca,
IPVA 2012 totalmente pago.Fone
3032-1400.

• FI ESTA SEDAN 1.64 PORTAS
COMPLETO 2012, R$ 31.990,00,
estado de zero, entrada em até 10 x

sem juros no cartão de crédito + 60

x fixas viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

• 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.

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 Trailer Turiscar Eldorado, ano
86, R$ 9.000,00. Tr: 3371-1634_

• Vendo capota de fibra para Ford Curie
modelo alta, (1,40 m altura interior).
Semi - nova. R$ 1500,00. Tr: 8422-1�26.

• 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$

• Vendo som automotivo, sub Pioneer
12 polegadas 160 rms, caixa dutada,
4 69 morr, módulo Boss 1900 wats +

fiação. R$ 500,00. Tr: 8422-1926.

.' ""

Procurando
por um
veículo?

As melhor
opções

veículos da re
você enco

aquin
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"
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OU ENTRADA+

48XR$399 GRÁTIS*
RODAS DE LIGA LEVE 15 f'

KM 10.000 20.000 30.000 . 40.000 50.000

LlNHAC3 3xR$ 89,00 3 x R$ 153,00 3xR$161,00 3xR$153,00 3xR$153,00
AIRCROSS/C3 PICASSO 3 x R$ 109,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 166,00 3xR$174,00 3xR$174,00

LlNHAC4 3xR$121,00 3 x R$ 185,00 3 x R$ 166,00 3x R$ 185,00 3 x R$ 185,00

CITR'OÊ.n

GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.130,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de .60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação
em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. "Rcda de liga leve 15" grátis na compra do modelo: Citroên
C�GLXOkm.Benefícionãopodeserconvertidoemespecie.Ofertasvá�idas Faça revisões em seu veículo regularmenteate 31/05/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.

•

.

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Cltroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 34.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada
de 60% + 48 parcelas fixas de R$ 399,00 com taxa de 0,89% a.rn + IOF. Citroên C3 Picasso GL 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 4p.080,00 e coe realizado pelo Banco PSA com entrada de
60% + 30 pàrcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 50.890,00 com COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0%
a.m + IOF. Citroén C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 56.990,00 com COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên AirCross
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. , I I 473275.1132 Fax: 47 3275.1132Visite nosso site: www.mauroveiculos.com.br . .

o

........., Jaraguá do Sul SC'�""
.

SX4 2.0 MT

Venha conferir!
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

Venha conferir!
o KM - Prata Rhodíum - flex - 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.

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (471 3370-7500
".,

IVW/JETA 2.5 2009 : CQM��T9/.ICOURD!TIPTRDNIC_'�.IIII
L ,, ._,,_._,. ._. ..__.__ ,,_..l

I TOVOTA COROLA 1,8 XEI2OQ7 j'COMPETO AUTOMA11C.....L._. ._._. ._._.__ . .__

, FIAT UNO 2 PORTAS 2009

L C\Opcs·llIl..tll
-.'_'_ .. _H_. ' ...... , ._��._._.

Fox 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.

Stilo 1.8 Dualogic

32.000,00
2008 - Prata - Flex - Ar-condícíonaco, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e
Espelhos Retrovisores Elétricos, limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblína, Câmbio Dualogic.

Bora Mi 2.0 AT

39.900,00

Grand Vitara 2.0
AT 4x2

2009 - Prata - Gasolina - Ar�condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Freios ABS, Air Bag Duplo, Câmbio Automático, Faróis de
Neblina, CD Player.

TAXAS COMPARTILHADAS COM
O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

VW PARATI 1,62006
COMPLETA.dl/&:I!_II"'III/'''�WB�

. m/BlIIllfiJll Ini I'.

GOL GV 1.02009
I

COMPLETO .I1_'li:IS"I_!� !
_________._.__In�_':!!?!!:�f!!t__.J

Venha conferir!
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

PEUGEOT 207 PASSION 1.42010

COMPLETo·.�III,'.lll!&
_____._. .,_. ,,_.__ . __._.__._.1

2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios
ABS, AirBag Duplo, Piloto Automático.

--

PROMOÇÃO
R$114.900,OO

TOVOTA HIWX SW SRV 2008
COMP. 3,04X4 AUTOMATlC.

,-'-"'--'--'-'-"---'''-'--'-'_'-''-''--'-''--'--''-'-'-'-'-,,_.- .

