
GENTE QUE TRANSFORM ·

SE ,O MUNDO PRECISA,
O COLÉG'IO MARISTA PREPA

RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�:J- ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

, .
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Bairro Anlizade

Ocorrênciaspreocupam
Moradores estão assustados com
a frequência de assaltos e furtos
em residências e estabelecimentos

comerciais na localidade, em
Iaraguá do Sul. Página 21

Feira do Livro

Duas palestras no sábado
Os pontos altos da programação
são os encontros com o jornalista e

escritor, Xico Sá, e com escritor,
roteirista e desenhista de quadrinhos,
LourençoMutarelli.Página 4

CaD1peonato Varzeano

Quatro invictos na jogada
Ainda sem conhecer derrotas no

certame, Kiferro e Operáriomedem
forças às 15h30, no estádio daVila
Lalau. Amizade e Néki jogam contra

Tigre e Brandenburg. Página 22

Eleições 2012

Partidos abrem
as cal·las do jogo

Conheça em quem as siglas apostam suas fichas

para a disputamajoritária.e como estão as conversas
sobre as coligações em Jaraguá do Sul.

Páginas 6 e 7

Prefeito hineu Pasold (PSDB) defende a ativação do abate�ouromunicipal.
Plenário, página 8

.

EDUARDOMONTECINO
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.. TRANSFORME VOCÊ TAMBÉM •

.. DESENHE AQUI SUA SOLUÇÃO
PARA UM MUNDO MELHOR.
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Tenho uma sugestão
Surpreenda a "criança" com uma assinatura de

jornal, no nome dele, dela. Vai ser um sucesso!vou fazer uma sugestão, sugestão que pode
ser muito bem aproveitada por todos, pelos

pais de modo especial. Antes, dou algumas vol
tas, é habitual nestes nossos encontros.

Fico sem graça de dizer, mas paciência, al
guém tem que dizer. Essa geração que anda por
aí, a tal geração Y, cai de. quatro e pasta. Sei, a lin
guagem é forte,mas quando digo isso, lembro-me
de Machado de Assis. O velho Machado dizia que
- ''A verdade é um remédiomuito amargo, mas é o
único que nos confere saúde moral ..."Sábio.

A sugestão é a seguinte, aliás, já a fiz no passa
do e um pai, de Chapecó, mandou-me dizer que
aproveitou a sugestão e foi um sucesso no aniver
sário de 15 anos da filha. Sim, a sugestão é para
quem tem filhas fazendo 15 anos ou filhos indo

para os 18.
Sabes qual é a sugestão? Dar de presente à fi

lha nos 15 anos dela ou nos 18 anos do filho uma
assinatura de jornal. Uma assinatura de jornal?
Isso mesmo, uma assinatura no nome deles, per
sonalizada, o jornal serámandado para o seu fi

lho, para a sua filha. Claro, podes dar outros pre
sentes juntos, mas o jornal vai ser um sucesso,
todos vão comentar, muitos vão se surpreender
com a "originalidade", E a partir daí, o filho, a fi
lha não vai cair e ... como eu disse lá em cima.

Um jovem que lê jornal sabe mais, é mais

esperto, tem assuntos, não precisa pedir novi
dades aos amigos, ele terá as novidades. Ah, e

nas provas, provas de qualquer tipo, estará lá em
cima, na ponta, terá o que dizer ou escrever,

O verdadeiro emoderno jovem, o que se acha

esperto, só o será se for um leitor regular de jor
nais. Que tal, não é uma boa, um bom presente?

TUDO \.!VAA
CRERQ..E�UI
TEMCA�E .

e�íRA�!�
No pátio

Imagine no pátio do colégio um guri, uma
guria que lê jornal regularmente, imagine. Um
sucesso. Serão vistos com olhos especiais, ora já
se viu um guri, uma guria que lê jornais... O ne

gócio é ser esperto, ser diferente paramelhor; de
falsos espertos, de trouxas, os pátios das escolas
estão cheios. De leitores de jornais, vazios...

C Online

Sapatos
Meu Deus, as pessoas têm que ter noção ...

Viajo muito de ônibus, vou para todos os can

tos do Estado fazer palestras de ônibus, a ex

ceção das viagens pelo-litoral que faço no meu
carro. E nos ônibus vejo muitas mulheres sem
noção, viajando, por exemplo, com shortinhos
deste tamanhinho ou com sapatos de saltos
desta altura, salto agulha, daqueles de passa
relas da "noite"... Sem noção, coitadas.

Confira as notícias mais acessadas dw-ante
essa semana no site do O Correio do Povo:

�HII� JOVIEM OE 16MOS t.BRUT�
llSSASSlNlIDAEM ,J!UIUlGU1i DO SUL

Aline Zapora foi vítima do companheiroMauro
Sérgio Santos do Nascimento, de

21 anos, em seguidamorto pela PM.
•

<ii)�/I' DESliPARECmo " mMÍUJ.i
PROCURA IDOSO

lIntôaioMaxAceIino deOliveira, 64 anos,
sofre deAIzheimer e está cIesqJarecido desde
a semana passada, emBarra do SuLA fanúIia
ainda não tem notícias sobre o seu paradeiro.

�'" PEDOJlllJA " Pl'lÚlVflE:RO DE ABUSO
I

�" ,

SEXUAL E CRESCENTE

Segundo Delegacia daMulher, 14% dos

registros são de estupro contra crianças.

<'i3)uP� JA'BAGUÁ 00 8'11. " DESIfi10S
A smml 'VENCIDOS

Alguns problemas que a cidade
atravessa foram apontados pormoradores,

como a falta de segurança pública emoradias.

Falta dizer
Você jogaria no lixo uma enciclopédiamun

dial de 24 volumes? Não? Pois émais oumenos
o que as empresas burras estão fazendo com

veteranos profissionais, mandando-os embo
ra. E ficam com "meninos" e seus diplomas fal
sos, falsos porque de sabedoria e conhecimen
tos de vida administrativa nada possuem. Que
renovem .os quadros gestores mas que os ve

teranos e indispensáveis profissionais fiquem
por perto, de olho. De jovens e veteranos resul
ta o sucesso das grandes empresas.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino,'Diego Rosa e

Elisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br • frmes: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • AssíllíElltllra",: 2106-1936 • rJlantãf� Rediílçãt/.l: 9221-1268
• Comel'cial: 9149-9771 'Plantão fEJl'ltreuas= 2106-1919 • 9132-5491 /8446-6817' Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' se Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

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

Co:rlll1laJ:-tilhe a sua. Opblião. ESCI�eVa"110s!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.5-00 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.
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ManDes' '.' "

manpeiras
Atuando em um

segmento bem específico
'. domercado, em seus

21 anos de atividades

completados hoje , ,�,
, •• .

I

construiu uma sólida

posição no nicho que
elegeu como foco
de seus negócios.

Calote das

e�presas
De acordo com O

Indicador Serasa
Experian a inadimplência
da§'empresasrecuou '

n ,

9,5% em abril em relação
amarço,Emcomparação;'
com igual mês do ano
pa,ssado o avançofoj:d,iiiipJJj;iib��!lftPc'�!:::!i�1j
11,8%. A iiiadímplêncía
continua um processo
f', ... ,.

'I, I; Foi' t:

de subitlas e aescifias �
,

mas, as decidas tem
,

sido.menores do gue'
as subidas. As novas

medid�s do governq,,�e "

estímulo ao consumo

poderão ter um efeito
'

%
i,

'positivo pàÍia as emprésas.
mas, é duvidoso que
eete-efeito-âure por .il.,

muito tempo. Afinal, o
CQnsuryidpf �stámuito. .

próximo do.limite
de seu endividamento.

Indústria
Os dados do IBGE
confirmam a queda
de 0,2% nas atividades
industriais no mês de
abril em relação amarço.
Na comparação com abril
de 2011 a queda foi de
2,9%. Amuito as luzes
vermelhas estão acesas.

www.ocorreiod.opovo.com.br

Lourival Karsten

Encontro

de talentos
Seguem acelerados os trabalhos
da direção daAssociação
Brasileira de Recursos Humano

(ABRH) de Iaraguá do Sul,
na preparação do tradicional
evento que acontecerá no dia
12 de julho, no grande teatro
do Centro Cultural da Scar.

lkarsten@netuno.com.br

U·ma nova realidade

Aabertura da loja da Droga Raia na ci
dade ultrapassa a mera abertura de

mais uma loja. O comércio no Brasil de
maneira geral era de lojas isoladas ou no
máximo algumas redes locais. O setor de

varejo farmacêutico - assim como ou

tros setores - está passando por um forte

processo de concentração em grandes

redes e justamente a líder veio se esta

belecer por aqui com todo o peso das

grandes compras para obter os melhores
preços dos fornecedores.Um teste para
a capacidade do comércio local de se

impor diante de uma competição mais
dura e uma oportunidade para o consu

midor conseguir mais vantagens.

Recrutamento

e seleção
Curso promovido pelaApevi, que
acontece de 18 a 22 de junho no

. Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul, é uma ótima oportunidade
para afiar as armas necessárias

para encontrar os melhores
talentos para a sua empresa.

ARISTON SA!;JV'NIOR

ExamePME
-

A Deloitte e a revista Exame
PME prorrogaram até o dia 8

de junho, sexta-feira, o prazo
de coleta de respostas para a

sétima edição da pesquisa "ss

Pequenas e Médias Empresas
que .mais crescem no Brasil",
Quem ainda não finalizou o

questionário ou não enviou
as demonstrações financeiras,
referentes aos anos de 2009,
2010 e 2011, também precisa
finalizar a participação até o

próximo dia 8. Informações
no e-mail pequenasemedias@
deloitte.com

oncentração
Mais um exemplo da

concentração de mercado, que
comentamos recentemente

nesta coluna, pode ser observada
na compra da Fameg - como

parte do grupo Uniasselvi - pela
Kroton. A disputa no mercado de
ensino superior assume as raias

da insanidade. Os preços por
aluno que estão sendo praticados
não param de crescer. Um outro

grande grupo - Anhanguera - está
.

presente entre nós.

1( 11�"'i)h,I"I/JI"I'li'l "',jjt, "1" li,��_�i<aIIJ� Llf{!fJ A ,/I!JJi J/!.,� JU;';lJ&.�il#'

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 759
02 - 05 - 07 - 08 - 09
10 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2911
25 - 40 - 46 - 50 - 57

.�.���� ??1:i.0l.o. �gJ\!��I.9.:.?9.}.? .

.!J.:t , .. , gP?9..0(o }.:.J.g��º:.�g.�.� ..

CUB 1.140,10 MAIO.2012Errata
A foto ao lado é a

imagem correta do

pré-candidato do
PP à Prefeitura de

Guaramirim, Maurici
Zanghelini. Na página
15, da edição de
ontem, a imagem foi
trocada pela do pré
candidato Evaristo

Caviquioli (PT).

\

BOVESPA .,-2% l.JUNHO.2012
.............................................................................................................................................. � .

NASDAQ .-2,82% l.JUNHO,2012

ÁÇOES'·............
.

PETR4 ·iá,·sO
.. · ·

�i>7áo/�·..
. .

VALE5 36,12 ., -1:63%
BVMF3 9,43 ... -1,26%

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

POUPANÇA 0,5868 2.JUNHO.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT • -4,1%
OURO 11ffp. 0%

US$ 99,290
US$ 1625,050

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

:;
.

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
..............................................................................................

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 2,0468 2,0478, 1111' 1,5%

:i?g�A�:.!.V.:��:$.�ª::��:�.·�.E:::::.:::::��§�§.�:::::::::::.:::::.�;}'�§.�::::::.::::!:::,�;§�.��:::
.1!1.��g"(1!1.�J�.�)" ,,. .. " �?,?�?� �.??�?.f:í �.. J.?.�.��o..

LIBRA (EM R$) 3,1333 3,1349 '11/1' 0,59%
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Todo ano, nossas escolas, universidades 9
.

centros témicos fornm mais de 60 ii
ddadãos justos, étiOOs, WOScl tes e

sol1dários. [ os 34 mUhões de nvros
publicados anualnlente por nossas edltoras

ampliam ainda mais ess� bagagem.

Nossos projetos sociais e bolsas de estudos atendem
continuamente crianças e Jow�ns de todo o pais, num

tota[- de maIs de 16 mil pessoas feHzes com as
transformações em suas vldas.

Cerca de JOO mU ouvintes
!1gados nas nossas rádios,

q,ue levam urna programação
de qualidade com

conhecimento, cidadania
e cultura.

I I
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Feira do Livro

Criançasaprendem
enquanto sedívertem
Pelomenos dezmil alunos
de escolas de [araguá e

região jávisitaram o evento

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

Por volta das 14h de ontem, cen
tenas de olhinhos atentos e

curiosos aguardavam o início da

apresentação com o grupo teatral
Cia. Andante, de Itajaí. Inspirados
no famoso personagem de Ziral

do, "Menino Maluquinho", e com

binando técnicas de manipulação
de luva, vara, silhueta e outras for
mas teatrais, o espetáculo busca o

resgate da simplicidade das brin
cadeiras infantis "à moda antiga".
Ana Cláudia Pedroso, 6 anos, alu
na do 10 ano da Escola Rodolpho
Dornbusch, foi uma das crianças

que estiveram presentes na Feira
do Livro para assistir à peça. Ape
sar de já conhecer o personagem
de Ziraldo, a pequena nunca tinha
assistido a um espetáculo de teatro
de bonecos.

Às 19h foi a vez do grupo Pana

céia, de São Bento do Sul, apresen
tar o espetáculo "Baião de dois".
Voltado para todas as idades, a peça
faz uma homenagem ao Nordeste
e à cultura popular brasileira. Em
cena, os personagens Cícero e Ge
raldino viajam pelo país, com o in
tuito de fugirda fome e da seca.Mais
uma vez, o auditório ficou lotado.
Em seguida, um bate-papo com os

cronistas do site cronologicas.blog. j

com, Darwinn Harnack, Elyandria I
Silva (que também publica suas !
crônicas semanalmente no OCP), I

Ítalo Puccini, João Chiodini e Lu- .!
cina deAguiar encerraram as ativi - !
dades da sexta-feira. r

I
,

FOTOS MARCELE GOUCHE

ANSIOSAAna Cláudia,
6 anos, aguardava o início
do espetáculo no auditório

Xico Sá e

Lourenço
Mutarelli são

atrações hoje
Os pontos altos na progra

mação de hoje serão as pales
tras com o jornalista e escritor,
Xico Sá, às 17h, e com escritor,
roteirista e desenhista de quadri
nhos, Lourenço Mutarellí, às 18h.
Xico Sá escreve para vários jor
nais' entre eles a Folha de São
Paulo. Já realizou trabalhos na

televisão e atualmente integra a

bancada do programa Saia Justa,
no canal por assinaturas GNT. É
autor de três livros: "Chabadaba -

dá", "Modas de macho e modinhas

de fêmea" e "Divina comédia da

fama', todos editados pela Record.

Lourenço Mutarelli é autor dos
romances "O cheiro do ralo" e "O

natimorto", ambos lançados pela
Companhia das Letras e adaptados
para o cinema. É um dos roteiristas
e desenhistas mais reconhecidos no

Brasil, com destaque para "Quando
meu pai se encontrou com o ET fa
zia um dia quente" (Companhia.das
Letras) e "O dobro de cinco" (Devir).

GRAMAÇ:ÁO:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• HOJE
• 9h - Início das atividades.
• 10h às 13h -Intervenção "0 palhaço amarelo",
com Rubens Franco, do Grupo Gats.

• 10h30min, llh30min, 13h e 15h - Espetáculo
"0 rouxinol" com a Cio. Avenida Lamparina.

• 16h - Reapresentação do espetáculo "Baião de dois", com o grupo

Panacéia, de São Bento do Sul (Maratona de Contos do Sesc).

. _,.

IS ria

Opassadoeo
futuro dos livros

• 17h - "Pá e bola: futebol, mulheres e literatura", com Xico Sá

Jornalista e escritor; Xico Sá é pura irreverência. Escreve para os jornais Folha

de S. Paulo, Diário de Pernambuco, Diário do Nordeste, O Tempo e Correio da

Bahia. Participou durante quatro anos a bancada do programa Cartão Verde da

1Y Cultura, e integra parte da bancada do Saia Justa, programa exibido pelo
canal a cabo GNT e capitaneado por Mônica Waldvogel.
É autor de "Chabadabadá" (Record), "Modas de macho e modinhas de
fêmea" (Record) e "Divina comédia da farna" (Record).

• 18h - Quadrinhos, cinema e literatura, com Lourenço Mutarelli

Lourenço Mutarelli, nascido em São Paulo, em 18 de abril de 1964, é autor

dos romances "0 cheiro do ralo" e "0 natimorto", ambos lançados pela
Companhia das Letras e adaptados para o cinema. É um dos roteiristas e

desenhistas de quodrinhos mais adamados do país, com destaque para

"Quando meu pai se encontrou com o ET fazia um dia quente"
(Cio das letras) e "0 dobr.o de cinco" (Devir).

• 19h - Encerramento das atividades.