I WI FOX PRIME 1.6 2011 '

I WI FOX 1.0 4P 200712009
I WI GOL GIV 0008\09\06
I GOL GV COMPLElD 2009
I PARAil 1.6 2006
I GOLF 1.601\02\2012
I HONDA CIVIC EX 2006
I HONOA Frr 04\05\09r SANDEIRO 1.62011

-, I SANDBRO 1. o 2009
3 PRISMA 1.4 2007
_j ! CORSASEDAN 1.4 2008

I CORSA SEDAN 99\01\03\2010
CORSA HAlC 01\02\03\05\2007

I' CORSA HAlCH 1.8 2005

I PAUO 0310812010
I SIENA20Q5
I HllUX 9812008

I S104X4 2.8 CO 2005
FIAT IDEA ELX 2006

I C4 PAlLAS GLX AT 2008
! C4 HAlCH GLX 2010

tCORSA HATCH MAX 1.0 2005 KIT I ECOSPORT 06\2007
VIS AR C OH! TR/�IIRII!Il�I"1/I!I!!II'�aNIIRI"I!1 I UNO 91\96\09\09\2010! I I .",,'f;fl .."�SMMIM;,.W I I CEITA 02\05\2008------.-.---�.-.-.--.-_.---- I

I PEUGEGr 206 2006\2008
PEUGEOUT 207 PASION 2010
ESCAPADE 1.6 2010
SCENIC 2005\2006

I PICASSO 03107\0712008
I FIESTA SEOAN 2008

I FIESTA HAlCH 2011
, lOGAN 2008
I GM\AGILE 1.4 LJ2 2010
I CUO SEDAN 2005

TOVOTA HILUX SW, 4X4, 19,98 I !
CUO HAlCH 02106\200712010

.

•.�1I1'lInMiflllllll'
'

•.., VWJEfA 2.5 2008COMPL:ETA\DIESEL. • __;�:. I VEcrnA 0006\2008___ , ._.__._.__._.J

I GM\AsmA 04\2008
I FIA1\ PUNID ELX 2008
I PEUGEDT 307 2004

I
GM\ MONTANA 1.4 2008
COROUA XEI AT 2007 .

CrrROEN C3 04\06\2006
I GM ZAFIRA ELEGANCE 2005

II FORD KA 2004
GM MERIVA 1.82004

! FORD F250 3. 9 2002
. i TAURUS 3. O 1997

PEUGEOUT\206 1.4 4P 20D8!'UGOl CU 1996
COMPLETO••••llft ESCORT 1.6 1994

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

Sedã de 245 cv chega com três versões de acabamento e parte de R$ 177 mil

Na trilha do recém-lançado
Audi A4, a BMW iniciou

neste final de semana as

vendas do novo Série 3 no

Brasil. Com apresentação
à imprensa marcada

apenas para o final de

junho, o sedã chega às

lojas em três versões
de acabamento, todas

equipadas com um motor

2,OL turbo de 245 cv.

Os preços variam entre

R$ 177 mil e 225 mil. As

versões com motor 1,6L e

3,OL chegam no segundo
semestre para completar o
catálogo do modelo.

Com visual reformulado, o
Série 3 mistura elementos

encontrados no Z4 e no

Série 5, cuja traseira é

similar à do modelo. Por

dentro o carro conta com

o interior redesenhado

e entre-eixos maior,
ampliando o espaço interno.

Vem mais por aí

Além das versões de 146

cv e 306 cv, o novo Série

3 ganhará no segundo
semestre a esperada
versão M3. Equipado
com um seis cilindros

em linha com três (!)
turbos, o esportivo terá

potência de 450 cv e

superará os 300 km/h
de máxima. Sua chegada
no Brasil é esperada
para a metade de 2013.

Antes disso chegará ao

mercado nacional o Série

3 Touring, versão perua

recém-lançada na Europa.
Restrita à alguns nichos,
ele será vendido sob

encomenda a partir do

segundo semestre.

VOLVO MOSTRA PRIMEIRO AIRBAG
PARA PEDESTR 5

Depois de inventar o airbag para pedestres, sete sensores no para- componentes rígidos,
cinto de segurança e o que equipa o V40, choque, que detectam como o motor - e

detector de pedestres modelo lançado no as pernas h uma nas. acionam o airbag, que o
- que freia o carro último Salão de Em seguida" elevam protege do para-brisa. A
sozinho na iminência Genebra e que chega o ca pô em 10 cm - operação é realizada em

de um atropelamento ao Brasil em 2013.
para criar mais espaço colisões ocorridas entre

-, a Volvo apresenta o
.

O sistema é acionado por entre o pedestre e 20 km/h e 50 km/h.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOTOR TURBODIESEL COM 163 CV
• AR-CONDICIONADO • DIREÇÃO HIDRÁULICA
• RODAS DE UGA LEVE ARO 16" • TRAVAS ELÉTRICAS

COMPRUMISSO NISSAN MARCH
• 3 ANOS DE GARANTIA • AIRBAG DUPLO DE SÉRIE
• 2 ANOS DE ASSIST�NCfA 24 mmA8 I. • MOTOR 1.0 OU 1.6 FLEX
• PREÇO FECHADO DEREVISÃIl • DIREÇÃO ELÉTRICA*AGORA COM

I I REDUZIDO
PARA TODA A LINHA.
APROVEITE!