Esta edição da Feira do Livro está ocupando todos
os espaços da PraçaÂngelo Piazera. Em frente aoMu

seu Histórico Emílio da Silva está montada, desde o

início do evento, a exposição "Livro: o passado e o fu
turo". Dez painéis grandes, em forma de tablets - que
também foram afixados nas paredes do auditório -

contam os seismil anos de história dos livros, desde o

surgimento da escrita, do papel e do livro, até o surgi
mento da Internete asmais atuais tecnologias.Umdos

'painéis traz a frase "Você já deu asas à sua imaginação
hoje? Leia sempre." De acordo com o idealizador da

Feira do Livro, Carlos Henrique Schroeder, a intenção
é agregarmais informação tanto para quem já é leitor

quanto para quem ainda não tem o hábito da leitura.

Professoras têm aproveitado às idas ao evento para
mostrar a exposição aos alunos. Ontem à tarde, foi a
vez de estudantes do Pré e do 20 ano da Escola Rodol

pho Dornbusch aprenderem um pouco mais sobre o

passado e o futuro dos livros.

CONHECIMENTO ProfessoraMararrúbia Vegini
levou seus alunos do 2° ano para visitar a exposição

Folia dos Livros

Incentivo
à leitura

O Sesc de Jaraguá do Sul tem sido par
ceiro nas edições da Feira do Livro. Este ano,

além da Maratona de Contos, que trouxe

dez grupos de contadores de história de Ia
raguá do Sul e outras cidades catarinenses,
a unidade está desenvolvendo mais uma

ação de incentivo à leitura: a Folia dos Livros.
O produtor cultural do Sesc em' Jaraguá do

Sul, Ricardo Ledoux, explica que grupos de
até 40 crianças e adolescentes são direcio
nados a uma sala no Museu Emílio da Silva,
onde o livreiro e guia de leitura, Gelson Bini,
faz a leitura de livros e indica títulos de acordo
com a faixa etária de cada leitor. Os exempla- -

res são do Sesc, que possui uma rica biblio

grafia, e podem ser emprestados por até 14

dias. "É um trabalho de estímulo à leitura. Eu
conto a história, falo sobre o livro e faço a in

dicação", conta Bini.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PC do B

PP
11 : Dieter Janssen é o

pré-candidato a prefeito do
Partido Progressista, que

conversa hoje com todas as

legendas, menos com o PSD
da atual administração. Existe a

possibilidade do PP encabeçar
um grande grupo para esta

disputa majoritária.

65 - O vereador Jean Carla

Leutprecht é pré-candidato
pelo Partido Comunista do

Brasil. Em acordo pré-eleitoral,
a sigla aliou-se ao PT, PHS e

PTN. Os parceiros mantém
conversas com PDT, PMDB, PP
e PR, que também têm pré
candidatos a majoritária.

PMOB
15 - "O deputado estadual Carlos Chiodini é um dos nomes

que o Partido do Movimento Democrático Brasile'iro possui
para ser possível candidato ao cargo de prefeito", disse o

presidente em exercício da sigla, Paulo Chiodini. O
vereador Jaime Negherbon e a vereadora Natália

Petry também são cotados pela sigla.

OEM PR
25 - Presidente do Democratas, o
vereador Ademar Possamai é o pré
candidato a majoritária do partido.
Ao lado do PSDB, o DEM espera

conseguir emplacar seu candidato,
cogitando parceria também com o Pp.

Se concretizada, o pré-candidato pepista
Dieter Janssen pode assumir a liderança
da chapa, cabendo ao PSOB e ao DEM
a tarefa de nomear o candidato a vice.

22 - O Partido da República tem como

pré-candidato a prefeito o médico pediatra
Moacir Bertoldi. "Estamos trabalhando a

possibilidade de coligar com os partidos
da base do governo federal", disse o

presidente da sigla, Eduardo Bertoldi.
Ele também diz que, se necessário, o PR

poderá ir para a disputa majoritária com

chapa pura. "Temos bons nomes dentro do

partido para a vaga de vice".

Ter Qua Qui Sex Sáb Dom'

1 2 3

8 9 10

15 16 17

19 21 22 23 24

26 'Z7 28 29 00

PSOB POT
45 - A suplente de senadora Niura Demarchi
é a aposta do Partido da Social Democracia

Brasileira. O nome do secretário de
Desenvolvimento Regional, Lia Tironi,
também é cotado. Para saber quem irá

ocupar a vaga de vice e quais serão os

partidos da composição, a presidente da

legenda, Isaura Silveira, disse que ainda
serão precisos "mais ou menos 20 dias".

PSD

12 - Descartando a possibilidade de
sair como vice, o Partido Democrático
Trabalhista aposta todas as fichas no

pré-candidato à cabeça de chapa
Dionei Walter da Silva. "Não sabemos

quem será o vice, mas acreditamos na

densidade eleitoral do Dionei. A hora é
esse", disse o presidente da sigla, Ruy
Lessmann. Esta poderá ser a quinta vez

que o advogado concorre à eleição.

55 - "Nossa pré-candidata é a Cecília Konell e estamos tranquilos", disse
o vice-presidente do Partido Social Democrático, Carione Pavanello. Por
ter sido condenada por improbidade administrativa e se enquadrar na
Lei da Ficha Limpa, há a possibilidade da mandatária ficar de fora das

eleições. Alcides Pavanello, do PSB, que apoio a base governista é um

dos nomes cotados para a majoritária. Além de haver as intenções do
PVe PPS de apresentarem nomes como o

de Humberto Grossl (PPS)
e Adilson Macário (PV).
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Eleições 2012

apostas
estão sendo
lan das

Principais partidos já anunciaram os nomes dos pré
candidatos, mas cargo de vice ainda está em aberto

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

A maioria dos partidos políticos
.l1.de Iaraguá do Sul já lançou suas

apostas para a disputa da majoritá
ria. No entanto, as indicações para a

vice-liderança ainda dependem dos

posicionamentos das siglas maiores
que devem determinar suas coligà
ções até o final deste mês.

. O PSD aposta na reeleição da
atual mandatária e presidente da le
genda, Cecília Konell. No entanto, a
nova sigla não apresenta um segun
do nome para a corrida caso ela seja
impedida judicialmente de partici
par do pleito por ter sido condenada
por improbidade administração e se

enquadrar na Lei da Ficha Limpa.
Nesse caso, o plano B do PSD

fica por conta das oito legendas
menores da base de apoio da atu
al administração. A segunda opção
deve sair do PSB, PRB, PRP, PT do B,
PPS, pv, PTB, ou PSDC.

PDT conversa com todos os par
tidos,menos com o PSD. "Nós refize
mos convites ao PT, PC do B e PP. Só
não faremos composição com qual
quer candidato que venha da atual

administração", disse o presidente
pedetista, Ruy Lessmann, destacan
do a importância de formar uma

.aliança equilibrada, que represente
o interesse "tanto do povo como do·

empresariado".
Em reunião interna com seus

pré-candidatos a vereador na próxi
ma quarta-feira, dia 6, o PP quer ou
vir suas posições para decidir quais
serão as legendas a quem poderão

.

se juntar. "O PMDB e o PR vieram
conversar com a gente, o PSD nunca

veio atrás e nós também não fomos

atrás deles", disse o presidente da

sigla, Ademir Izidoro, relembrando
da possibilidade de aliança também
com aDEM, PSDB e PC do B.

Mesmo tendo divulgado acordo

pré-eleitoral com PT, PHS e PTN, o
PC do B continua aberto aos demais

partidos para conversações. "Por

exemplo, o PMDB, Pp, PR, PDT...",
disse o vereador e pré-candidato a

majoritária, Jean Carla Leutprecht.
O presidente do PT, Riolando Petry,
disse que a intenção é formar uma

aliança forte e, para isso, estariam
mantendo cantata com PP e PMDB.

Parceria

acertada

DEM e PSDB estarão juntos na

disputa, mas ainda procuram outros

partidos para fortalecer a composi
ção. "Nossas conversas já estão mais.
adiantas comoPMDB, PR e Pp, e acre
dito que na próxima semana tudo es

tará defuiido", disse a presidente tuca
na, Isaura Maria da Silveira. Segundo
o líder e pré-candidato a prefeito pelo
DEM,Adernar Possamai, na segunda
feira haverá reunião com o Pp, e em

seguida, com o PR.
Os partidos PSL, PTC e PSCespe

ram que os partidosmaiores definam
suas coligações para que possam de
cidir seu apoio. Os presidentes do
PTC e PSC, Daiane Zimmermann

e Valdemar Todt, respectivamente,
disseram que ainda precisam reunir
seus filiados para discutir o assun

to. Já o presidente do PSL, Jackson
Grimm, adiantou que a sigla não irá

apoiar a atual administração, "mes
mo coligando com alguém com

quem tenhamos afinidade".

Resgate Histórico

Legendas aliadas podem
ser atuais adversárias

Concorrendo pelo DEM em

2008, a atual prefeita, Cecília

Konell, elegeu-se ao lado do
vice Irineu Pasold, que dispu
tau pelo PSDB. Com 31.015 vo

tos válidos, a composição Uni
dos por Jaraguá, dos partidos
DEM, PDT, PSDB e PTB, venceu
a aliança Jaraguá Nossa Gente,
pela qual concorreu o candida
to do PMDB, Moacir Bertoldi,
com o apoio do PC do B, PMN,
PR, PSB, PSC, PT do B e pv, que
obteve 24.643 votos.

Na terceira chapa, É aVez do

Povo, o PT ao lado do PPS lan

çou o candidato DioneiWalter
da Silva, conquistando 21.956

votos. Em quarto lugar ficou o

candidato Luís Carlos Andrade,
disputando isolado pelo PTC,
que recebeu 1.147 votos. O'elei
torado jaraguaense, na época,
era de 95.391 pessoas.

O atual pré-candidato do PR,
Moacir Bertoldi, participou das

.

eleições de 2000 como candidato

OPMDBeo

PRvieram
conversar com

a gente, o PSD
nunea veío
atrás e nós
também não

fOÍDos atrás
deles.

Adelnir Izidol"o,
líder do pp

Nós refizemos
convites ao pr,
PCdoBePP.

Só não faremos

composição
com qualquer
candidato que

venhadaat�
administração.

Ruy Lesmann,
doPDT

a vice-prefeito na chapa encabe
çada pelo atual prefeito em exer

cício, Irineu Pasold, vencendo
Cecília - que concorria pela
primeira vez ao cargo que ocu

pa hoje -, e Dionei. Em 2004, o
médico pediatra foi eleito no

vamente, desta vez como pre
feito, recebendo 26.899 votos

em um eleitorado de 82.121

pessoas. Na época, Bertoldi
concorreu com o candidato do

PT, Dionei, e comVicente Caro

preso, candidato pelo PSDB.
Dionei, atual pré-candidato

do PDT, disputou o cargo de

prefeito pela primeira vez em

1996, quando foi vencido por
. Geraldo Werninghaus - como

prefeito, e Irineu Pasold - como

vice. Desde então, tem partici
pado de todas as eleições, màs
sempre concorrendo como

candidato do PT. Esta pode ser

a primeira vez que Dioneí dis

putará como candidato de ou

tro partido .

SÉRIE
Reportagens realizadas durante a

semana pelo O Correio do Povo mostrou
como andam as definições dos

candidatos à majoritária em Schroeder,
Massaranduba, Corupá e Guaramirim.
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Jazz B&lld Elite
. . . ,..,

rmera cOlDelDoraçao
Concerto da BandaMirim abre a programação de

aniversário que se estende no decorrer do ano
Escola de Mú
sica Jazz Band
Elite, de Corupá,
completou 21

anos no dia 29
e maio e para

marcar a data, uma série
de atividades serão desen
volvidas ao longo do ano.

A primeira foi o Concerto da
BandaMiriarn, realizada no dia
26 de maio, no Salão Paroquial.
A próxima será em julho (veja
quadro). "O concerto foi em

homenagem à escola que tanto
tem trabalhado para o desen
volvimento musical na cida-

de de Corupá", destacou Cida
Rosa, Chefe da Divisão de Cul
tura. Na oportunidade, houve o

sorteio da promoção da escola.
O projeto Banda Mirim ini

ciou no segundo semestre de

2011, tendo como objetivo for
mar um grupo musical com

. crianças que estão iniciando
seu processo de musicalização.
Esta formação prepara úuturos

inegrantes na banda principal.
ABandaMirim é formada pe

los seguintes integrantes: Vitória
Packer Novacoski (flauta trans

versal), Daiane Keiser Rosco

che, Joana Cordeiro Horbacher,

Matheus Franceschi e Simone
Sell (clarinetas) , Aline Carefío,
Daniela Heinrich Kopsch, Ma

ria Tomaselli e Gean Perinazzo

(saxofones), Lucas S. Perinazzo
e Milene Strehlow (trompetes),
Leandro Rafael Krüeger Gessner
(Tuba), Cairo Alencar Zanca

nella, Vitor Raasch e Denis da S.
Fernandes (percussão).

A regência é de Lauro Wen

dorfJunior, com coordenação de
Maria Aparecida Rosa, chefe da
Divisão de Cultura de Corupá e

Elizabete da Fonseca Ferreira To

maselli, gerente de Cultura. Mais

informações: 3375-1399.

Programação do ano da Escola' de Música Jazz Band Elite
• 23 de junho: Festa Junina para alunos e familiares
• 16 a 21 de julho: 1 ª Colônia de Férias Musical
• 28 de julho: Curso de Flautas, com professores da Yamaha
• 18 de agosto: Jantar Concerto "Tributo à Música Brasil"
• 25 de agosto: Curso de Manutenção de Instrumentos

• 28 de outubro: Tarde das Crianças
• 22 de novembro: Concerto Dia do Músico
• 9 de dezembro: Apresentação do Auto de Natal
e audição de Final de Ano

• 13 de dezembro: Concerto de Natal, no Lar das

Flores, em Jaraguá do Sul

ARQUIVO JAZZ BAND ELITE

JIlZZ BAND ELITE A Banda Mirim fez concerto no salão paroquial, em Corupá

Coral
A Sociedade Esportiva e Recreativa Alian

ça' no Rio Cerro 2, recebe neste domingo, às
11h30, a apresentação do Coral Infantil Rio
Cerro. O coral conta com 28 estudantes da EEB

João Romário Moreira e surgiu de uma inicia

tiva da Igreja Evangélica Luterana da comuni
dade. Tem como regente, Wanderli Siewerdt e

coordenação de Magali Ittner. Serão apresen
tadas músicas religiosas e populares. A entra

da é gratuita. O evento tem apoio da Fundação
Cultural de Iaraguá do Sul e conta com recur-

sos do Fundo Municipal de Cultura.
'

[araguá emDança
Já está disponível em no site cultura.jaraguado

sul.com.br o regulamento do 18° Jaraguá em Dan

ça. As inscrições deverão ser feitas por formulário
. eletrônico de 4 a 30 de junho. Os ensaios e apresen
tações acontecerão de 10 a 23 de setembro, na Scar.

�,,:
A coordenadora do evento, Miriam Meier, lembra

que os interessados devem ler atentamente o regu
lamento. "Foram feitos alguns ajustes e mudanças I

de alguns critérios", alerta. As categorias são: Baby,
de 4 a 6 anos; Infantil I, -de 7 a 9 anos; Infantil2,
de 10 a 12 anos; Infanto-juvenil, de 13 a 17 anos; e I�Adulto de 18 a 39 anos. II

Torneio de Tiro
AAssociação dos Clubes e Sociedades de Tiro doVale do

Itapocu - ACSTVI promove neste final de semana a 4a

Etapa do Torneio Oficial de Tiro daACSTVI, na modalidade
CarabinaAr Seta para as sociedades filiadas. O torneio

acontecerá nos estandes de tiro da Associação Atiradores
Diana, situada na Rua Otto Lemke, s/no, no Bairro Amizade,
em Guaramirim. Início dos torneios, sábado, às 14h, com
término às 22h; domingo, início às 8h30, com término às
16h30. Premiação prevista para as 17h30. No local haverá

completo serviço de bar e cozinha.

Rei e Rainha
Neste sábado, aAssociação Recreativa e Cultural Rio da
Luz "Salão Barg", de Jaraguá do Sul, promove Festa de Rei e

. Rainha com Baile. As festividades terão início às 18h com
a concentração dos sócios, convidados e simpatizantes na
sede social e busca das Majestades de Tiro, Gerson e Márcia

Oestereich, sob o comando deWerner Siewerdt. O baile
terá início às 22h com animação do MusicalAdler's Band.

Ingressos antecipados à R$10. Informações pelos telefones
3376-1160 ou 9963-4461.

Festa de'Rainha
AAssociação Desportiva e RecreativaAmizade, de Jaraguá
do Sul, promove neste sábado a sua tradicional Festa de
Rainha com Baile. As festividades iniciam às 13h30 com a

concentração na sede social, das sócias e convidados, em

seguida segue amarcha em busca da Majestade Alverita
Grützmacher Demarchi, sob o comando de Cerilo Urbano
Início do baile às 23h, animado pelo Grupo Safira, do Rio
Grande do Sul. Ingressos antecipados no Posto Mime

(Kohlbach), Lanchonete Skini House, FlashVídeo Locadora e

no bar da sociedade. Informações: 3371-3257.

Inscrições abertas
A Sociedade Guarany de Corupá abriu inscrições para a
14a edição do concurso de Rainha da Sociedade. O baile de
escolha será no dia 16 de junho, animado pela banda Elyte,
de Timbó, com início às 22h. O objetivo é eleger amais bela

t rainha e princesas para representarem a sociedade nos

�'II eventos do município e da região. O desfile será com traje
Il social. Beleza facial, elegância/postura e desenvoltura de
I passarela são os critérios avaliados pela comissão julgadora.

la Podem participar garotas a partir de 15 anos, solteiras e sem

I filhos. Inscrições até 11 de jtmho com a diretoria da sociedade.

Ingressos antecipados para o baile a R$10, à venda no Posto

Isac e no Posto São José. No dia será R$ 15. Mais informações
com Denise 9183-9454 ou com Janete 9109-2479.

I
ARQUIVO SOCIEDADE GUARANY

As eleitas em 2011 da Sociedade Guarany de Corupá
foram: rainha Luana Machado, Ia princesa Noemi

Aparecida Fossile e 2a princesa Tatiane Klutckowski
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Agenda
da A.mvali
o prefeito de Schroeder,
FelipeVoigt (PP), assumiu a

presidência daAssociação dos

Municípios doVale do Itapocu
(Amvali) no lugar do prefeito de

Corupá, Luiz Carlos Tamanini
(PMDB). A troca, feita ontem de

manhã, já estava programada
pelos dois mandatários devido
à intenção do peemedebista de
tentar a reeleição em outubro.
À frente daAmvali,Voigt já tem
assuntos previstos para tratar
na próxima semana. O pepista
pretendemarcar audiência
com Cecília Konell (PSD) para
cobrar uma resposta do ofício
enviado a ela no mês passado,
solicitando a volta de Jaraguá do
Sul para o quadro demunicípios
associados à entidade. Voigt
também temmarcado na sua

agenda para se inteirar do
andamento do processo para
a contratação de uma empresa
que irá elaborar o projeto de
um viaduto na rodovia BR-

280, ligando Guaramirim a

Massaranduba. Outros demais
assuntos serão anunciados
na próxima semana.

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

.I'

(
juriti

3275-0065

Pasold defende a

ativação do abatedouro

Um dia depois de serem paralisadas as

atividades de um abatedouro clan
destino em Jaraguá do Sul, o prefeito em

exercício Irineu Pasold (PSDB) discursou
a favor da ativação do abatedouro muni

cipal, construído entre 2001 e 2004, mas

que nunca chegou a funcionar. "Hoje foi
um dia feliz porque a comunidade do Ga

ribaldi veio me procurar e me pedir um
local adequado para o abate de animais".

O tucano sancionou em março deste
ano a lei que autoriza o município a res-

sarcir à União a quantia de R$ 883 mil
ao Ministério da Agricultura. Na época,
o investimento foi de R$ 320 mil, e este

ano o governo exigiu a devolução dos
recursos corrigidos.

Pasold disse que irá conversar com

Cecília Konell sobre o assunto na pró
xima semana, quando ela retorna de
férias. "Eu em três em dias não tenho
como fazer voltar esse projeto. Mas é

possível retomá-lo com algumas ade

quações", defendeu o tucano.

PP não abre mão
Dieter Ianssen (PP) firma os pés em território

jaraguaense para ajudar a organizar a campanha
eleitoral e se preparar para o embate político de

outubro, após doismeses de atuação naAssembleia
Legislativa (Alesc). Independente do resultado das

negociações sobre coligações com os partidos, o
pepista disse com toda convicção à coluna ontem:
"Minha pré-candidatura não temmais volta. Meu
nome está confirmado para cabeça de chapa e o

que falta é definir o meu vice". O PP articula uma

parceria com o PMDB, PSDB, DEM, PDT, PR, PC
do B, PT, menos com o PSD. Esse posicionamento
é positivo no cenário pré-eleitoral que está se

encerrando. Além de fortalecer o nome do pepista,
mostrar força e estrutura para a campanha.

(47)

Mudanças
de cargos
Na próxima quarta-feira, Cecília
Konell reassume o cargo de

prefeita em Jaraguá do Sul e o
marido dela, Ivo Konell, volta
a comandar a Secretaria de

Administração, que está sob os

cuidados hoje da filha do casal,
Fedra Konell. Ela deve retornar
ao posto de chefe de gabinete.

Pesquisas de opinião
Neste mês, começa a sair o resultado das

pesquisas de opinião encomendadas pelos
partidos políticos da região. O estudo será

fator determinante para as estratégias e

composições para as eleições municipais.
Porém, sabe-se que a negociação pelo poder'
depende mais do que vitórias. As definições do
jogo estão amarradas também às influências
da figura pública, espaços e cargos para as

siglas e a pitada generosa de popularidade.

• • •

rlnclpals
-

açoes
Quando Dieter Janssen
(PP) esteve naAssembléia
não deixou de destacar a

urgência de "diminuir a carga
tributária no país, para que
as empresas se tornemmais

competitivas e para que
tenham mais condições de
investimentos no Estado".
Outra ação que merece
ser lembrada foi o voto
decisivo do parlamentar a
favor da PEC dos Bombeiros
Voluntários na Comissão
de Justiça daAlesc,
permitindo a apreciação do
projeto em plenário. Entre
outros assuntos, Ianssen
acompanhou e se envolveu
em discussões importantes
para a região como a

busca por uma alternativa
de trabalhado para os

.avicultores, investimentos na
saúde e na segurança pública.

A semana

'Os problemas entre
eu e Irineu Pasold
foram resolvidos. Os
desentendimentos
ficaram 110 passado ..

Uma desavença pessoal
não pode interferir na

administração',
1. IVO KONELL (PSD), ex-secretário de

Administração da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, sobre a possível volta de lrineu

Pasold (PSDB) ao cargo de secretário de

Saúde, no lugar de Francisco Garcia que
deixará a função para poder disputar a

administração de Araquari.

'Eu não volto .. Se voltar,
não poderei ser candidato
caso o PSDB precise',
2. IRINEU PASOL (PSDB), prefeito em
exercício, respondendo a possibilidade de

voltar para a secretaria de Saúde.

'Queremos f�zer uma
aliança forte e garéllltir
a eleição. A população
de 'G�'uaI"arnirin1 pede
para qu� a cidade "volte

,
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• MÁRIO SÉRGIO PEIXER

(DEM), ex-prefeito de Guaràmirim,
confirmando o papel de oposição

que terá no pleito deste ano.

I�J&UI. p,��!did('/bl Id'III:�1 ,JíiU"'W��l]dr�::)I/1 I��!:

tarnbém di1 executh/a

estadual, nlinha disputa à

4. MÁRIO FERNANDO REINKE

(PSDB), prefeito de Massaranduba .

A indicação para o cargo de vice poderá
sair do Pp, PSD, PPS, PT, ou então

manterá a parceira com o PM:QB,
do atual vice Sésar Tassi.
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aincla com quelTl
,

estaren10S.
MAURO BRAMORSKI,

vereador e presidente do PSD de

Massaranduba, , sobre a indecisão de

apoio as demais legendas. Conversas
são mantidas com PP e PMDB.
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Entre bikes e amigos
A pedalada ocorreu dia 20 demaio,

mas ainda é tempo de divulgar o
belo passeio e atividadefísica que

232 ciclistas fizeram. A saída foi no
PostoRudinik em Guaramirim e o

trajeto incluiu as cidades de Iotnoille,
Garuva e São Francisco do Sul, onde
nem a chuva conseguiu estragar a

festa. Segundo relato da coordenadora
Marines Ronchi: 'Toram 100km de

esforço físico recompensados pela alegria
do tempo compartilhado, pelos sorrisos,

pelo desprendimento, pela solidariedade,
pela bike-corpo-roupas-sapatilhas
cobertos de lama, pela alegria das
mangueiradas, pela felicidade da
cerveja e da comida dividida com

os amigos nas mesas do restaurante
repleto de gente faceira congraçando

com a bela vista para o mar". O
colorido das bikes e o cinza do tempo
foram registrados pelos participantes.

Casal de

empresários
Silvana e Silverio

Kuszkowski,
proprietários

damarca

Gatabakana, com
a atriz global

Adriana Birolli

(C). Adriana
desfilou pela grife
massarandubense

em evento no

Vila Olímpia, \

em São Paulo

apre$entando
a coleção da
temporada
Primaveral
Verão2013

FOTOS ARQUIVO DO GRUPO

Bebê
A rede Breithaupt, em parceria
com a Johnson & Iohnson,
desenvolveu o concurso

cultural "Meu Bebê Minha
Vida", que presenteará os

autores das melhores frases
com uma linda cesta de
cosméticos infantis. Os
interessados deverão solicitar
um cupom nos supermercados
Breithaupt, preencher com
seus dados e responder à
pergunta: "O que seu bebê

representa em sua vida?" Feito

isso, é só depositar o cupom na

urna e torcer. As seis melhores
frases julgadas por uma
comissão serão premiadas com
a cesta. Os vencedores serão
revelados no dia 24 de junho. O
concurso é válido para todos os

supermercados da rede.

Opera on Ice
E falando em Cinépolis, a rede apresenta com exclusividade no

Brasil, mais um grande espetáculo. Unindo as maravilhas da

ópera com a patinação no gelo, o show será transmitido em alta

definição nos cinemas Cinépolis (incluindo Blumenau) nos dias
2, 5 e 7 de junho. Gravado na deslumbranteArena deVerona, o
maior teatro aberto do mundo, Opera on Ice traz algumas das
mais famosas árias de óperas da história, como Don Giovanni,
Ainda, Carmen, Romeu e Julieta, Turandot, Tosca, La Traviata,
Rigoletto, Nabucco,William TeU, L'Elisir d'Amore e Gianni

Schicchi. Fazem parte do espetáculo o coro, orquestra e cantores,
além de estrelas da patinação artística. Um programa diferente

para quem curte o esporte e a música.

Os jovens do Grupo de Oração da Igreja Católica enviam o

registro com o Bispo Dom Irineu, que esteve em Jaraguá do

Sul. O grupo diz que ficou emocionado ao perceber o quanto o

bispo é humilde, agradecem a Deus e gostariam de partilhar
com as demais pessoas este momento

Tempero
Hoje tem Feijoada na Sociedade Botafogo, na Barra do Rio Cerro,
em Jaragua do Sul. Ingressos a R$ 15 por pessoa, com direito
também a uma caipirinha. Mais informações com Sérgio no
telefone 8803 -1389 ou no 3376-1775 (Botafogo).
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São Miguel
do Oeste
......
13° 24°

J aç ba
......
10° 22°Chapecó

......
12° 23°

Tempo no fim
de semana
Sábado: nevoeiros ao amanhecer
e predomínio de sol no decorrer
do dia. Temperatura baixa na
madrugada, com chance de geada
nas áreas altas do Planalto Sul, e
em elevação no decorrer do dia.
Domingo:Aumento de nuvens e

condições de chuva e trovoadas,
devido ao avanço de uma frente

fria. Segunda-feira: Nuvens e

chance de chuva fraca entre o

Planalto Norte e litoralNorte, e sol
entre nuvens nas demais regiões
com o avanço de uma intensa
massa de ar frio e seco.

Geada

Lages
......
7° 21°

Ensolarado lnstávet Parcialmente
Nublado

Mafra
......
13°22° Jara

-Ioínvtíle
......
15° 25°

Rio do Sul
... ...
10° 22°

Florianópolis
... li.
13°24°

São Joaquim
......
3° 20°

Laguna
... ...
17° 26°

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento favorável Sudeste 12km/h \lentos favoráveis

• 12h Vento favorável Sudeste 12km/h
em quatro horários.

• 15h Vento favorável Sudeste 18km/h 80%
de possibilidade

• 18h Vento favorável Sudeste 11 km/h de chuva. -;;.�

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Orteíúma
......
9° 24° CHEIA 4/6

Humor
No Geriatra
O médico atende um velhinho milionário que tinha começado a usar um

revolucionário aparelho de audição:
- E aí, seu Almeida, está gostando do aparelho?
- Émuito bom.
- Sua família gostou?
- Ainda não contei para ninguém, mas jámudei meu testamento três vezes.

'.

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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NOVA 19/6

CRESCENTE 27/6

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 25°C

SEGUNDA
MíN:11°C
MÁX: 21°C

...
-

TERÇA
MíN: s-e
MÁX: 17°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• Oh51: 1m
• 12h41: 1m
• Baixamar
• lh01: 0,2m
• 20h43: 0,2m

Itajaí
• Preamar
• Oh46: 1m
• 12h29: 1,1m
• Baixamar
• lh08: 0,1m
• 20h42: 0,3m

Florianópolis
• Preamar
• 2h: 1,1m
• 14h56: 1,2m
• Baixamar
• 6h49: 0,2m
• 20h19: 0,3m

Imbituba
• Preamar
• 1h04: 0,5m
• 13h26: O,lm
• Baixamar
• 6h54: 0,1 m
• 20h04: 0,2m

11/6
Tábua

das marés

3 7HORIZONTAIS
1. Embarcação pe.quena e rasa / Santos Futebol Clube
2. Ter um afeto elevado e desinteressado I Carne de

porco ensacada em tripas
3. Uma tecla muito utilizada pelo usuário de computa

dores I Paul, brejo
4. Cuja parte aquosa passou ao estado gasoso
5. Vermelho, em inglês/ Mecanismo que produzfõrça

para acionar máquinas ou engenhos afins
6. Máquina elétrica e automática para limpar pratos

ou roupas
7. Ave marínha e cosmopolita 6

8.. Aumentado, relativamente à extensão ou às dimen-
sões

9. Restaura-o a rinoplastia / Abreviatura (em portu
guês) da Rússia

10. Que se faz pouco a pouco, porém com regulari
dade

11. A mesa em que se celebram a missa e outros ritos

/ Sem coragem ou dignidade
10

12. Poria., em inglês I O nome da apresentadora de
1 i

TV Nagle
13. Agência Nacional de Saúde I ímpeto de cólera.

VERTICAIS
1. Fechar a porta com violência I Embarcação rústica
2. Cortês, simpático / O ator norte-americano Brando

(1924-2004), de "O Último Tango em Paris"
3. Iguaria da cauda do boi / Instrumento musical cons

tituído por duas peças circulares de metal sonante
4. As iniciais da atriz Raia I Tornar legítimo
5. Manifestar doença orgânica provocada por proble

mas emocionais, nervosismo, depressão etc.
6. Obra literária, teatral, musical etc. que imitq outra

obrai O lutécio. em qUímica
7. CaJçado, geralmente de sola dura, que cobre o pé,

parcial ou completamente / (PaI. ingl., inform.)
Programa utilizado como interface e para gerenciar
um dispositivo de entrada ou saída, ou ouíros'pe
riféricos

8. Avalista / Sentido que permite a percepção dos
sons e dos ruídos

9. PÓ vermelho, usado como corante e condiniento /
Diz-se da energia mais barata.
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C ragua Auto Elite
A scolho perfeito

\ Bela Catarina
RtSTAURANTE&CON'�ITARIA

POdó(oga
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Moa Gonçalves

.Onicriptose (unlias encravadas).
Onicomicose (micoses nas unhas)»

Tineapedis (micoses interdiqitais, frieiras)·
'Verruqaplantar (o(lio de peixe)»

Caros e caloxidades»
Fissura (racliaáuras)·

Órteses corretivaspara unlias deformadas •

�ltâ 1@iocinini r::;:franCeníV
.

.Jltencfimento com /iora marcada.

A

O louco, meull

Mnha Nossa Senhora; o tem

popassa cada vezmais rápi
do. Já estamos em junho, o 6°mês
do ano.Hoje, completo 27anos de
colunismo social e quase seis anos

aqui no O Correio doPovo. Se an

tes, eu corria agora voo. É como

sempre digo: não dá para ficar
adiando nada,muao menosafeli
cidade. O daqui a pouco pode não
existir,oamanhãentão, éjá. Vamos
que vamos emesigam os bons.

Assados e Grelhados

47 3371-2268
Rua Fritz Bartef - Baependi

"

E hoje
Neste sábado, vou reunir a
minha tribo, e partir das llh,
curtir naMBB, em Jaraguá do
Sul, a 5a Feijoada Beneficente
e a 26a Campanha daVisão
Escolar, ações promovidas
pelo Lions Club Jaraguá do Sul
Cidade Industrial. Bom demais.

Onde comer bem

em Jaraguá
Na Churrascaria Costela & Cia.

Amelhor costela da região.

A hora do Sim
Hoje os jovens KelyGraciele
Prestini e Rodrigo Paoletto,
filhos do casal Evanio José e

RosaMística Forlin Prestini e

de Ângelo e Dione Paoletto,
protagonizam elegante
cerimônia de casamento na

Capela do Seminário Sagrado
Coração de Jesus, em Corupá.
Após o ato religiosos parente e

convidados serão recepcionados
em grande estilo no salão nobre

do ClubeAtlético Baependi.
AMIGAS Quétina Pretti e Aogela BaricheUo, quarta
feira conferindo as delícias do Kantan Sushi Lotmge

ARQUIVO PESSOAL

CHEGOU O DIA Kely Graciele
Prestini e Rodrigo Paoletto
trocam alianças neste sábado

iIfJ"
JJ�
ltt.

PRESTIGIANDO O comediante

MarceloMansfield, do progTama
da Band '�ra é Tarde", com o boa

praça Juliano VengTzen, proprietário
do Madalena Chopp & Cozinha

ü:mches, porções especiais e bebidas nobrês

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

Atendimento das 18h às 6h da manhã

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o grande
Walter Schwartz, que sempre
lê esta coluna para ficar por
dentro das novidades de nossa
sociedade. Valeu, mesmo.

moagoncalves@netuno.com.br

Fofocódromo
Segundo os entendidos de po
lítica, os candidatos a vereador,
nas eleições de 2012, em Iara

guá, terão que lutar por apenas
10, das 11 cadeiras vagas, pois
uma delas já tem dono: será do

popular "Carlinhos do Itajara".
Dizem que, além do apoio de
importantes deA a Z da cidade,
ele receberá um grande número
de "voto protesto" que, aliás,
deve ficar nos anais da história

da urbe sorriso. Seguindo mote:
Quem viver, verá!