FABRICADA NO BRASIL

• CÂMmO MANUAl &OM 6 MARCHAS
• AlARME E IMOBllIZAOOR.DO MOTOR
• RÁDIO COM CD PLAVER E MP3
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA lEVE • DIREÇÃO ELÉTRICA
• AR-CONDtCtO�ADO • AIRBAG DUPLO

TAXA DE 00/0 A.M. EM24X (4)

COM+

R$99
NAS PARCELAS

NISJSAN LIVINA 1.8 5

FLE� AUT,OMÁTICO 2013

PROGRAMA
direção especial
Consulte condições especiais.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul- se
Fone: 47 3054-2600 - www.nissannix.com.br

o c, nlil ôbte 3 Inil oc f opç.i)elt
: ... ..

. <;le veiculo usado !'la fl9lJjoéiação: (I)
.

mente pela NissM d!\ do no
• pais (Progràma de Fidelidade) Í)u (ii) piçapes 4x2 ou 4x4) ali oW() com tração 4x4 de qualque, naluréza

(Programa de Conquista), Em ambos os casos, o çlíente deve ser proprletArib do veíoulo usado hã no

mlnimo seis mesas (contados da data da emíõSão dó documento). Os programas não �ãD cumulativos. O CPF/CNPJ do
propnet�rio do veículo usado, objeto da troça, deve ser 1)brlg<tloriamentll o mesmo do comprador do nove veiculo, Este

programa também é válido pala vendas di�tas. Promoção Ví\lida até 31/05/2012. Todas as condições de financiamento
deste al\tÍllCio silo válidas até 31/05/2012 ou até quando durar o estoque de 2 Unidades por veículo e estão sujeitas 5) Nissan Livina 1.6 Aex MT� 1 '2/13
a aIlálise e aprGlIIaçãQ de cadastro, Frel& Inclusll, Para iol;los 0$ financiamentos, tarifa de confeoçâo de oedastro de R$
75P,OO. �a,antia de ii <111<)$, sem limite (,ie quilOf1\(')lraí,lem para uso partiQ�lar, 1 00 mlf km para uso c(imercial. QU o q\le
vencer ptíln\lÍfo, (iom �evi:;õés e ml!I]li\e�çõéS efe�IJ,,�as nas conCé\>Si9I)il.rl1l,S Ni�$an limitadas a cleI��tis de {lIbÔ<la1;{lo

ler lllru , f!)lag(lM
,(Ciglfina ',�é

'I','

SHIFT_thewayyou move

Não R$ 41.590,00 LSG' R$ 23.623,12 R$ 58,50 R$ 45.779,4424 R$923,18 1,39% 16,68% 1,74% 23,07%
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elos l'-LXSeL L

gabivel.com.br

Gabival
Tudo que Você. Quer
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V.4I.IDO PAR" ToeM AlI vEA86ea 0& LOQAN, 8ANCERO, CU8T1iR E Ft.USNCE.

VEíCULOS COM

REDUZIDO

JARAGUÁDOstL (47)327.....,
AV. PREFEITOWALDEIIARGRUIJIJA, 1292,MEPENDI

Ali I ""
lI)\ij",,,,�((�.fiII":iII) 1!'��1fII:','lt4l�t\tat<i)��n, .I'4i1t" 11$ S/.� litlI� (lt' juro (III..ôm�, (flf1ll'nlrOlf (1(' 60'�f, 'iMoMn }(i Vf!'./I UloqtII! 1 ,..,!Id.'Idt<. 1)� AIJt� II-�'i 1..0 lW IUtfx4P, PI"t'K31l61ld.1I>rMlC<ll1/12, ) 1II>ta: RS l.4.990.Taxa de juroO%.tO mês, «lItI entr;>lla de 6Q'II. (> '><lIdo em 36vez�. r.tO<jtJe 1 \)"ldad�. 3) '>allctero Expre<.�m
U.fM�t�ill!!(Jfi"'M Jl��� )1(.t� t'�.lllIlOlIdtll\.l!k\ (In�i\u "klr;lllllc�. tr�";lH' vídlt>:i 1'1(·trj(O". �"Ill Jor b�g, à vh!;I��S.!Y.IO I _"" dt< !wolJ'4<1Omb. til4'ltflfllliidi, d.,�Á <!� '''I 3Ii ""7I!$-f.",�jOO :I UllÍ<t3dI.'9.4) ClIO J.O 16V Báslco. plntUI<I 'lÓlida b'ilnv., ii vista R$ 21.9!)O. Taxa de Juro o.� aomk V�Udo at'dvés de compu teltil pela ifllettl�t.
aSl>jlJ!� \ 'iJliJ.�. 'S)t>Jo.�r,»n.�"'.'ólI".\ R$JI!l9'lU, 1".,) de- iu!" tl% III) 11)i1<. '(lllll'llh ,l!I� II" 'AI'A.� s.;kkl ,.'" J(i vem",fstlJtl� 1UI�. (J)Mt!7ptiCt,riJIid'r<llM' t.(o lWHI.f1o>l<41' 11/n. r..,.,..oo lUto 0'-' óIO ,'''',,wm l!fflmd;, de 6()% I' Sdldll em 1) Vl!l.l!S p;ntllrasólida.bl<mu � vi.ta R.�7.!)90,OO. estaque 1 UnldadEl. Condlç;lo 1r.!li(jól all.:Mt5 de
ftlloJl�IIi1"1t!1M iI'J(Ilàfil_"�Ia�,.\\IIM';IIi,,,�'NN;t(M�ff'il\)d"�ltt't.lr a, l>!\p('(,lh(..ilçÓ(>� Cl(· �'u'l/j..kulo� M>ITlllViW prl!vlO. m('l,,,,v:'lldil5811i ll/O',/1ml00 (If;�O "'""""" <»�tlqI""" WlTiIlfIte 11';'" iIJ(ona",sl<ltlilrl��Rcnalllt Ubt·rt6. pam Illdls Inlblln�, cOlIsulle U"'� ,orl('e$�iOnália R�n.u!l Ubettó.Im.)8"II� ihl$lrntil.<l$. Aleu,,� irc",. 1I'I....lfMos