Fino trato
A Composée tem sido a

preferida pelas figuras de
fino trato para deixar a lista

de presentes de casamento.
Tudo porque Ariana, dona

do-pedaço, tem se esmerado

muito para deixar as prateleiras
recheadas com novidades.

As'peças mais procuradas são
do renomado artista plástico
Romero Britto.

A primeira e melhor

vitória é conquistar a
si mesmo.

Platão

Cadamn na sua
O rico se preocupa com

o fim do mundo e o pobre
com o fim do mês.

i
i
I
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I
LlONS CLUBE JARAGUA 00 SUL i
CIOADE INDUSTRIAL
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Sábado 02/06/2012
Locaol:Mas -AssocraçãoAlté1lca Banco do Brasil

Valor: R$ 20,00
Das 11 ;OOhs as 14:30hs

APOIO:

'Cjj,:':!�!!
'.

..,' '!I •

_.
,

3370-23011 ...,�"",._ I

.•. _ _ _ .. __ ._. - . - _ .. _ _ _ J

Confraternização
Na próxima terça-feira o prefeito interino Irineu Pasold, recebe na
sua elegante casa, colegas da imprensa, amigos e correligionários
para uma noitada de bocha, política emuita "bebemoração".

J

LOVE
Jéssica
Sabrina

Kuester

e Alfredo
Stabelin

recebendo

parabéns
pelo
primeiro
ano de
namoro

Grupo Zanotti

1,1 ."'iMoje a partilh das,
I,,, m, 11.b30t,,�eftt FflijQÇldq,11

da ,àBrasileira, no
Scondidinho.

1
J
r
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Fim de semana, 2 e

Um ávanço é você não praticá-lo
Ao contrário do que muitas. pessoas pensam, as atitudes de bullyng não

se restringem apenas aos espaços escolares e vítimas como /crianças'e
adolescentes. Essas ações agressivas e exclusivas, infelizmente também estão

se tornando'corriqueiras nos ambientes profissionais. Confira na página '5
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Carlos Henrique
Schroeder, escritor
carlos@designeditora.com.br

Em 2005, uma comitiva de escritores

jaraguaenses visitou a 2a Feira do Livro
de Ioinville e anunciou uma surpresa:
preparavam um festival de literatura para a

vizinha Jaraguá do Sul em 2006. E o evento

teria uma proposta diferente: pensando no
livreiro, no escritor, mas principalmente no
leitor. Não apenas um comércio de livros,
mas uma celebração da literatura, nos
moldes dos pequenos festivais de literatura
do interior da França. Ummeio termo entre

uma festa literária e uma feira, pois traria
boas livrarias com preços acessíveis, gran
des autores da literatura e uma programa
ção que atendesse todas as faixas etárias.
Mas o tão aguardado evento só aconteceu em

2007, e embora tivesse todas as características
de um festival de literatura acabou levando
o nome de Feira: nascia aí a 1a Feira do Livro
de Jaraguá do Sul.A realização só foi possível
graças a uma parceria com uma empresa de
eventos de Joinville com a Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul, e o apoio maciço daDesign
Editora, da Secretaria de Educação de Iaraguá
do Sul, do Sesc Jaraguá do Sul e da Secretaria
de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do
Sul. Idealízador do evento, fui escolhido como

patrono e assumi a direção da programação.
. Com o sucesso da primeira edição, que

Novelas

Crônica.

Biografia de uma feira
recebeu 30 mil visitantes e vendeu 18.000

livros, as parcerias se repetiram em 2008 e a

mesma equipe organizou a segunda edição
da feira, que recebeu 43 mil visitantes e

vendeu quase 25 mil livros.
Em 2009, na sua terceira edição, a feira passou
por sua primeira grande transformação: a par
ceria com a empresa de eventos de Joinville
foi desfeita e a Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul e a Design Editora assumiram a feira.
Assumi a direção geral do evento e o resul-

li consagração veio com os

números: em apenas quatro
edições, a feira duplicou.

tado foi uma feira 100% jaraguaense, focada
nos interesses locais e também no público
infanto e juvenil. Atrações como Luís Fernan
doVeríssirno e FannyAbramovich , aMostra
de Cinema Brasileiro, aMaratona de Contos
do Sesc, lançamentos, debates, palestras e

shows trouxerammais de 60mil pessoas para
a praçaÂngelo Piazera, e a incrívelmarca de
mais de 35mil livros vendidos.
Em 2010 a feira passa por mais uma trans-

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R
Todos na mansão se apressam para ir ao encontro de Valéria. Rodrigo

• fica atônito e Dimas, Fernando e Melissa se divertem com o escândalo ar

mado por Valéria. Cris liga para Kléber e Jáqui atende. Josué salva Valéria.

Rodrigo mostra para Teresa a caixa de fotos que trouxe da fazenda. Antônio

chega com Carmem, Zé, Josué e Valéria no edifício São Jorge. Rodrigo se

emociona ao reencontrar Tobias. Fernando vai ao encontro de Miriam em

Curitiba e se surpreende ao saber que ela avisou de sua viagem para Melis
sa. Laura liga para Gil antes de sair com Henrique. Miriam se descontrola e

fala para Fernando que vai se declarar para Rodrigo assim que volt� para
o Rio de Janeiro. Henrique tenta seduzir Laura. Fernando mira seu nfle em

direção a Rodrigo.

CREIAS DE CHARME· GLOBO· 19R
A equipe do Aperitivo Bufê chega à casa dos Sarmento e Cida teme

que Penha seja reconhecida. Otto é recebido por Cida e Sônia não gosta.
Conrado surge atrasado para o noivado e é repreendido por Isadora. Sônia
descobre que Otto prefere comida simples e resolve trocar o cardápio do jan
tar. Rodinei faz uma entrega na casa de Lygia e se surpreende 'ao ver Liara.
Penha se oferece para servir os convidados no lugar de Cida. Conrado dá o

anel que foi de sua mãe para Isadora. Chayene fica furiosa com Socorro e

manda demiti-Ia, mas a doméstica implora para ficar e Laércio cede.

AVENIDIl BRASIL· GLOBO· 21R
Neide mente para Jorginho. Débora estranha a.preocupação de Nina

com Jorginho. Muricy se conforma em deixar Adauto trabalhar. Jorginho abra

ça Carminha e Nina fica perturbada. Leandro tenta proibir Suelen de ir ao
baile. Roni pergunta para Diógenes se ele já conhecia Dolores. Paioma avisa
a Cadinho onde é a despedida de solteiro de Ruy. Alexia descobre o plano
de Cadinho e Paioma. Monalisa se enfurece ao ver Suelen no baile. Dolores
marca um encontro com Roni. Leleco finge se machucar e insiste que Tes
sália vá para o baile com Darkson. Monalisa conversa com Suelen. Jorginho
descobre que Neide o enganou.

mmSCARIlS-RECORD-22R
Não é exibida no sábado.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

formação: o patrocínio do Jornal O Correio
do Povo e o apoio cultural da empresaWEG,
através da Lei Rouanet, possibilitaram o

incremento da programação e melhorias
na infra-estrutura. E pela primeira vez os
recursos investidos pela iniciativa priva-
da ultrapassaram os recursos públicos no
orçamento da Feira. A feira ousou e realizou
uma revolução cultural, com atrações para
todas as gerações: Cinema 3D, Biblioteca
Móvel Itapemirim, Jaraguá Digital, Mostra
de cinema, Maratona de Contos, e nomes
consagrados da literatura brasileira: Mau
ricio de Sousa, Laurentino Gomes, Moacyr
Scliar, Humberto Gessinger e Ricardo Coro
na. A consagração veio com os números: em

apenas quatro edições, a feira duplicou.
Com a missão de formar leitores de quali
dade, a Feira em 2011 mirou um público,
o infanto e juvenil. Outro grande destaque
foi a nova estrutura da feira, com um gal
pão de 8 metros de altura, amplos corre
dores e um auditório isolado e tablado.
E para este ano, com a criação daVila'da
Leitura, o evento entra em outro patamar,
deixa de ser apenas uma feira e estabelece
outro tipo de diálogo com a leitura, mais
distante do mercado e mais próximo da
verdadeira aventura do livro.

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

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

Se você quer wna companhiamuito dócil, pode adotar essa .

cadelinha Sem Raça Dermida que foi recoUrlda das ruas de Jaraguá
pelo setor de Zoonoses. Ela já recebeu tratamento veterinário

completo: banho, castração, vacinação antirrábica e chipagem para
identificação. Contato com a Clínica Schweitzer pelo 3275·3268

Aniversariantes
.'\

2/6 Estela M. Marcarine Luciano D. Engelhardt 3/6 anle a B. Janh Rodrigo R. Mundi

Eugênio Stunmacher Nicole Berti Davidson G. Rei Lúcimeri' Moraes Roseli A. Spredeman
Adriane Vaz Flavio Vogt Rosimari L. Dal1mann Aliana Esperança Delfino Konell Luzia Demarchi Rosita Borchardt
Bianca N. Siebert Gilbe.rto Guths Rudibert Schmelzer Andriel Urbanski Edenilson Fulik Marcelo A. Chagas Sandra de Souza
Cassia M. Fossile Gilceu O. Kowalski Thayane Karsten Antônio Gesser Edileuza P. Tomelim Maria Eduarda Monte- Silvio Greuer
Claudete Müller Julia Lobo Mathias Valdir A. Ranijak Antônio J. da Silva Everaldo Wessling cino Barato Suani C. de Lima
Diane K. Müller Juliano Lunelli Valdir Mass Antônio Richardt Everson Roeder Marilei R. Müller Suijan Wille
Diordano N. R. Vegini Leonardo Wosniack Vitor N. Zanella Carlos A. de Souza Geraldo Lipinski Marisa Schmoeller Weslley Marschall
Edemir Rux Liana Kanzler Werner Siewrdt Claudete G. Schwerder Jéssika C. Ruedger Milene Ristou William Felipe Zoz
Emanuela de Oliveira Lorena B. Krueger Cristiane K. Bruch Karollayn Marschall

.

Milton Pereira Jr
� .',�, ",.I,
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Tenhamaís tempo durante o expediente
Descubra como utilizar bem o

seu tempo no trabalho

Todas as tarefas que você re

aliza são distribuídas em uma

das esferas da Tríade do Tempo:
existem atividades urgentes - em

que o prazo está curto ou aca

bou' atividades importantes -

que trazem resultado e possuem
tempo para serem realizadas e

atividades circunstanciais - que
não agregam valor e fazem você
apenas perder tempo.

Saber a forma como utiliza
seu tempo ajudará a se planejar,
pois seu foco será reduzir as ati
vidades urgentes (priorizando
-as para que sejam eliminadas
rapidamente), aumentar as ta
refas importantes (que ajudam a

reduzir as urgências, o que você
equilibrado) e eliminar as cir
cunstanciais (aprendendo a di
zer não ou simplesmente excluí
-las da sua rotina).

PLANEJE-SE!
Ter mais tempo para vida pes

soal e profissional é prevenir pro
blemas e priorizar aquilo que você
quer. Esso é o processo de anteci
pação que é fundamental na ges
tão de tempo. Para isso, planeje
sua semana com antecedência
ou pelo menos 3 dias a sua frente,
veja o que pode gerar urgências e

crie atividades de prevenção.

ESCOLHA UMA
FERRAMENTA

Agenda, Iphone, Outlook, Neo
triad, caderno, etc - eleja uma pla
taforma que faça com que você tire
as pendências e tarefas da cabeça e

as centralize em um lugar confiável.
Utilize essa ferramenta para se pla
nejar e antecipar seus problemas.

LIMITE SEU HORÁRIO ACHE UM HOBBY
, DE TRABALHO

Muitas vezes precisamos de
horas extras para conseguir cum
prir todas as prioridades do dia.
Isso acontece porque sabemos
que temos esse tempo adicional.
Se fosse uma obrigação você sair
exatamente no seu horário, com
certeza você seriamais centrado.

SAÚDE

Tempo é uma ciência, apli
cando uma metodologia você
terá resultadosmais cedo oumais
tarde. O problema é que muita
gente desiste e não consegue ter
os resultados. Não deixe a gestão
do recurso humano da pessoa
mais importante da sua vida ficar
em segundo plano.

Divulgação

TEMPO PERDIDO Estima-se que uma pessoa gasta 40 minutos
por dia localizando informações

ORGANIZE A PAPELADA

Organize seu local de trabalho, sua papelada, suas revistas e
seus armários. Assim você terá mais facilidade para encontrar o
que precisa. Estima-se que uma pessoa gasta 40 minutos por dia
localizando informações ... e isso é muito tempo perdido.

SEJA PERSISTENTE
Descubra algo que gosta de fazer e priorize na sua agenda. uandofa

zemos coisas que nos trazem, temos a tendência a ir em direção desses
compromissos e evitamos ao máximo que o dia seja desfocado.

PRIORIZE SEU DIA

Faça uma lista de atividades
que precisa executar no dia, cal
cule a duração de cada tarefa e

ordene na sequência de execu

ção. Foque nessa lista. Quando
você chegar ao fim do dia e puder
riscar tudo aquilo que conseguiu
cumprir, a sensação será de co

meçar o dia seguinte zerado.

Ergonomia correta reflete na produtividade
Segundo especialistas, investir em conforto significa prevenir
problemas relacionados ao desempenho do profissional

Um dos principais quesitos
que influem na produtividade
dos funcionários é, sem dú
vida, o conforto no trabalho,
mas sem deixar de lado a pre
ocupação com a saúde dos tra
balhadores. Várias empresas já
estão de olho nesses fatores e

investem em móveis planeja
dos para o escritório, além de
consultores e arquitetos. O ob-"

,

jetivo é proporcionar uma er-

gonomia correta no ambiente
de trabalho.

Investir em ergonomia sig
nifica prevenir problemas oca-

sionados pela má postura em

funcionários. O retorno é na

queda de· afastamentos e no

aumento da produtividade.
Além disso, oferecer condições
ergonômicas no escritório é

previsto em lei, segundo a nor

mativa NR 17 do Ministério do
Trabalho e Emprego, que vigo
ra desde 1990.

O primeiro passo em busca
da ergonomia correta é mapear
e planejar o mobiliário de acor
do com as demandas e caracte
rísticas exigidas pelo trabalho e

pelos funcionários. Tudo deve

ser estudado de modo que si
tuações de desconforto causem

menos impacto, como oferecer
apoios para evitar trabalhos es

táticos e diminuir atritos para
não gerarem traumas.

Um dos cuidados é a altu
ra do tampo da mesa que deve
ficar entre 72 e 78 centímetros
do chão. Para evitar estrangula
mento da circulação dos braços
quando apoiados, a borda do
tampo da mesa (parte arredon
dada) deve.ser de 2,5 milímetros.

I

Especialistâs em ergonomia
do trabalho recomendam que a

distância média/ ideal entre os

olhos e a tela do computador
é de 55 centímetros. Já a parte
superior da tela deve coincidir
com a altura dos olhos, para
evitar a projeção da cabeça para
frente e a adoção de posturas
críticas de trabalho.

O mobiliário deve ser regu
lável de forma a permitir um

mínimo de alternância. Reco
menda-se que mesas e cadeiras
para uso do computador pos
suám regulagens simples e que
possam ser facilmente localiza
das para permitir a mudança da
postura ao longo da jornada de
trabalho, além de oferecerem o

máximo de conforto e condi
ções de segurança e ergonomia.

.,
. ,
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PESSOAS ··SINCERICIDAS··
Conheço pessoas "sincericidas". Uma pessoa

'sincericida' éaquela que usa da sinceridade
absoluta e total no momento errado, no lugar
errado, daforma errada, para a pessoa errada,
cometendo um verdadeiro suicídio.

Muitas pessoas segabam de sua sinceridade,
sem perceber quea sinceridade absoluta num
momento errado e em local inadequado pode ser
altamente ofensiva, rude e condenável. Conheço
pessoas que perderam muitos amigos e atéseus
empregos por "atitudes sincericidas" Conheço
pessoas quefalammal de outras ausentes, em

público, sem omenorpudor, sedizendo sinceras.
Conheço casamentos quepoderiam durar, sendo

desfeitos por causa de' "verdades"ditas em ocasiões

erradas, deforma errada, com palavras erradas.
Éóbvio que não sou advogado damentira

ou dafalsidade.Mas quero chamara atenção do
leitorpara ofato deque vivemos em sociedade
e há certas coisas que só devemser ditaspara a

pessoa certa, na hora certa, no local certo - e da
maneira certa. Se você tem uma opinião negativa
sobre a empresa onde trabalha, sobre seu chefe ou
mesmo seu subordinado, não deve sairfalando
publicamente, pormais que deseje ser verdadeiro
e sincero. Conheço chefes quefalammuitomal
de seus subordinados em rodas de amigos, assim

comofuncionários quefalammalda empresa em

que trabalham a quem queira ouvir.
Um caso típico de "sincericidio" (quando

a verdade surge quando não deveria) ocorreu
quando umfornecedor colocou na sua rede so
cial da internet comentários desairosos sobre um
de seus clientes. Resultado: é claro que perdeu o
cliente. Também conheço casos defuncionários
que colocaram em suas redes sociais comentá
rios negativos sobre seus colegas de trabalho e

acabaram perdendo o emprego. Nos dois casos
tudo quefoi dito é verdadeiro e sincero, mas não
deveria serpostado numa rede social, éclaro.