ttlptlJrr;�""Im$",������.�);\If��'1I�'!"IIHf' <!I'>I{\ '>Pt-,<ll'Ita' PIl""lIW iJ yl"". C1ntmrJa �felll."Y1 P.ffIWI')UllWL<lI<'I ,ilr��"",flJIV')(�.· 'Ie� n.'I<1dllljoJ
FAÇA REV'SOES EM SEU VEICULO REGULARMENTE.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM OB SEMA��A., 26 E 27 DE MAIO DE 2012 1 WJEkC){lJtlJ(i).§; 115

NOVO UNO VIVACE 4P
COMPLEtO

Uno Vivace 1.0 4P 11/12. Gol G5 4P 10/11. *Taxas de 0,98% a.m. ou 12,41% a.a. válidas para financiamentos em 24 parcelas, com entrada miníma de 50% do valor do carro. CEl
variável de acordo com o valor financiado. Condições válidas para fioanciamentos na modalidade COC pelo banco BV. Entradalfinanciamento sUjeitos à aprovação de crédito pela
financeira. Fotos Ilustrativas. Ofertas válidas até 26/5/12 OU enquanto durarem nossos estoques.
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CARROS

2012
COM PREÇOS DE

2007

TAXA DE
O,99%�

. EM 48X

. IJfAlENPOIlFEII

473274.444GMAC Faça revisões em seu veículo regularmente. Conte Comigo

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
IPI (Imposto de Produtos Industrializados) Reduzido conforme regras oficializadas pelo governo (Diário Oficial da União N° 98, Decreto 7.725). Agile LT 1.4 econoflex (config,R9E), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$
34.500,00 ou através de plano de financiamento com 50,69% de entrada (R$17.990,00), 48 'prestações mensais de R$ 467,95, com taxa de juros de 0,99% a.m. CET: 17,21% a.a. Valor Total financiado: R$40.451,60. Carros 2012 com preço de 2007,
conforme anúncio realizado no Jornal A Notícia, do dia 18-01-2007 para o Carro Celta 1.0 Life Flexpower. Ofertas válidas para o período de 24 de maio de 2012 a 27 de maio de 2012, para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet

do Estado do Paraná e de Santa Catarina. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet, Os veículos Chevrolet estão em conformidade

com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolel.com.br - SAC: 0800 7024200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.
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'De técnico novo, CSM/Pré
Fabricar quer a recuperação

Olympya
Pela vice

liderança

.

Varzeano

Sórestarão
oito equipes
nadisputa

A CSM/Pré-Fabricar parte
para o 'tudo ou nada' na Liga
Futsal. Restando seis jogos
para o término da primeira
fase, a equipe depende ape
nas do seu desempenho para
conquistar uma vaga entre os

dezesseis melhores, que avan
çam no certame.

Do seu lado, o fato de man
dar quatro jogos em casa, o

primeiro deles hoje, às 19h, na
Arena Jaraguá. O adversário
será o Maringá (PR), que rea

liza uma campanha similar à
dos jaraguaenses.