Conheço pessoas 'stncericidas"que usam de
reuniões para publicar sua sinceridade, criando
um clima constrangedor entre os participantes.
"Eu sou assim mesmo: sou sincero efalo a verda
de'; me disse uma dessas "sincertcidas" conheci
da pelafalta de educação e ausência de polidez
ao tratar com as pessoas.

Pense se você também não é um "sincencida;
Não sejafalso, nem mentiroso. Mas pense bem
como irá tornarpúblico o seu pensamento. É
muito bom que a verdade seja dita e que você

seja sincero.Masfaça isso na hora certa, no lugar
certo e daforma certa.

Pense nisso. Sucesso!

PÓS-GRADUACÃO SE'NAC 2012
II

Gerenclarnento de Projetos
Segurança da Informação
Controladorta e GestãoTributária

Govemànça deTecnologia da Informação

Paramais informações acessewww.sc.senaC.bT

BOA NOTÍCIA

muito o risco de acidentes nas rodovias. E
o perigo não termina aí:muitos caminho
neiros usam drogas e anfetaininas para
semanterem acordados pormais tempo.
O uso dessas substâncias pode aumen

tar ainda mais os riscos de acidentes nas
estradas, uma vez que quando termina o
efeito da droga o cansaço é maior, fazen
do com que os caminhoneiros percam a

consciência ou durmam ao volante.
A Lei nO 12.619/2012 pode reverter

esse cenário, proporcionando segurança
trabalhista e jurídica com relação à atu

ação domotorista profissional. Se o mo
torista pode descansar 11 horas por dia,
logo, o risco de acidentes será bem me

nor. Vale 'ressaltar ainda que toda profis
são que é regulamentada é mais respei
tada. Quando hámedidas legais, existem
exigências a serem cumpridas para o em
pregado e o empregador.

Segundo a nova legislação, os moto
ristas profissionais terão que contar, por
intermédio do Sistema único de Saúde

(SUS), com atendimento profilático, te
rapêutico e reabilitador, especialmente
em relação às enfermidades que mais os

acometam. O empregadordeverá custear
ainda o benefício de seguro obrigatório,
destinado à cobertura dos riscos pesso
ais inerentes às suas atividades, no valor
mínimo correspondente a 10 vezes o piso
salarial de sua categoria ou em valor su

perior fixado em convenção ou acordo
coletivo de trabalho.

Motoristas terão profissão
reconhecida legalmente
Os motoristas profissionais de todo

o Brasil terão, a partir do dia 16 de ju
nho' a regulamentação própria de suas

atividades, com garantias como o inter

valomínimo de uma hora para refeição,
repouso diário de 11 horas a cada 24

horas, e descanso semanal de 35 horas,
O conjunto dessas' e outras medidas
constam na Lei n- 12.619/2012 e passa
rá a ser válido para todos os motoristas

com vínculo empregatício.
A principal novidade da lei é que

ficarão proibidas as remunerações re

lacionadas com a distância percorrida,
quantidade de produtos transporta
dos ou tempo de viagem. De acordo
com a nova legislação, os motoristas
terão acesso a programas de formação
e aperfeiçoamento profissional, aten

dimento de saúde, proteção do Estado
contra ações criminosas e isenção de

responsabilidades dos prejuízos patri
moniais causados por terceiros.

O Departamento Nacional de Trân

sito (Denatran) divulgou, no início de

maio, uma pesquisa que apontou dados
assustadores: 70% dos caminhoneiros
brasileiros estão sobrecarregados e diri

gindo acima de 13 horas sem descanso
e 30% desses motoristas dirigem mais

de 16 horas sem intervalos. Os números
informados nos tacógrafos apontam que
esses profissionais dirigem horas sem ne

nhuma pausa, tendo seus reflexos e con

dições de direção afetadas, aumentando

Divulgação

nisso!
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EXCLUSÃO

Bullyíng também pode ocorrer
no ambiente de trabalho

SITUAÇÕES OFENSIVAS

Chefe deve estar atento

Segundo uma pesquisa
conduzida pela professora
Thereza Glomb, publicada
no Academy of Management
Iournal, da Universidade de
Minnesota, o papel dos gesto
res é fundamental para evitar
casos de bullying. Fechar os

olhos para os problemas en

tre empregados e não analisar
corretamente de forma impar
cial e séria o que pode estar

acontecendo entre eles é uma

Diálogo aberto
A melhor maneira de com

bater os maus relacionamen
tos nos ambientes de trabalho
certamente é o diálogo. Mais
uma vez, o papel da gestão é
fundamental. Promover reuni
ões individuais para o acom

panhamento de cada fun
cionário é uma forma de se

interar de tudo o que acontece

no ambiente de trabalho.
Os gestores devem ter em

má gestão de pessoal.
O bullying no ambiente de

trabalho afeta o bem-estar dos
trabalhadores e, consequen
temente, a produtividade. Por

isso, toda gestão deve estar

atenta quando ocorrer situa

ções de ofensas verbais entre

seus funcionários ou brinca
de iras desrespeitosas. É preci
so prest�r atenção a qualquer
forma de agressividade, mes

mo que sutil.

mente um ambiente mais co

laborativo, em que a opinião
dos subordinados tem algum
poder decisório sobre as ações
tomadas dentro da empresa:
ao ver suas opiniões incluí
das nas ações tomadas pela
sua equipe, os bullies podem
se tornar menos agressivos, e

também as vítimas podem se

sentir mais à vontade para se

expressarem.

o bullyng é caracterizado como urna

intimidação regular e persistente que abala a
integridade e a confiança da vítima

A palavra inglesa bully é uti
liza para descrever uma pessoa
que usa a força para intimidar
ou agredir uma outra mais fra
ca. Dela, originou-se .o . termo

bullying, utilizado em casos de

agressões verbais ou físicas que
acontecem de forma repetida,
principalmente em escolas. No

entanto, mais recentemente,
muitos grupos de psicólogos têm
se dedicado a estudar também
o bullying que acontece no am

biente de trabalho.
Diversas atitudes negativas

podem ser entendidas como

bullying, tais como espalhar co
mentários sobre uma pessoa, re-

cusar ou intimidar outras pesso
as que desejam se socializar com
a vítima, exagerar nas brincadei
ras (tirar sarro), criticar o modo
de vestir ou outros aspectos so

cialmente significativos (incluin
do a etnia da vítima, a religião, as
incapacidades etc.).

.

Juridicamente, o bullying
configura -se como um ato ilí
cito, já que não está presente
no ordenamento jurídico, mas

desrespeita princípios constitu
cionais, como a da dignidade da

pessoa humana. Segundo o Có

digo Civil Brasileiro, os atos ilíci
tos são passíveis de indenização
por danos morais.

PARAOS UE

SOFREM· COM

BULLYING

. "

INDICIOS Espalhar comentãrios sobre wna pes-
soa e exagerar nas brincadeiras são atos de bullyng

A primeira dica que os psicó
logos dão aos pacientes que re

portam bullying nos consultórios
é a de que a vítima não deve acei
tar os atos desrespeitosos. Para
isso, é importante resistir e ano
tar com detalhes todas as humi-

1hações sofridas (dia, mês, ano,
hora, local ou setor, nome do

agressor, colegas que testemu

nharam, conteúdo da conversa e

o que mais for necessário).
Buscar apoio nos colegas

que testemunham as ações de

bullying também é importante.
Outra dica é evitar. conversar
com o agressor, sem testemu

nhas. Ir sempre com colega de
trabalho ou representante sindi
cal. Outras medidas mais extre

mas incluem uma carta formal
ao departamento de recursos

humanos da empresa ou até o

registro de uma ocorrência poli
cial e a abertura de um processo
por ato ilícito e difamação.

Pacientes que
sofrem bullying
no ambiente
de trabalho,
não devem

aceitar os atos

desrespeitosos.
Denunciar é a

orientação"

Afirmam psicólogos
que atendem esses

'

casos

IMPORTANTE
Tenho conhecimento no

combate de várias doen{as,
como: diabete e 'fígado.
Procuro um fabricante de
remédios, para repassar

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

Emprego e renda em alta
A perspectiva
para o segundo
semestre segue
tímida em relação
ao crescimento das
vendas

FONTE

FECOMÉRCIO

A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF) aumentou em Santa
Catarina no mês de maio. Na com- l

paração com abril a alta foi de 2,2
pontos percentuais. Crescimento

expressivo também na comparação
anual (11%). Assim, a ICF alcançou
neste mês o elevado patamar de
146,5 pontos (a escala vai de O a 200

pontos). Destaque para os bens du
ráveis como os carros e imóveis, que
encontram-se em bommomento.

Para a Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (Fe
comércio) de Santa Catarina, esta
expansão pode ser atribuída ao

crescimento do emprego e da ren-

INVESTIMENTO Catarinenses estão comprando mais bens
duráveis como os carros e imóveis

da e também às novas facilidades
de acesso ao crédito, medidas que
vêm aumentando o otimismo das
famílias de Santa Catarina princi
palmente em relação à perspecti-

�
APEVI
ASSOCIAÇÃO DASMICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

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

capacitacao@apevi.com.br

/

Data: 11 a 15 de junho - das 19h às 22h
Instrutor: Renivaldo José Sebben

D FIA
Data: 12 a 14 de junho - das 19h às 22h

Instrutora: Terezinha Hondína da Rocha de Oliveira

Data: 18 a 21 de junho - das 19h às 22h
Instrutora: AndréiaMartins

r

APRE DA A [NVES rIR o SI'U DI I II· IRO - I'OUCA-

Data: 19 a 20 de junho - das 18h30min. às 22h
Instrutor: Leandro Correa

LICI:J. ClAME .. TO AMBn:NTAL PARA MICRO E PE-

Data: 19 a 21 de junho - das 19h às 22h
Instrutor: Eng. Benyamin Parham Fard

/

Observação: Todas as capacitações acima citadas, se
rão realizadas no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

va futura de consumo.
Na a avaliação da entidade,

apesar do ritmo tímido de cres

cimento das vendas neste início
de ano,

\
a perspectiva continua

sendo de crescimento no segun
do semestre. O emprego e a ren

da continuam em aceleração, e o

acesso ao crédito voltou a apre
sentar elevados indicadores.

Emprego, renda e

consumo atuais

Os três subíndices que me

dem a situação atual apresenta
ram .em maio expressivas taxas

de crescimento, tanto na compa
ração mensal quanto na variação
anual. O 'emprego atual' cresceu
1,6% no mês, e 18,9% em relação
ao mesmo período do ano passa
do, chegando aos 154,9 pontos.
A 'renda atual' aumentou 1,2% e

il,7%, no mês e ao ano, respecti
vamente.Aqui o patamar atingido
foi de 157,6 pontos. E o 'nível de

consumo atual' teve incremento
de 4,3% neste mês e de 13,3% na

comparação anual, o que levou o

indicador aos 113,1 pontos.
Explicam essa significativa

alta os dados do mercado de tra
balho. Santa Catarina continua
criando novas vagas de empre
go. E a renda também segue em

expansão, na maioria dos casos,

pela atual escassez de mão de
obra que vem impulsionando os

ganhos salariais.

Perspectiva
profissional

A 'perspectiva profissional'
foi o único indicador da ICF que
apresentou situação desfavorá
vel. Houve quedamensal de 6,9%
em maio, que levou o subíndice
aos 104,6 pontos.

Este movimento contrário ao

restante dos itens tem relação di
reta com a falta de mão de obra

qualificada, que faz com que os

empregados muitas vezes não

consigam ascender dentro da
estrutura das empresas. Apesar
disso, na variação anual, a 'pers
pectiva profissional' continua
em alta: de 9,2%.

Momento

para duráveis
O momento continua sendo

bastante favorável para os bens
duráveis. O indicador pelo qual
estes bens são medidos é o maior
dentro da ICF de Santa Catarina
emmaio. Está na elevada casa dos
180,2 pontos. Com crescimento'
mensal de 0,4% e anual de 3,9%.

Neste caso é possível apon
tar que, novamente, a expansão
da demanda dos consumidores
que se anuncia será em grande
parte direcionada para o setor

de bens duráveis.

Intenção de
consumo

O indicador que aponta para
as perspectivas mostra um 'futu
ro favorável ao consumo. O item

'perspectiva de consumo' segue'
seu crescimento constante e re

gistra alta também em maio: de
9,8%. Além do crescimento anual
de�3,6%, que o fez alcançar os ele
vados 156,1 pontos.

DIDATOS
"sHisc.ofg.br

(Iink Tlabaihe Conosco)

A1é o dia 12106, peJo te

Função" e Cidade Prazo e Local de Inscrições

01
\

011

01

.Até o dia 11100, pefo site

Até o d1a 20/00, pe40 cite

.Até o dia 25/00, pelo Sitie

Até o dí� 27/00, peto "íte
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,, A histór�a �o desenvolvi�ento
economlco e empresarial

sempre foi, em grande parte,
a hi�tória de empreendedores,
individuais e suas famílias.

Meio·
em resarial

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

A Empresa Fam_liar. a sucessão e a

Governança Corporativa
O planejamento estratégico

está passando pormudanças
na estrutura de gestão, especial
mente em função da acirrada
competição, o que exige avaliar
a meritocracia e a produtividade
da administração. O desejo de
continuar crescendo e se desen
volvendo ou a necessidade de

capital para consolidar o seu
negócio, faz com que as empresas
familiares busquem alternativas
como: fundos de private equity,
parceiros estratégicos, fusões ou
mesmo abertura de capital, o que
requer a mudança da estrutura
diretiva. Além disso, inúmeras
empresas do exterior querem in
vestir no Brasil face ao potencial
do mercado e buscam parceiros
paraformar "joint venture", o que
abre novas oportunidades para
as empresas familiares.

A história do desenvolvi
mento econômico e empresarial
sempre foi, em grande parte,
a história de empreendedores,
individuais e suas famílias. As
famílias reunidas não repre
sentam uma homogeneidade,
mas sim uma heterogeneidade,

por envolverem sexos diferentes,
idades diversificadas, formações
distintas, valores desiguais, etc.
Logo não pode ser esperada de
seus membros a homogeneidade
de anseios, expectativas e buscas.
Mesmo que a intenção seja a de
semanterem unidos, coesos, com
uma só filosofia de sobrevivên
cia; ao primeiro conflito podem
balançar os alicerces. A sucessão

do fundador-empreendedor
sempre é um ponto complexo.

As empresas familiares
demonstram fragilidades de
correntes de sucessões infelizes,
e pelo patrimonialismo, dei
xando-a exposta ao arbítrio da

família, que sem limites, pode
levá-la a dilapidação. Em mui
tos casos a motivação dos suces
sores é diferente da do fundador.
Os sucessores vêem a empresa
como uma herança e a garantia
de continuidade da vida com

conforto. O patrimonialismo,
porfalta de transparência, tende

.

a ser a causa de levar ao come
timento de atitudes não éticas
e conflitos, como: distribuição
disfarçada de lucros, desenvol-

PROFISSIONALIZAÇÃO

liação, reuniões de confraterni
zação, etc. A contratação de um
mediador externo pode ser uma
alternativa eficaz na solução de
conflitos familiares.

Conciliar o plano de vida
de cada um com o todo é uma .

atividade árdua do grupo
familiar. O que leva a recomen

dar transparência nos negócios
enquanto os relacionamentos
estiverem estáveis, e a adoção de

instrumentos, como: Regras de
Sucessão, Conselho de Família,
Acordo deAcionistas/Sócios, etc.
que norteiam aspectos rela
cionados à administração de

conflitos, planos de educação
\

de seus membros, avaliação de

desempenho, administração dos

negócios, transferência de ações/
quotas, etc.

O importante é separar os
conceitos e as finalidades da
família, da propriedade e da

empresa.
l)Família, abrange:
a)os que não são acionistas da

.

empresa e nem nela trabalham;
b)osfamiliares que tem ações da

empresa, mas não trabalham nela;
c)os que trabalham na em

presa e tem ações dela.
individuais, reuniões específicas, 2)Propriedade - que se refere
seminários para abordar temas aos que são proprietários de
conflitantes, [eedback de ava- . ações/quotas da empresa.

vimento de negócios paralelos
de interesse pessoal dos sócios,
a distribuição de lucros, sem se

preocupar sobre a necessidade
de capitalização do empreendi
mento, o nepotismo, favoritismo
e o paternalismo.

Embora a família tende a
discutir assuntos relacionados
a metas, tecnologia, mercado,
estrutura.finanças, etc., não dis
cute de maneira franca aspectos
relacionados a atitudes, valores,
sentimentos, interações, compe
tências, motivações e desejos. A
não discussão dos assuntos que
abordam aspectos emocionais,
sob fundamento de manter a

união, pode gerar na empresa
conseqüências, como: a sua de
terioração, a desentendimentos
mais profundos, a desconfiança
e a sua própria destruição.

O importante para solucio
nar os conflitos é a busca do
entendimento, sem ferir, menos
prezar ou impor idéias, utili
zando técnicas como: entrevistas

3)Empresa - que é o negócio
propriamente dito, que se pres
supõem deva gerar resultados.