Após a goleada' para Con
córdia' o time passoupor mu
danças. A principal delas foi a
troca de RenatoVieira por João
Carlos Barbosa, o Banana, no
comando do grupo. Dentro de
quadra, os atletas Canabarro e

Mello foram dispensados.
"Percebi muita motivação

no grupo. Talvez faltasse mais
conversa do que treinamento.
O clima é outro e estamos con
fiantes nas vitórias a partir de
agora", relata o treinador, que
espera estrear com o pé direito
no comando da equipe. ,

Em busca da vice-lide
rança no Campeonato
Catarinense de Futebol
Feminino, o Olympya viaja
para Biguaçu no domingo,
onde enfrenta o Scorpions.
A partida inicia às 13h, no
estádio Acacio Zelnio da
Silva. Nos outros jogos da
rodada, o Kindermann
recebe o Avaí, enquanto o

Taurus encara o Audax.

,

Ultima rodada da segunda fase aponta os

classificados para as quartas de finais

JARAGUÁ DO SUL Na Chave K, o Santo Antô
nio é o único que não tem mais
chances. Enfrenta a Néki - que

OCampeonato Varzeano de joga pelo empate -, às 15h15,
Jaraguá do Sul define hoje no Caxias. Enquanto isso, no

as oito equipes que seguem na Grêmio Garibaldi, Barrabaxo e

disputa pelo Troféu Rotabela Tigre jogam para definir o outro
Transporte Executivo. Duas já classificado. O Tigre tem a van
são conhecidas: Kiferro e Vila tagem do empate.
Lalau. As outras seis serão defi- Fechando a rodada, uma
nidas nos oito jogos da rodada. vaga segue em disputa na Chave

Na Chave D, Global Pisos e
,

L. Ela pode ser decidida no con- '

Galácticos jogam às 13h30 no fronto entre Atlético "X' e Iuriti,
Grêmio Garibaldi, de olho na às 13h30, no João Pessoa. Tam
outra partida do grupo. Ambos bém com chances, o atual cam
precisam da vitória e ao mesmo peão Corinthians precisa torcer
tempo 'secar' o Operário, que pela derrota do Atlético e ainda
encara a Vila Lalau, no mesmo vencer a Kiferro, no mesmo ho-
horário, no campo do Caxias. rário, no Guilherme Tribess.

Pela Chave J, tudo indefiní- O evento é organizado pelado. Apenas a Agrocomercial Io- FME e apresenta umamédia de
nathan não tem mais chances, 4,08 gols por partida. O artilhei
após perder pontos no Tribunal ro é Maba, da Kiferro, com oito
de Justiça Desportiva. Ela en- gols marcados.
frenta o Amizade, às 15h15, no
Guilherme Tribess. O Amizade,
por sua vez, avança em caso de
empate. A situação se repete
com Supermercado Brandem
burg, que simultaneamente en

cara o Sport, no João Pessoa. Ao
Sport, só a vitória interessa.

Henrique Porto
Molequinhos
Jogos no
Flamengo

IRJANE PORTO/AVANTE!

As equipes de base do
Iuventus voltam à cam-

po hoje, na abertura do
returno do Campeonato
Catarinense. No Estádio
Luís Carlos Ersching,
recebem o Caxias. Invic
tos, os Juvenis entram em

campo às 13h30 (4VOEOD).
Mais tarde, às 15h30, os
Juniores correm atrás da
primeira vitória (OVIE3D).

PRANCHETA Sem tempo :para conhecer o grupo,
Banana passa orientações para o jogo de hoje

Kiferro e Vila Lalau
já estão classificados,

enquarito doze

equipes ainda
sonham com a vaga.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

NABRIGA Tigre (azul) e Néki dependem apenas
das próprias forças para se classificarem

Iffím/ffllll//HII//I/llllmU/DHII/mllI/H//II�D///mUIID/llllllil//D/IHII9/HflUl/mUI//I/////mliIID/H/UUllllUlllm/l/umff/umUI1/ffII1!/mU/HI//müHPHmfmUJ/II////U/U/I/III�UJ//UI/UD//HII/IU/U/U//HIIUII/UHlh�U///lmumIlU&/!d/mlm/H///////IIH//6J/IlU/II/llmu/ummmH!BH/ffII1/mlltlllumlUl1B1J/81//IUllJNmIHU/HIII/lUlm
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,
•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Injustiça
SOu avesso à injustiças e vejo uma das grandes sendo cometi

da contra o técnico RenatoVieira. Quanto à sua demissão do
comando da CSM/Pré-Fabricar, considero justa. Os números
mostram que ele realmente não foi bem (35% de aproveitamen
to em 13 jogos). Porém, tem gente exagerando nas redes sociais,
desrespeitando sua ficha de serviços prestados à Associação
Desportiva Iaraguá, onde conquistou diversos títulos nas cate
gorias de base. Burro, meus caros, é aquele que desconhece e

desrespeita a própria história do clube que diz torcer!

Dívida moral
Com tristeza vejo a desistência do Jaraguá Breakers no
Campeonato Catarinense. Sem ter onde mandar seus jogos,
não restou outra opção. Não gosto de entrar na seara política,
mas sou obrigado a lembrar que o mesmo grupo que hoje
administra a cidade, usou a equipe como plataforma política.
Cito a data e local: 4 de setembro de 2010, na partida contra o

Ponta Grossa Phantoms, no Eurico Duwe. Ou seja, existe uma
dívida moral com esses garotos e chegou a hora de ajudá-los.
Cedam um terreno, que o resto eles fazem!

Na agenda
Coloquem aí na agenda dois compromissos. Hoje tem
Barrabaxo e Tigre Materiais de Construção, no Grêmio
Garibaldi. Uma partida imperdível, pelo Campeonato
Varzeano. E amanhã tem o Cruz de Malta, que joga sua

classificação na Copa Pomerode contra o Tupi, de Gaspar.'
Nos bastidores rola que o alviverde se prepara para disputar
a Divisão de Acesso, onde enfrentará o SC Iaraguá.

NaFCF
Juventus e Jaraguá visitam
a Federação Catarinense
de Futebol na próxima
semana. O tricolor tem
reunião marcada com
os demais integrantes
da Divisão Especial para
apresentar os laudos de
seus estádios. Já o Leão
do Vale tem pela frente
o Conselho Técnico
da Divisão de Acesso,
que a própria entidade
denomina como a "porta
de entrada para os clubes

que desejam ascender às
divisões superiores".

Homenagem
o coordenador do
Projeto Evoluir, Benhur
Sperotto, recebeu o

título de emérito pelos
relevantes serviços
prestados ao voleibol
brasileiro. Foi durante o

lançamento do Projeto
Vôlei Júnior, quinta-
feira, na SERMarisol. A
honraria é concedida pela
Confederação Brasileira
deVoleibol (CBV) e
considerada uma das
mais importantes dadas
a um profissional de
educação.

Massaranduba Football

Manada joga
em casa

.'

,

Finalsera
'neste sábado

Se a chuva permitir, acon
tece na tarde de hoje a deci
são do Campeonato Massa
randubense de futebol, entre
Glória e Cruzeiro. A partida
tem início previsto para às
16h, no estádio Erich Rode.
Antes, às 14h, 1 ° Braço e San
ta Luzia decidem a terceira

colocação. Edson Lenke, do
Glória, é o artilheiro com 9

gols. a evento é promovido
pela CME local.

a Corupá Buffalos busca
a quinta vitória no Campeo
nato Catarinense de Futebol
Americano neste domingo,
quando recebe o Itapema
White Sharks no Seminário

Sagrado Coração de Jesus. A
partida tem entrada franca.
e inicia às 14h. A nota triste
fica por conta da desistência
do Iaraguá Breakers da com
petição, alegando falta de

apoio e de local para jogar.

.

F-Indy
500Milhas

.

Indianápolis
a escocês Dario Franchit

ti, da Ganassi, foi o mais rápi
do nesta sexta-feira, no Carb

Day, último treino antes das
500 Milhas de Indianápolís.
a melhor brasileiro foi Tony
Kanaan, nono colocado, e

que largará em 16° na prova
deste domingo. Rubens Bar
richello foi o 17° com o car

ro da KV-Chevrolet. A prova
tem largada a partir das 13h e

transmissão ao vivo na Band.

Fórmula.l

Impossívelapontar favorito emMônaco
A Fórmula 1 desembarca em Mônaco para

o Grande Prêmio mais tradicional e charmoso
da categoria. Em um dos inícios de temporada
mais equilibrados da história, quando cinco
diferentes pilotos venceram as cinco primei
ras etapas, apostar em um vencedor na pro-

va de domingo (9h) parece ser mais difícil do

que ganhar nos jogos de azar em algum dos ir Concórdia 13 13 4 1 8 3435 -1 33%

cassinos locais. A tradicional etapa nas ruas �:: �:�a�::�ano �� �� � � � �� �� �! ��:
do principado terá transmissão ao vivo pela 20° Tubarão 10 13 2 4 7 2638 -1225%

Globo. Bruno Senna e Felipe Massa serão os P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

representantes do Brasil. Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento..LIlI! lilLd,Ll.ll,�,!\I."""" " II:

Copa Pomerode
Um empate basta aoMalta
Cruz de Malta e Tupi, de Gaspar, definem amanhã um dos

semifinalistas do Campeonato Regional da Liga Pomerodense,
a Copa Pomerode. No jogo de ida, os campeões jaraguaenses
se deram melhor po 2 a 1, na partida disputada no estádio Car
los Barbosa Fontes. Agora, o Tupi precisa da vitória no tempo
normal e na prorrogação - por qualquer placar - para avançar.
a Cruz de Malta se classifica com um simples empate nos 90
minutos. A partida tem seu início marcadado para 14h4S, no
estádio Eurico Duwe. A entrada é franca