Concluindo, promover a
cooperação e a comunicação
entre gerações é o grande desafio
da empresafamiliar para a sua
perenidade, e envolve: trabalho
duro, inovação, crescimento da
empresa e responsabilidade so
cial. O seu sucesso está relaciona
do à capacidade empresarial da
família e a habilidade em criar

riqueza de geração para geração.
A empresa familiar deve

preocupar-se em alcançar efici
ência no processo de profissio
nalização, com vistas à sucessão
no comando dos negócios e de
mecanismos que fortaleçam a

sua estrutur.a de governança.
A instalação de Conselho de

Administração ou Consultivo,
integrado com Conselheiros

Independentes, tem sido a alter
nativa encontrada pormuitas

empresas familiares, pois, per
mitiria discutir, em colegiado,
questões sobre: sucessão, remu
neração de membros da família
e envolvidos no negócio, de
sempenho desses profissionais,
decisões sobre distribuição de v

lucros, reinvestimentos e estraté

gias, além de outros assuntos de

competência do conselho.

Pronatec 'promete gerar 1,6
milhão de vagas em 2012

o Programa éwn conjunto de iniciativas do governo federal voltadas
ao acesso de estudantes e trabalhadores a formação profissional
o Programa Nacional de Acesso

ao Ensino Técnico e Emprego (Pro
natec) deve gerar 1,6milhão devagas
em 2012. O número foi destacado

pelo secretário de educação profis
sional e tecnológica doMinistério da
Educação, MarcoAntonio de Olivei
ra. O Pronatec é um conjunto de ini
ciativas do governo federal voltadas

para ampliar o acesso de estudantes
e trabalhadores brasileiros a essa

modalidade educacional.
Desse número total de vagas,

1,1 milhão serão abertas em cursos

de formação inicial e continuada
e 500 mil em cursos técnicos. "Ie
mos avançado muito nos últimos

meses, tanto na oferta de cursos

quanto na efetivação de matrícu

las", enfatizo o secretário.
Outra iniciativa será a criação

de um cadastro virtual para acesso

e candidatura dos cidadãos às vagas
ofertadas pelas instituições parti
cipantes do programa. De acordo
com Oliveira, o sistema também
será utilizado para dimensionar as .

demandas por formação no país a

partir das necessidades manifes
tadas pelos brasileiros. "Com isso

queremos ter um retrato fiel da de
mandá e criar melhores condições
de funcionamento do programa."

Divulgação
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Muitas pessoas ja foram
vítimas de alguém tentando

comprometê-Ias negativamente
no ambiente de trabalho.

Bernt Entschev

Algumas pessoas acredi
tam que para alcançar o tão
esperado "sucesso" no mercado
de trabalho, elas precisam ser

"malandras". Essa malandra
gem, encarada por alguns como
esperteza, pode resultar em
colegas de trabalho "puxando o

tapete" um do outro.
Muitas pessoas já foram

vítimas de alguém tentando

comprometê-las negativamen
te no ambiente de trabalho.
Outras, já foram as intencional
mente responsáveis pelo fracasso
de algum colega. A situação é
mais frequente do que se ima

gina e, algumas vezes, não nos

damos conta do caráter de quem
nos certa por ingenuidade ou
falta de atenção nas pessoas ao
nosso redor.

Em algumas empresas, o

ORIENTAÇÃO

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Colegas mal intencionados
ambiente se tornou um lugar
selvagem, onde é preciso ter

olhos abertos e atentos para se

prevenir de um possível ataque.
Na área de vendas, onde existe
comissão e muita competitivi
dade, é ainda mais fácil encon
trar pessoas querendo passar
"por cima" das outras para
alcançarem seus objetivos.

Um antigo amigo meu já foi
vítima de uma dessas armadi
lhas. Raul trabalhava no setor

comercial de uma empresa
juntamente com outros trinta
ou quarenta profissionais que
tinham o mesmo cargo que ele.
Toda a equipe comercial tinha,
uma meta mensal mínima a

ser atingida e, ao final de cada
semestre, o profissional com me

lhor rendimento era premiado..
Raul era um excelente pro-

fissional. Ambicioso, dedicado e

esforçado, trabalhavaduro para
atingir as metas e, até então,
já tinha sido premiado quatro
vezes em cinco anos - o melhor
resultado de toda a equipe. En
tretanto, havia um colega dele,
Aroldo, que também se destaca
va dentre os demais.

Quando tudo aconteceu,

já era maio e a premiação iria
acontecer no mês seguinte.
Apesar de ninguém nunca ter

dito, todos sabiam que a ver

dadeira competição era entre
Raul eAroldo. Raul, sempre
muito ético e profissional,
tinha em mente que o único

jeito de vencer era correr atrás
de clientes para vender mais.
Porém, seu colega não pensa
va do mesmo jeito. Já estava

acabando o mês quando Raul

contou a uma colega de outro
setor que estava fechando um

negócio com um cliente de

grande porte. Se finalizasse a

negociação, o prêmio seria seu

sem a menor dúvida.
De algum jeito a informação

vazou eAroldo ficou sabendo. A
atitude seguinte dele foi simples
e extremamente cruel: em um

momento oportuno, ele enviou
um e-mail ao cliente de Raul
cancelando o negócio. Como
Raul estava esperando uma
resposta do cliente, estranhou
ainda não ter recebido nenhu
ma resposta em uma semana.

Intrigado, ligou para ele que lhe

explicou a situação e disse que o

próprio Raul havia cancelado a

negociação.
Depois de muito conversar,

Raul conseguiu finalizar a uen-

da, porém seu maior problema
encontrava-se em seu local de
trabalho: Aroldo. No dia seguin
te, pediu ao seu chefe que reali
zasse uma reunião juntamente
com Aroldo. Na situação, Raul
explicou o ocorrido e disse que
a única pessoa que poderia ter

enviado era o próprio colega.
Claro que a conversa não foi a
mais agradável de todas, po
rém, no final da reunião, Aroldo
levou um aviso do chefe: uma
última chance para mostrar

que ele era um profissional éti
co. Meses se passaram e nunca

mais Raul teve problemas como
esse dentro da empresa.

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

Calculando o 'banco de horas
Essa questão é de difícil entendimento para o trabalhador, que muitas vezes não sabe ao

certo em que ocasiões ele tem direito a receber

Empresas dos mais variados CÁLCULO DO VALOR DA HORA EXTRAtamanhos e atuantes dos mais
diversos segmentos de mercado,
desde prestadoras de serviço a

indústrias em geral, estão optan
do pelo banco de horas como al
ternativa na gestão do trabalho.

O conceito do banco de ho
ras permite administrar a va

riação da demanda de trabalho
nas empresas, uma vez que é
natural na maioria dos merca
dos a ocorrência de oscilações
entre demanda e oferta de pro
dutos e serviços. Ou seja, em
determinados períodos a em

presa precisa que os colabora
dores façam horas adicionais
de trabalho para atendimento
a demanda do mercado e, em

outros períodos, a demanda
diminui e as horas adicionais

podem ser compensadas com

folgas e/ou horas a menos de
trabalho diário.

Ciente de sua jornada de
trabalho, o trabalhador pode
calcular o valor de cada hora
extra que realizou. Para tanto,
primeiro é necessário calcular
a jornada mensal. Isso é fei-'
to dividindo a jornada sema

nal por 6 (referentes aos seis
dias da semana trabalhados),
e multiplicando por 30 (re
ferentes aos 30 dias do mês).
Por exemplo: uma jornada de
44 horas semanais é dividida

pelos 6 dias da semana e mul

tiplicada pelos 30 dias do mês,
chegando a um total de 220 ho
ras/mês.

Daí é só calcular o valor da
hora trabalhada, ou o salário
- hora. Isso é feito dividindo o

salário mensal pelas horas tra

balhadas no mês. Ainda seguin-

Divulgação

do O exemplo anterior,
tomando como exemplo
um salário de R$ 500,00 e

dividindo pela jorna-
da mensal de 220

horas, chega-se
,

ao valor de R$
,2,27 por hora
trabalhada. Este
é o salário-hora
deste trabalha
dor hipotético e

o valor será utili
zado como base de
cálculo do valor das ho
ras extras efetuadas.

No caso de a jorna
da ser de 6 horas diárias,'
divide-se o salário mensal

por 180 e, no caso de ser

de 4 horas diárias, por 120
horas.
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Bnmo Ciquela Pellis tem
apenas oito meses e já é
torcedor. Os titios Jean
e Silvi� são só orgulho

Parabéns para Reli
Klebber, que no dia 1°

completou mais um ano

de vida. Felicidades de
toda a família

Tirinhas

Lucia Paquita comemora
seus 25 anos hoje.

A família deseja saúde,
amor e muito sucesso

Ana Paula completou 22
anos dia 31. Ela recebe
os votos de felicidades
do noivo Marildo, com
mUito amor e carinho

Jyan Gabriel Dallmann
está de aniversário hoje.
Seus pais Fernando e

Iraci, a mana Fernanda
e demais familiares lhe

desejam felicidades!

O esposo Maikon e

demais familiares

parabenizam Luciane

Pryjmak Ponath pela
passagem de seu
aniversário hoje e

desejam felicidades

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Homens de Preto 3 - Leg. -14h30,16h40,19h, 21h10
• Cine Breithaupt 2.
• A Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
� Cine Breithaupt 3
• Os Vingadores - Leg.-16h, 18h40, 21h20
• Piratas Pirados - Dub. - 14h1 O

Fernanda Mathias
comemorou três aninhos
dia 1°. Quem deseja tudo
de bom é a madrinha
Lucia Kanzler e fantíli.a

Luiz Fernando do
Nascimento completou
19 anos no dia 1°. Os

parabéns são os amigos,
que aguardam a festa

Os' pais Ademir e
Edimara Fossile desejam
felicidades para a rllha
Arlete Djenyfer Fossile.
Ela completa 6 anos no

dia 4. Parabéns!

Maria Eduarda
Montecino Barato

comemora aniversário

hoje. Beijos com muito
carinho dos avós:

Carmen, Adelino, Irene,
Celso, das tias Thaísa e

'Fernanda e da mamãe
Fernanda Montecino

Horóscopo
CV) ÁRIES

�

I
� Aproveite'sua disposição para colocar a casa em

ordem, além de organizar os armários. Pode até
encontrar lembranças de momentos bons da sua vida
No campo afetivo, divida responsabilidades com seu

par e demonstre confiança. Cor. tons claros.

� TOURO

U Em tudo o que fizer, busque prazer e alegria. Encontre
motivos para celebrar e comemora cada pequena
conquista que fizer. Na área sentimental, renda-se
às suas emoções, que estarão à flor da pele. Viva o
'romance com toda a intensidade. Cor. preto.

J[ GÊMEOS
Você terá a missão de impedir que uma divergência
familiar se transforme em briga Converse com as

pessoas separadamente, estabeleça vínculos de
confiança e tente conciliar interesses: A dois, convença
seu par de que seu amor é sincero. Cor. creme.

� CÂNCER
� Cuidado para não se expor demais, não confie

cegamente em quem está ao seu redor. Prefira trocar
confidências com as amizades mais aJ"!igas. Cuidado
com brigas em todos os setores. No amor, não vá com
tanta sede ao pote. Intimidade quente. Cor. creme.

1) tão
UL Você vai preterir ficar em casa, curtindo a companhia

dos familiares e sem gastar muito. Tudo indica que será
o centro das atenções em seu lar, respeitado(a) por
seus valores. A sensualidade será o pontO alto da sua

relação amorosa Cor. amarelo.

nn VIRGEM
I I..\' Aproveite o momento para colocar ordem em sua vida

Aceite convites para sair e conhecer pessoas novas.
Na paixão, cuidado aÍltes de se envolver com alguém
que não conhece muito bem. No romance, amor e

confiança devem andar juntos. Cor. vinho. I

.o, UBRA
- Hoje, procure manter a paciência mesmo diante de

tarefas que parecem não se desenrolar. Se for preciso,
busque formas a1temativas de resolver os problemas.
No relacionamento afetivo, converse e resolva todas as

pendências com sua cara-metade. Cor. branco.

m ESCORPIÃO
I I L. Cuidado para que assuntos financeiros não gerem mal

entendidos entre amigos. Nem sempre dá para fazer
tudo o que se tem vontade, então, se for sair, prefira
locais simples. No amor, demonstre seus sentimentos e
ofereça segurança ao par. Cor. branco.

.. '" SAGITÁRIO
}{..

-

É um dia para se dedicar às pessoas de seu convívio.
Participe de eventos sociais e faça algo por aqueles
que tem menos que você. No romance, ajude sua cara
metade nas tarefas rotineiras e aumente a proximidade
existente entre vocês. Cor. vermelho.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P É um dia de reflexão sobre o que está à sua volta e

pode aprender com isso. Envolva-se com as atividades
domésticas e participe da vida dos familiares. Ouça
quem sabe mais do que você. Aproxime-se da cara
metade para fortalecer os vínculos. Cor. rosa

� AQUÁRIO
� Tire o dia para se divertir. AproXime-se das pessoas de

sua estima e afaste-se daquelas que só dão trabalho.
Sexualidade e magnetismo serão os pontos fortes da
relação afetiva, então, curta os momentos com a pessoa
amada Cor. tons escuros.

PEIXES
É um dia para acabar com conflitos entre pessoas do
convívio. Saia para se diVertir com amigos e familiares,
mas evite lugares movimentados. Curta a companhia
de quem ama em momentos de descontração, mas
cuidado para não discutir à toa Cor. roxo.
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OPORTUNIDADE

Geração TEC tem
inscrições prorrogadas

Interessados têm mais uma chance

para se inscrever. Prazo termina
, .

na próxima semana

Foi prorrogado até a próxima
semana, o prazo de inscrição no

Programa Geração TEC, desen
volvido pela Secretaria do Desen
volvimento Econômico Sustentá
vel (SDS) e Fundação de Amparo
à Pesquisa e Inovação do Estado
de Santa Catarina em parceria
com a Católica de Santa Catarina,
unidade de.Iaraguá do Sul. As ins

crições podem ser feitas direta
mente pelo .site www.geracaotec.
sc.govbr. O programa visa formar
mais profissionais para incre
mentar o mercado, estimulando
o desenvolvimento' econôinico
catarinense.

O curso é gratuito e serão

disponibilizadas 80 vagas em Ia
raguá do Sul. Para se inscrever o

jovem tem que ter no mínimo 17

anos, ter o ensino médio com

pleto, ou estar cursando o último

ano, habilidade em matemática e

raciocínio lógico e não estar em-

pregado em atividades relaciona
das à programação. Os interessa
dos inscritos no programa farão
uma prova de raciocínio lógico, e
os aprovados receberão um apoio
financeiro mensal, para despesas
com transporte e alimentação.

Em Jaraguá do Sul, os candi
datos poderão optar por aulas
de Java ou NET, onde cada turma
terá 40 alunos para o período ves
pertino. A Católica SC oferecerá a

estrutura, com salas de aulas e la

boratórios, e o corpo docente do
curso de Sistemas de Informação.

Uma vez realizada a capacita
ção' os formandos serão encami
nhados para empresas parceiras
que aderirem ao Programa. O

GeraçãoTEC observará a carreira
destes profissionais, por um pe
ríodo de três anos, a fim de mo

nitorar e acompanhara dinâmica
do mercado de trabalho deTIC no

Território Catarinense.
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Realizando Sonhos
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Silvia Kita redacao@ocorreiodopovo.com.br ..

Transporte Coletivo
O transporte coletivo em Iaraguá nem
sempre tinha tantos ônibus e linhas

para atender o centro e os bairros.
• Temos notícias de empresas cria
das em Iaraguá, entre elas: Ba

ggenstoss e Schmelzer (1940),
Transportes Andorinha (1945 ven
dida para Albrecht BehIing em

1948 e para Maiochi, Barg e Filhos
Ltda. em 1949), Oswaldo Bloe-

.

dorn (1949 - entre Jaraguá e Iara-

guazinho), Renato Utpadel (1968
- Garíbaldi - Rio-da Luz - Jaraguá),
Hernandes, Felix Gimenes (1961 -

transporte de estudantes em dois
veículos tipo Kombi).

.

• Em -1967. inicia a empresa Coletivo
Ouro e Prata. Para atender os passa
geiros tinha um ônibus Volvo, com
capacidade para 33 pessoas. Em

junho de 1971, altera sua denomi

nação paraViação Canarinho Ltda.

Representações. em geral
----.,.-------, Geraldo Ballock

requereu licença
para abrir escritório
de representações
em geral em 10

de abril de 1945.

Emjunho,já
fazia propaganda
de seu negócio

em ijualQler Rallio
1711 )�" .•'_'SJI,::;: }1ík;m:"if:�JJilE'iI/f;�Mlill!.1tN CJ}i�,:�j,

flui'! Mi'lredut! Deodcro' da Fonseca,. s/pumel'o

J,araguá do Sul ..:-' SaBta Catarina

oliomielite em Jaraguá
Notícia emblemáticapara os idos de 1957. Diversos casos daparalisia in

fantil em Jaraguá. Além de elencar os sintomas, relata também os cuidados
com a higiene, com as construções, com o estado sanitário das edificações
e dos serviços,'Coloca o jornalista, vários artigos do Código de Posturas e de

Construções em vigor nomunicípio para clamar aos leitores o cuidado ne
cessário com tão cruel doença, que atinge principalmente as crianças,

(1ualidadf�

('0'''1'(''"'1'''\(''''''1", /H.l :l'(

A-C O R·A
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
-DI a

Lunenaer �Z!��

I
I.

l.anett! �'Iluzooi.· I
� * II- C

GrupO Lunelll

Sociedade do Valo

��oia �oItapocu
pagar a joia de entrada e devem estar em dia
com as contribuições mensais para receber o
precioso líquido.

Os estatutos foram redigidos em maio e

a diretoria da sociedade é composta por: Be-
,

nerval Rosa..;_ presidente, joãoVieira Ir - vice
presidente, Antonio Bysewski - lo secretário,
Antonio Soares - 20 secretario, Andreas Ior
dan= lv tesoureiro, JoséMarçal- 20 tesourrei
ro, Alfredo urban - fiscal geral e os membros
do conselho fiscal - Alfredo Albano, Albino
Albano eAntonio Serafim. O tabelião de Gua

ramirim, Sr. Herminio Celso Moreira fez o re

gistro dos referidos estatutos.

Com sede na Estrada Bananal, Guarami
rim, esta sociedade fazia publicar no jornal
Correio do Povo de 2 de junho de 1957 os seus

estatutos. Segundo estes, tinha por fim disci

plinar, manter e regular para cada sócio a dis-

.
tribuição da água canalizada pelo valo deno
minado Valo Agrícola Itapocu, de propriedade
da Sociedade, com extensão de 8 Km. Esse valo

partia das terras de Benerval Abílio Rosa até as

terras de Alfredo Francisco Albano, podendo
ser estendido se assim aprovar seus sócios.

Qualquer pes,soa que tenha suas terras

nas proximidades do valo e necessitem de .

sua água, podem se inscrever como sócios,

De Independência para a Getúlio
FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

A Avenida que todos conhecemos hoje
como Getúlio Vargas, anteriormente já se

denominou Independência. Foi assim de
nominada em 1922 pela Superintendência

de Ioinville, a qual pertencia o Distrito de

Jaraguá. Por decreto do Prefeito Leônidas
Cabral Herbster em 1938 passou a se chá
mar Avenida GetúlioVargas.

Francisca Buch solicita licença
em 1939 para casa de fios. A

casa Sonis ftmcionou por alguns
anos, fechando em 1948.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE JUNHO DE 2012 I IMÓVEIS I 3

47 21 07-0500
Plantão

47 9637-4547

Residencial Copenhagen
.Área privativa: 62m2
Apartamento (204)

com 1 dormitório + 1 suite,
sala de estar, cozinha, bwc,

área de serviço,
sacada com ·churrasqueira, garagem.

Área Privativa: 84,00m2
com 1 dormitório + 1 surte, sala, cozinha, bwc,

área de serviço, sacada com churrasqueira, 1 vaga
de. garagem. Imóvel com salão de festas com

espaço gourmet e terraço, portão eletrônico,
instalação de gás e água quente

Residencial Quebec
Área Privativa: 86m2 Apartamento (301) - Com 2

Dormitórios, Sala De Estar E Jantar, Cozinha, Bwc,
Área De Serviço, Sacada Com Churrasqueira E 1

Vaga De Garagem. Prédio Com Salão De Fasats,
Portão Eletronlco, tnterfone E Centra! Oe Gás.

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

Vagas de Garagem

Com 3 Suites Normais + 1 Suite Maste.r, Sala de
Estar{1antar, Copa e Cozinha, lavand., Sacada

. c/Churrasq .. Piscina Coletiva, Salão Festas, Safa de
Jogos, Elevador, Portaria, interfone, Vlgilancía 24h

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

e 1 Vaga de Garagem. Piso Ceramico e
Rebaixamento em Gesso

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

Detalhes em Grafiato, Deck na Varanda
c/Pedras ao Fundo, Pr6x. AcademIa Barbi

Apartamento Residencial Gran Rama

Área Privativa 94m2

1 Dormitório + 1 Suite Com Closet, Cozinha
nejada, Bwc:, Sala de Estar e Jantar; Churrasqueira

com Sacada, Terraço, 1 Vaga de Garagem

Residencial Mont Vermout
Área Privativa: 73m2 Apartamento ( 304 ) - Com 1

orrnltério + 1 Suite, Sala De Estar E Jantar, Copa E

Cozinha, Bwc, Área De Serviço, Sacada Com
Churasqueira E 1 Vaga De Garagem. Prêdío Com

Salão De Festas, Playground, 8ícidetárlo

Apartamento Ed. Paliam Ducale (402)
Área Privativa 87,671112

..

Com 2 Dormitórios + 1 Suite, Cozinha, Bwc,
.

Sala de Estar e Jantar, Área de Serviço,
Sacada com Churrasqueira

e 1 Vaga de Garagem. Próximo a Canarinho

Residencial Itatiaia
Área Privativa: 93m+ Apartamento ( 101). Com 2

Dormitórios + 1 Suite, Sala Oe Estar E Jantar,
Cozinha, awc, Área De Servi co, Sacada Com

Churrasqueira E 1 Vaga De Garagem. Prédio Com

Portão Eletronico, Interfone Em Rua Calçada

Apartamento
Área Privativa 81ml

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

Salão de Festas e Garagem

Apartamento Ed. leuprecht
Área Privativa 95m2

2 Dormitórios, 2 Garagens,
Piso Cerâmico.

Residencial Maktube
Área Privativa 63,35m'

.Com 2 Dormitórios, Sala de Estar e Jantar, Cozinha,
'.;

BWC Mobiliado, Área de Serviço, Sacada e

Churrasqueira, Piso Ceramico
e 1 vaga de garagem

Valor R$ 160.000,00

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

Edifício Beila Vista

Área Prillativa 8Sm�
Com 2 Dormitórios + 1 Suite, Sala de Estar:;

Cozinha, Bwc, lavanderia, Churrasqueira e 1 Vaga
de Garagem. Imóvel Com Portão Eletronic.o

e lnterfone. Pronto para Morar

Valor R$ 195.000,00

Apartamento Reside.ncial Marangoni
Área Privativa 77m2

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

Aceita troca por Casa ..
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Área Terreno 378m2
2 Dorm. + 1 Suite, Sala Estar/ Jantar, 28WC +

llavabo, Cozinha ( Sob Medida ), Escritório,
.

Ár'ea de Serviço, Varanda e Sacada,
Depósito, Churrasqueire, Portão EletrÔnico,

2 Vagas Garagem e Jardim / Quintal
Valor R$ 720.000,00

47 21 07-0500
Plantão

47'9637-4547

Casa com lQ6m2
com 2 Dormitórios + 1 Surte,

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

Valor R$ 330.000,00
.

Área Terreno 634m2
Casa c/l Dorm. + 1 Suíte, Sala de Estar

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

Quintasle 1 Gal<lgem
Valor R 320.000,00

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

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

espensa, Piscina e Garagem para 2 Carros

2. Dorm. + 1 Suite, Copa, Cozinha Mobiliada,
Sala de Estar / jantar, Área de Serviço, BWC,
Churrasq., Varanda, Edícula, Salão de Festas,
Jardim e Quintal, Garagem Para 2 Carros,

Portão Eletronico e Interfone.

Valor R$ 250.000,00

Área Terreno 2.0S4m2
PROXIMO DA MAlWEE

Valor,R$ 800.000,00

Área Terreno 817m1
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.

II
I

I.

Área Terreno 40.000m2
Local: SR 280

886-02 - Água Verde - 371,85m2, , R$ 110.000,00
953-02 - Agua Verde - 435m2 R$ 150.000,00
835-02 - Água Verde - 855m� , 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$125.000,00
865-02 - Amizade - 350m? R$ 1tl5.000,OG
&39-02· Amizade - 530 ..90m2 , R$135.000.00
861-02· Amizade - 3S0m2 R$145.000,00
885-02 - Amizade - 364m2 , , R$ 150.000.00 .

844-02 - Amizade - t200m� "R$ 215.000.00
875-02 - Amizade - 35,OOOm2 R$ 900.000,00
819-02 - Barra do Rio Gerro - 375m2 R$ 120.000,00
l373 - Barra do Rio Gerro - 460m2 , R$ 99.000,00
873-02· Barra do Rio Gerro - 1,175m2 R$ 1.150.000.00
658-02 - Barra do Rio Gerro • 476rn2 R$ 119.000,00
874·02 • Barra do' Rio Cerro - 2.054m2 R$ 800.000,00

TERRENOS

Área Terreno 325m2
Terreno loteamento Marajoara II

Em João Pessoa, com 325m"

val��nRf85�'ôõo,00
IUÍil!JIiIt!I#/IJIJ11o//uwWmW!ilniJI1JlIlll/iWIN/IDiIU!II1/I#IIIIffJJl/lNlIIlHm.m/l//!/W/lI//lI/Pl1liffllIHI/1/IHIIHIlJiIlURI///I//IIi/1H1D

837.02 • Barra do Rlo Cerro - 15.000mz ,R$ 2.500.000,00
830-02 • Barra do Rio Cerro - 5.620m2 R$ 1.400.000,00
884-02 - Centro - 219.000m2 R$ 215.000,00
884-02 • Centro· 219,OOOm2 R$ 215.000,00
L42 . Centro • 1.300m1 - Comerclal.. R$ 430.000,00
L529· Cemro/Corupá - 2.000m2 - Terreno+Galpao R$ 780.000,00
700-02 • Czernlewcz - 551.1 6012 R$ 260.000.00
785 • Czerni!lwlcz • 1.000m2 ,R$ 350.000,00
948-02 - Czerniewicz - 457m2 : , R$.165.000,00
949·02 - Czerniewícz - 830rni R$ 350.000,00
954·02 - Czerniewícz - 431m2 fI$ 300.000,06
L421- Corupá - Área 1300rn2 , R$ 390.000,00
892-02 - Guamiranga-Guararnirfm • 20.700m2 R$ 3.000.000,00
891-02 - Guamiranga-Guaramirim - 40.000m? R$ 4.000.000,00
l465 - GlIararnirim -(BR 280) 79.000m2 , R$ 4.280.000.00
943·02· Ilha da Figueira - Área 21.1 50m2 R$ 380.000,00
l479· Ilha da flgueira - 869m2 R$ 430.00(1,00

, ,

I Área Terreno 812m2

,; Valor R$ 350.000,00
'!I�i'

Q/�71Di1/nHlilDnIlIl1/lWl!nI///nll//lDm/l/Jj/mHJ/nnJi/l//mIIBU/l/liI//mi/lIll1/liHlHIgm,�,F,/H!glimmlllil/iffl/lllU/I//ffP///lJln//!JII/I//J/II///J/1IP/lun

876·02 - Ilha da Figueira - 15.946m2 R$ 1.200.000,00
l441 - Ilha da Figueira - 60.391m2 R$ 3.500.000.00
828-02 - Jau-Açu li Guaramiri01 - 90.000mz R$ 610.000,00
728-02· Jaraguâ Esquerdo - 405m2 R$ 135.000,00
895·02 - Jaraguá Esquerdo· 525m2 Consulle-nos

854·02 - Jaraguá Esquerdo - 788rn2 R$ 110.000,00
826·02 - Jo30 Pessoa- -325hlt .. " R$ 85.000,00
864-02 • João Pessoa - 324012 : R$ 85.000,00
857·02 - João Pessoa - 6,256m2 R$ 3.000.000,00
L417 - João Pessoa- 1.126,80m? .'R$ 110.000,00
898·02 - João Pessoa - 726m2 R$ 125.000,00
950-02 - Nerell Rat110S 8,042m2 " " R$ 1.000.000,00
870·02 • Nova Brasllia - 720m2 " R$ 400.000,00
818-02 - Nova Brasilia - 450m2 R$ 200.000,00
L436 • Nova Brasllia - 3.960.16m2• Aceita Permuta R$ 1.800.000,00
1,410 - Nova Brasília· 2.970m2 - Comerclal.. " ,R$ 2.000.000,00
842·02 - Rau - 687.51m� R$ 240.000,00

Casa com 4 dormitórios, Sala de TV,
Cozinha, 2 BWC, Área de Serviço,
Despensa, Churrasqueira, Písci.na,

1.ardlm e Garagem.

Valor R$ 350.000,00

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 f

Área Terreno 3S.000m2
Loca]: BR 280

Valor:- R$ 920.000,00

833-02 • Aau - 695m2 R$ 270.000,00
862-02 - Rio da luz· 498,90m2 R$ 75.000,00
817-02 - Salseiros!ltajal- 11.700m� R$ 3.300.000,00
808-02 - Santa Luzia.' 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 lenzi - 63S.80m2 : R$ 320.060.00
720-02 - Vleiras - 700m2 " R$ 350.060.00
820-02 • Vieiras - 812rn2 R$ 350.060,00
721-02 � Vieiras - 1.000rll2 R$ 420.000,00
797-02 - Vieiras - 784m1 , " R$ 640.000,00
820·02 - Vieiras· 812m1 , R$ 350.000,00
803·02 - Vlla Lenzi - 374m2 ,,, R$ 165.000,00
894·02 • Vila Lalau - 630m2 R$ 350.000.00
669-02 - VlIa Nova - 464m2 " R$ 250.000,00
813-02 . Vila Nova - 3.402012 " R$ 990:000.00
6&0-02 - Vila Nova - 4.157m2 - Terreno+ Galpão " R$ 2.000.000,00
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SI
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PRONTOS

.Ref. 5167 -Vila Nova
-Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 83,00m2
.R$ 230.000,00

.Ref. 5116 - Centro
-.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 82,92m2
.R$ 230.000,00

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

-Ref. 4871- Centro
.04 suítes sendo 01 com closet
.Área privativa: 244,62m2
.R$ 1.100.000,00

·Ref. 5168 - Vila Lalau
·01 dormitório
.Área privativa: 38,01 m2
·R$ 84.000,00

·Ref. 5054 - Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 112,00m2
·R$ 330.000,00

.Ref. 5141 - João Pessoa
·02 dormitórios
.Área privativa: 60,63m2
·R$135.000,OO

·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

.Ref. 5169 - Vila Nova
-Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 97,OOm2
-R$ 250.000,00

·Ref. 5117 - Czerniewicz
·Suíte + 02 dormitórios
•Área privativa: 11 0,00m2
.R$ 220.000,00

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

·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

.Res. 5176 - Centro

.Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 405,36m2
·R$ 750.000,00

.Res. 5165 - Centro

.Suíte com closet + 02 dormitórios
·Área privativa: 21 0,00m2 .

.R$ 930.000,00
--

Res. Ilha dos Açores

-Ref. 5053 - Vila Lerizi
=Sufte + 01 dormitório
-Área privativa: 76,00m2
.R$149.000,00

·Ref. 5152 - São Luís
·03 dormitórios
.Área privativa: 63,37m2
.R$ 145.000,00

.Ref. 5166 - Vila Nova

.Suíte + 01 dormitório

.Área privativa: 62,70m2
·R$ 149.000,00

.Ref. 5175 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 74,60m2
.R$ 170.000,00

Res. Don Arcanjo

·Ref. 5172 - Vila Lalau
·Suíte + 01 dormitório
·Área privativa: 90,43m2
·R$ 185.000,00

Res. Athenas

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

. ·Res. 5126 - Nova Brasília
·02 dormitórios
.Área privativa: 70,63m2
·R$177.000,00

.Ref. 5121 - Centro
·02 dormitórios
.Área privativa: 68,69m2
"R$ 189.000,00

.Ref. 5174 - Amizade

.02 dormitórios

.Área privativa: 58,30m2

.R$ 130.000,00

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

-Ref. 5087 - Vila Nova
-Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 73,98m2
-R$ 175.000,00
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.Ref. 4983 - Vila Nova

.02 dormitórios
-Área Flrivativa: 51 ,42m2
.R$ 115.000,00

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

ATENDIM'ENTO Segunda a Sexta .: 8h:'às 12h,el·3h30·às ·18hl5 �:Aos"Sábados· - ·PLANTÃO DE ,VENDAS '
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Ivan
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.

,

,

IMOBILIARIA

E S DE
MENTOSç

Dolce Vitta Residence

.Ref. 4964 - Amizade

.Suíte master +01 suíte+ 02 dorm
·Area privativa: 224,OOm2
·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

.Ref. 5001 - Piçarras

.Suíte + 02 demi suítes
,
.Área privativa: 124,67m2
·A partir de R$ 464.463,81
=Entreqa Maio/2013

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

·Ref. 5Q35 - Centro
.Aptos com 03 suítes
.Ai-ea privativa: 129,02m2
.A partir de R$ 549.918,52
·Entrega Agosto/2014

·Ref. 4658 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 114,20m2
.A partir de R$ 260.000,00
=Pronto para morar!

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

:J
8 Res. Gracilis
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Res. Elegans

.Ref. 5094 - Nova Brasília

.Apto duplex - 03 dormitórios

.Área privativa: 139,87m2

.A partir de R$ 430.000,00
·Pronto para morar!

.Ref. 5025 - Centro
·Suíte + 01 dorm e suíte + 02 dorm
.Área privativa: 79,30m2 e 107m2
·A partir de R$ 228.350,00
• Entrega Setembro/2013

.Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo

.Suíte + 01 dormitório e suíte + 02

.Área privativa: 77,31m2 e 79,82m2

.A partir de R$ 184.500,00

.Entrega Julho/2012

Res. São Luís
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·Ref. 5090 - São Luís
.02 dormitórios
.Área privativa: 60,44m2
.A partir de R$ 149.000,00
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.Ref. 5005 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 68,237m2
.A partir de R$ 178.556,22
·Entrega Maio/2014
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.Ref. 4935 - Baependi

.Aptos com 02 dormitórios

.Área privativa: 65,15m2
·A partir de R$ 185.849,52
=Pronto para morar!