2aRODADA
SÁBADO
18h30 Flamengo x Internacional
18h30 Portuguesa x Vasco
18h30 Atlético-GO x Ponte Preta
21h Náutico x Cruzeiro
DOMINGO
16h santos x Sport
16h São Paulo x Bahia
16h Atlético-MG x Corinthians
16h Coritiba x Botafogo
18h30 Ruminense x Rgueirense
18h30 Grêmio x Palmeiras

CA PEONA!T() BRASILEIRO �".., SÉRIE. A
CLASSIFICAÇÃO

12° Bahia
13Q Cruzeiro
14° Santos
15° Grêmio
16° Náutico

'0%
2 -1 0%

17" Corinthians O 1 O O 1 O 1 -1 0%
180 Ponte Preta O 1 O O 1 O 1 -1 0%
190 São Paulo O 1 O O 1 2 4 -2 0%
200 Coritiba O 1 O O 1 O 2 -2 0%

ClasslficaQos Copa Sul-Americana
Rebaixados para Série B

"B S'llEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO 2' RODADA

TERÇA·FEIRA
Avaí ixO São Caetano

ONTEM
21h Guarani x Boa
21h ABC x Joinville

HOJE
50 Bragantino 3 1 1 O O 2 O 2 !100% 16h20 Guaratinguetá x Ceará!
60 América-MG 3 1 1 O O 2 1 1 1100% 16h20 América-MG x CRB

70 ASA 3 1 1 O O 1 O 1 1100% 16h20 Bragantino x Criciúma

1100% 21h ASA x Barueri
8° Vitória 3 1 1 O O 1 O 1

,

9° Boa 1 1 O 1 O 2 2 O l33% DIA5/6
;

21h Goiás x Paraná Clube100 ABC 1 1 O 1 O 1 1 O 133%
110 Guarani 1 1 O 1 O 1 1 O 133% 21h Vitória x América-RN

21h Atlético-PR x lpatinga-MG
12° Ipatinga-MG 1 1 O 1 O 1 1 O 133%

1
130 Paraná Clube 1 1 O 1 O 1 1 O 133%

;

14° Ceará O 1 O O 1 1 2 -1 :0%
150 Barueri O 1 O O 1 O 1 -1 10%
16° CRB O 1 O O 1 O 2 -2 10%

PEON

17" São Caetano O 2 O O 2 O 2 -2 O'�
18° GOiás O 1 O O 1 2 5·3 0'/,

19° Guaratinguetá O 1 O O 1 1 4 -3 0'1<,

20" Joinvilte O 1 O O 1 1 4·3 01<

LIGA FUTSAL
CLASSIFICAÇÃO

Rebaixaoos pai 8 Séríe C

PRÓXIMOS JOGOS
HOJE
18h Petrópolis x Atlântico
18h Floripa x Sâo José
19h Joinville x Sâo Paulo
19h CSM/Pré-Fabricar x Maringá
19h Botafogo x Concórdia
20h Marechal Rondon x Corinthians
20h15 Umuarama x Sâo Caetano
20h15 Tubarâo x Suzano
20h30 Assoeva x Minas

SEGUNDA-FEIRA
19h15 Petrópolis x Concórdia
19h15 Carlos Barbosa x Orlândia
20h CSM/Pré-Fabricar x Sâo Paulo
20h Marechal Rondon x S, Caetano
20h Tubarâo x Sâo José
20h15 Joinville x Maringá
20h15 Botafogo x Atlântico
20h15 Umuarama x Corinthians
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E preciso cautela'
antes de comemorar
Aumento do efetivo continua indefinido e

será anunciado só depois de levantamento

,ARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM
Débora Remor

A pesar das expectativas serem
r\boas, autoridades policiais e

representantes estão cautelosos
em relação ao anúncio de envio
de mais pessoal e investimento

para a segurança do Vale do Ita

pocu. A Secretaria do Estado de

Segurança prometeu uma res

posta em 20 dias para os núme
ros exatos dos efetivos que a re

gião deve receber. Por enquanto,
estão garantidas, mas sem data

para começar, a ampliação da

delegacia de Jaraguá do Sul e a

construção de uma nova estru

tura para Guaramirim, além da

instalação da Delegacia de In

quérito Criminal (DIC).
A Delegacia Regional pediu

23 policiais civis, entre delegados,

agentes, psicólogos e escrivães, a
serem alocados na microrregião.
"Estou otimista e acredito que
vamos ser atendidos com ummi
,mero razoável, inclusive para ins
talar a DIC", revelou o delegado
Regional;de Iaraguá do Sul, Uriel

'

Ribeiro. No mínimo, para o fun
cionamento da DIC, estão pre
vistos um delegado, um escrivão
e mais quatro agentes. A quanti
dade exata de policiais ainda será
anunciada pelo secretário de Se

gurança, César Augusto Grubba,
após estudo da disponibilidade e

distribuição de pessoal em outras

regiões do Estado.
Um dos pontos confirmados

é a construção da nova delegacia
de Guaramirim, no lugar da atu
al. Hoje a estrutura é pequena e

tem infiltrações e goteiras. "Já
escolhemos o local para alugar

uma casa enquanto a outra será

construída, e só falta entregar os
documentos e concluir a buro-

cracia", anuncia Ribeiro. I

Mas as necessidades de Gua
ramirim são maiores, já que no

ano passado, o número de in

quéritos foi igual ao de Iaraguá
do Sul. "Temos umaboa expecta
tiva com o anúncio demelhorias
na estrutura física e no aumen

to de pessoal, mas precisamos
aguardar que se concretize", dis
se cauteloso o delegado Daniel
Dias, ao revelar que apenas nove

policiais civis trabalham no 'mu

nicípio e que, pelo menos, mais
dois seriam necessários.

Corupá, Massaranduba e

Schroeder fazem coro à necessi
dade de pessoal nas delegacias
municipais. Apenas um ou dois
funcionários atendem em cada
uma delas, mas devem receber

reforço. Se a promessa de novos

policiais se concretizar, Ribeiro
calcula que cada uma das três
cidade vai ganhar, pelo menos,

EDUARDOMONTECINO

� I

ACUMULO Em 2011, Guaramirim teve mesmo número de inqúeritos que Jaraguá

MARCELE GOUCHE

.-

LEGITIMA DEFESA Ediniz Pinheiro de Castro
foi absolvido em júri popular realizado ontem

Inocente

Crime é julgado
11 anos depois

Ediniz Pinheiro de Cas
tro foi considerado inocente
na decisão do júri popular na
manhã de ontem. Depois de
ouvir testemunhos contradi
tórios, os jurados entenderam
que ele agiu em legítima de
fesa, ao atirar contra Nelson
Ramos Granda, segurança do
estabelecimento Líder Clube,
de Jaraguá do Sul.

O desentendimento que
ocorreu na boate em 25 de

agosto de 2001 culminou na

morte de Granda. As testemu
nhas ouvidas ontem deram
versões conflitantes sobre o

desenrolar dos fatos, desde

legítima defesa até a intenção
premeditada de matar, de que
teriam sido três ou apenas um

disparo.
Como não houve a confir

mação de culpa, até mesmo

o promotor da Vara Criminal,

Márcio Costa, pediu pela ab

solvição. Com base no Código
Penal brasileiro, o réu não é

culpado pelo crime cometido
se agiu em legítima defesa, e

este foi o entendimento dos
sete jurados e da juíza Candida
Brugnoli. Predominou a ideia
de que o segurança teria feito

menção de sacar uma arma e

Castro atirou primeiro, cau -

'"

sando amorte de Granda.
No dia seguinte ao crime,

ele foi até a delegacia e entre

gou a arma. Consta também
dos autos que o réu se mani
festou de "maneira exemplar,
sempre compareceu perante
a justiça e não tumultuou o

caso". A demora no julgamen-
.

to se deve ao acúmulo de pro
cessos no Fórum de Jaraguá do
Sul.Atualmente, a cidade conta
com apenas um juiz criminal

para os mais de seismil casos.

Investimentos
" '

A espera de soluções
-

AAconseg reconhece a boa demonstram o desestímulo dos
vontade do governo do Esta -

.

profissionais. "O fenômeno re

do, mas garante que não vai flete a qualidade dos salários e

continuar pressionando para das condições de trabalho", dis
uma atenção maior para Iara- se acreditar Ribeiro.
guá e região. "Há anos estamos Com o efetivo abaixo do ne
sem investimento concreto na cessário, a sobrecarga de traba
área de segurança, e o proble- lho afeta a qualidade do serviço
ma não vai ser resolvido do prestado pelos profissionais.
dia para a noite", admite Karin "Sem perspectivas demelhorar
Krause, presidente da entidade. as condições, muitos preferem

No último concurso, dos 513 deixar a cidade", opina o dele
nomeados, apenas 330 se apre- gado Leandro Mioto Ramos.
sentaram para entrar, na Aca- Segundo ele, os agentes fazem
demia da Polícia Civil de Santa cerca de sete plantões por mês
Catarina. A desistência ou os cada um, enquanto a média (
muitos pedidos de exoneração de dois plantões.
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TODA LINHA
VOLKSWAGEN COM ATÉ HOJE

ATÉ "ÀS
17HORASDE DESCONTO

NÚ<UOllAS
CONCESSIONÂJUAS

OE vt;ICULOS
ACljS.APEVI

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000 '

Caraguá Auto Elite
·A escolha perfeita

WWW.vw.con1.br. Promoção válida até 26/05/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. IPI reduzido somente para veiculos com motorização até 2.0.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2012/2013, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentesinternos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800701 2834.SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935.
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