.Ref. 5042 - Amizade

.Aptos com 02 dormitórios

.Área privativa: 53 ,37m2

.A partir de R$ 138.449,41
·Entrega Dezembto/2013

-

Ed. Manhattan Res. Estações

.Ref. 5002 - Centro

.Aptos com 03 suítes

.Área privativa: 120,53m2

.A partir de R$ 481.168,84
·Entrega Setembro/2012

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

.Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro

.Aptos com 02 dorm e suíte + 01

.Área privativa: 63J,69m2 e 71 ,93m2

.A partir de R$ 19.j.000,00

.Entrega Junho/2012

:J
8 Res. Galaxy-p I
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.Ref. 4987- Vila Baependi

.Suíte + 02 dormitórios

.Area privativa: 115,74m2

.A partir de R$ 314.500,00
·Entrega Novembro/2014

·Ref. 4937 - Vila Baependi
.Suíte + 02 dormitónos
.Área privativa: 102,01 m2
.A partir de R$ 382.631,24
.Entrega Março/2012

·Ref. 4843 - Vila Lalau
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 93,15m2
·A partir de R$ 215.670,66
.Pnmeira torre ronta ara morar!

:J
8 Ed. Tom Jobim
-p

·Ref. 5004 - Centro/Guaramirim
.�ptos com 02 dormitórios
.Area privativa: 61 ,22m2
·A partir de R$ 133.813,27
.Entrega Maio/2014

,

•

��I

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

Res. Villar �
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.Ref. 5039 - Vila Lenzi

.Aptos com 02 dormitórios

.Ai-ea privativa de 63,91 m2
·A partir de R$149.492,99
=Eritreqa Março/2012
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048' - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS (---
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·Ref. 2457 - Nereu Ramos ·Ref. 2289 - Vila Nova ·Ref. 2368 - Amizade ·Ref. 2415 - Amizade ·Ref. 2406 - Amizade .Ref. 2341 - Três Rios do Sul
.Terreno residencial •Terreno residencia I ·Terreno residencial •Terreno residencia I .Terreno residencial •Terreno residencial
.Área terreno: 350,00m2 .Área terreno: 392,00m2 ·Área terreno: 348,75m2 ·Área terreno: 3360,00m2 ·Área terreno: 2.788,83m2 ·Área terreno: 2.437,08m2

. ·R$ 75.000,00 ·R$ 115.000,00 ·R$ 168.000,00 ·R$ 115.000,00 ·R$ 120.000,00 ·R$ 130.000,00
" "I'

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

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

·Ref. 2892 - Amizade
•Terreno residencia I
.Área terreno: 360,00m2
.R$ 145.000,00

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

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

.Ref. 2111 - Amizade
-Terreno residencial
.Área terreno: 505,00m2
.R$ 79.350,00
Lot. Marajoara

·Ref. 2358 - João Pessoa
•Terreno residencia I
-Área terreno: 520,00m2
.R$ 86.000,00

·Ref. 2406 - Amizade
.Terreno residencial
-Área terreno: 2.788,83m2
-R$ 120.000,00

.Ref. 2071 - Amizade
•Terreno residencial
·Área terreno: 356,48m2
·R$ 95.000,00

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

.Ref. 2445 - Vila Rau

.1erreno d frente para duas ruas

-Area terreno: 525,00m2
-R$ 210.000,00

-Ref. 2424 - Nereu Ramos
·Terreno residencial
.Área terreno: 418,51m2
.R$ 100.üOO,00

·Ref. 2456 - Nereu Ramos
.Terreno residencial e comercial
.Área terreno: 450,00m2
·R$ 100.000,00
Lot. Novo Horizonte

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

-Ref. 211O-Amizade
=Terreno residencial
.Área terreno: 350,00m2
-A partir de R$ 108.000,00

-Ref. 2360 - Nova Brasília
-Terreno comercial e residencial
-Área terreno: 468,00m2
-R$ 280.000,00

.Ref. 2295 - Amizade
•Terreno residencial
.Área terreno: 329,74m2
·R$ 105.000,00

·Ref. 2465 - Chico de Paulo
·1erreno residencial pronto pi construir
-Area terreno: 322,00m2

.

·R$ 115.000,00

·Ref. 2450 - João Pessoa
=Terreno residencial
.Área terreno: 355,50m2
·A partir de R$ 78.000,00

·Ref. 2313 - Amizade
.Rua Roberto Ziemann
.Área terreno: 451 ,02m2
-R$ 245.000,00

.Ref. 2385 - Três Rios do Sul

.Ref. 2459 - Centro
·Terreno de esquina com. e central
·Área terreno: 747,25m2
·R 480.
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.Ref. 2223 - Amizade
-Terreno residencial
-Área terreno: 329,74m2
.R$ 105.000,00
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=Ref. 7357 - Amizade
-Suíte cf closet + 02 dormitórios
-Área imóvel: 240,00m2
-R$ 900.000,00

-Ref. 7352" Três Rios do Sul
-Suíte máster + 02 dormitórios
-Área imóvel: 170,00m2
-R$ 320.000,00

=Ref. 6597 - Vila Lenzi
=Sufte + 02 dormitórios
=Área imóvel: 250,00m2
-R$ 300.000,00

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

-Ref. 7356 - Ribeirão Cavalo
-02 dormitórios
-Área imóvel: 142,00m2
-R$ 175.000,00

-Ref. 7351 _ Guaramirim
-Suíte + 02 dormitórios
=Área imóvel: 142,00m2
-R$ 330.000,00

-Ref. 6655 - Três Rios do Norte
-Geminado: 03 dormitórios
-Área imóvel: 86,00m2
-R$ 150.000,00
=Lot. Paineiras

-Ref. 7348 - Vila Rau
=Suite + 02 dormitórios
-Área imóvel: 156m2
-R$ 430.000,00

-Ref. 7235 - Chico de Paulo
-03 dormitórios
-Área imóvel: 137,50m2
-R$ 225.000,00

=Ref. 7092 - Guaramirim
-02 dormitórios
-Área imóvel:47,40m2
NA COMPRA DO GEMINADO NO
VALOR DE R$ 96.000,00 O CLIENTE

LEVARÁ UMA BIZ OKM

�M!P.RfJRP.II_""

-Ref. 7355 - João Pessoa
-03 dormitórios
-Area imóvel: 291 ,98m2
-R$ 220.000,00

-Ref. 7085 _ Nova Brasília
-02 dormitórios
=Área imóvel: 292,00m2
-R$ 480.000,00

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

-Ref. 7343 - Água Verde
-Suíte + 02 dormitórios
-Área imóvel: 220,00m2
-R$ 430.000,00

-Ref. 7240 - Amizade
-Suíte cf closet e hidro + 02 dorm
-Área imóvel: 249,64m2
-R$ 580.000,00

-Ref. 7354 _ Amizade
-Suíte+ 02 dormitórios
-Área imóvel: 85,84m2
-R$ 235.000,00

-Ref. 7198 - Chico de Paulo
-03 dormitórios
-Área imóvel: 118,00m2
-R$ 385.000,00

-Ref. 7340 - Barra do Rio Cerro
-03 dormitórios
-Área imóvel: 106,66m2
-A partir de R$ 315.000,00

- 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. 7353 - João Pessoa
-03 dormitórios
-Área imóvel: 120,00m2
-R$ 180.000,00

-Ref. 7283 - Jaraguá Esquerdo
-Suíte máster cf closet + 03
dormitórios
-Área imóvel: 294,24m2
-NEGOCIÁVEL!

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

-Ref. 7349 - Vila Nova
-Suíte + 02 dormitórios
-Área imóvel: 140,00m2
-R$ 280.000,00

-Ref. 6714 - Nereu Ramos
-03 dormitórios
-Área imóvel: 58,42m2
-R$ 165.000,00
-Lot. Demathê

-Ref. 7299 - Vila Lenzi
-03 dormitórios
-Área imóvel: 116,35m2
-R$ 286.200,00

-Ref. 7337 _ Barra Velha
-os dormitórios
-Área imóvel: 162,00m2
-R$ 280.000,00

-Ref. 7325 - Nova Brasília
-OS 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) 99720019
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COMPRA · VENDE · ADMINISTRA

Fone: 47 3276-1003
imóveisCreci/SC 2.807-J

Plantão
479248-9078 (Vivo)
479672..1052 (Tim)
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II, I

Residência E 107

ApartamentoApartamento Apartamento Apartamento
EDlFICIQ SANTA CATARINA RESIDENCIAL MARANELLO EOIFICIO TOWER CENTER

Apartamento com área privativa de 95.53m2 Apartamento com área privativa de 113,00 m? Apartamento com área privativa de 96,76m2 sendo
sendo Suíte + 02Dormítórlos, Banheiro, sendo Suite + 02 Dormitórios, 02 Banheiros, Sala Suíte + ,01 DormitÓrio: Banheiro, Cozinha, Área de

Sala de Estar/Sala de Janta� Área de Serviço, de Estar. Cozinha e 02 Vagas de Garagem Serviço, Sala de Estar e Jantar, Sacada com

(LADO A LADO) Pronto 'para morar. Churrasqueira e 01 Vaga de Garagem.
R$ 230.000,00 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00. �_._.-.�----.----- ..�--_.-_._._ .__,_ ..__,_,__ ,__,_, ,_ .. .. J ,, �__, _

Apartamento com áre� privativa de 52m2 sendo 02

,._,.-,__,..- ,_,__ ........---'l .............. , ...... , .............. �;,._.......................,_,.......;

Barra do Rio Cerro

Residência ResidênciaResidência
Sobrado ComercialResidência

Casa com 296 mZ de área construfda sendo Suíte +
02 Dormitórios, 3 Banheiros, Sala de Estar, Sala de
Jantar. Cozinha Mobiliada. Área de Serviço, Área de

Festa, Piscina, Churrasqueira e 02 Vagas de
Garagem (Terreno com 623 m2)

Consulte-nos

Casa com 190,29m2 sendo Superior: 03
Dormitórios, Banheiro, Estar íntimo

Térreo: Sala de Estar, Copa, Cozinha, Banheiro,
• Área de Serviço e Garagem.

( Terreno com 473,20m2 )
R$ 465.000,00

Casa com área construída de 263m2 sendo PARTE
SUPERIOR: Suite Master e/cíoset, 2 Oorm.,BWC Sala de TV,
sacada e PARTE INFERIOR: Sala de estar/Jantar. B8IZlnho,
Lavabo, Cozinha, Despensa, Escritório, Lavanderla, Área de

Festas,Plscina e 02 Vagas de Garagem
R$ 525.000,00

...---.,._."...-----'---��----'- , ...... '--,,_,..,...-" .....'_ .......,.,...�--,-�--, ....._ ................._-' ......� ...._____-

Casa excelente para uso comercial, perfeita para
instalação de escritório ou consultório,

(terreno com 333,30 oi'- -Iazendo frente em 22m)

Casa com área construlda de 107,75 m'- sendo
Suite + 02 Dormitórios, 02 Banheiros, Cozinha,
Área de Serviço, Sala de Estar e Área de Festas

(Terreno com 506,27m2)

,,_�,��,�,_.,"-,_�,,!$J,�,�:-�9-���-�,,-,-,--,.-,,-,-,-,,-. Consulte-nos _j

www.entrelar.com.br
-�-� �-
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Galpões - Guaramirim (Condomínio
Empresarial Marechal) ,

10 galpão com área de 1.200m2 com

mesanino para escritório,
bwc masc/fem. (Todo pronto)

2° galpão com área de 3.000m2,
vestiário,

bwc masc/fem.
, -

(Todo pronto)
- Ótima infra estrutura, próximo a

Weg Ouimica, a 12 km da BR 101. - Te
a

'opção de locar toda a área de 3.000m2
ou o

mesmo pode ser dividido.
- Pé direito com 8,75 metros

- Serão construídos ainda mais 05
galpões com área de 3.000m2 cada.

�"'"'''�''''�'�''''''''_="'''''J"",,�II,n,�''''';_'�''''�'''''''''''''''''''''''''''''''�"",.'"'��I"""'""'''''''''ttl"�I�",lInw'",,,�_,,,,'"''''''''''''''"'''__"''''''''''"U'''''''''_'"''''''�<u.�.",�.""",,,,,,"II",''.I,,,,,,m__,,,,,,''''�,,,,,,",,,,••,,,;,,,,",,,,,,,,,,""", ..nm""",,,,,,,,,,,,m'''''''''''llq

,'"

I
I -Ref. A - 651 - Chico de Paulo II -Ref. B - 738 - Vila Rau
! -02 dormitórios I .Suíte + 02 dormitórios I
t !t : 'ilfr. -.

! -:estar/jantar, .cozinha, bwc, II-Estar/jantar, .cozinha, bwc, área! ., ". .....
area de serviço garagem "I de serviço garagem

Ref. C-156�Czernlewlcz
!

'

! I
' r, ·Sala comerciai com 160,00m2

l. -�.420,O�__ _ IL -�_85�� .__ 1.··$2200.00
""""""'�""'m.", _" ",""."""".,",..,-""..,,,,'..... '�,""��, "''''''''''''''',,",'''''.''_" ""."",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,._,,,,,,,,,,m,,",,,,,,,,,""""""'" ,�"""""",,,.,,, """,�-"",,,,,,,, ",,"" ""'.,"'""..

"'"',,.,,''''''''''':''''''',.,''' "'>'''''''''''''''''' '''''''''''''''''"'''''''.''''''''''''1
eRef. B -741 - Baependi I-Suíte + 02 dormitórios !
=Garaqem para 02 carros I

1""'" -Excelente localização!
"

! l

I �
-

- eR$ 990,00
! ""'_'''' ",," ."" ''', .", ."_,,,,,,,,, ", ", _"'""" '''' ",. ,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, ".'._" �"."'''.'' "',: ",,,,,.,, "'" .", ."."" "" '" "., "'" .".."""., ,,,,,,,,,,,,,. ,"",,,"''" "'''''''__'' ", '''''''''. m ".," ,�." """ ". "'. "",, � ,,", ,,", 'o, """'••• , .'_"'.'�' m" '"'' ,,,'o "".... ". '"'''''''''''''' """",,,,_,, """'" "j

·Ref. A-732 - Vila Lenzi
·Ed. Floresta
.02 dormitórios
·R$ 550,00

·Ref. A-765 - Baerendi·Ed. Walter Barte
·Suíte + 01 dormitório
·R$ 730,00

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

.Ref. A-755 - Centro
=Ed. Juliana
·Suíte + 02 dormitórios
.R$ 880,00

.Ref. A-768 - Baependi

.Ed. Vermont

.Suíte + 01 dormitório
·R$ 650,00

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

o
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Plantão de Vendas:
9187-2075

3370·1122
117·112
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WW I anai
contato@jvanain
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RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

ENTREGA EM DEZEMBRO DE 2012

R.164.350

Venha morar no Res. Eduardo Pamplona
excelentes apartamentos com 3 suites e 2

em salão

,f3ÃO L.UlZ- APTO 1 � LOC{\ÇÃq ��lA
I, 2QUAflTOS'(PL,ANTAORIGINA(IOIt13 1

QUARTOS), BANHEIRO, COZINHA, ÁREA DE
SERViÇO, GAR. R$ 620,00+TXS.

SENTRO ,""gv1ARCA110 CENTER EXqELENTE
SALAS COMERCIAIS. CONSULTE-NOS.

ED. MUNIQUE - APARTAMENTO CENTRALCOM
DTIMA LOCAliZAÇÃO, CONTENDO SUíTE MAIS
í DORMITÓRIO, ANDAR f';LTO, SACADACQM

I CHURRASQUEIRA E 1 Vfl..GA QE GARAqEM.
PARCIALMENTE MÚBILlADO. PROMOÇAO DA
SEMANA DER$235 MIL POR APENAS R$ 215
MIL COO 1012

CENTRO- AMPLO APARTAMENTO COM 2
DORMITÓRIOS, 01 SUíTE COM SACADA,
�AlA DE:. ESTAR, SALA DE JANTAR, COZINHA,
LAVA\DOI GAI';lA�EM COªERTA, CHUe'
Iá'A:SQUI21�EMEA DE SERViÇO, PQRCElA
NATO É PORTAS LAQUEADAS.ÁREANOBRE
NA PRAIA DE ARMAÇÃO. COO 1014

CASA COM 130M MAIS ÁREA DE FESTAS COM
CHURRASQUEIRAlDISPENÇAlE BANHEIRO
EP)SCINA, SENDO 01 SU1TE COM SACADA
MAIS'0.2 DORM" SAI:A ESTARlJ�NTAR, COZ,
MOBILIADA, AREA DE SERViÇOS, E 0.2 VAGAS
DE GAR,. LOCALALTOTRANQUILO E ÓTIMA
VISTA DACIDADE. COO. 1049

EXCELENTE APARARTAMENTO COM
1 SUíTE MAIS 2 DORMITÓRIOS, SALA,
GOZlNHA1 SApADA, BEPENPêNCli}�E !;t\IT
PRe:GADA, 2 VAGAS DE GARAGEM,AREA
PRIVJI:TIVA 128,0.9M . COO 1064

aproximadamente 6Süm2, terreno
aproximadamente 1.000m2. AluQuel
R$5,700,OOi'taxas.

G3!m�.amlI!l!>���([00!1Jc�D.�í,í_ D
"" j

.'

'.

l.so,l

-

.
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'11-2 qtos - Centro .

II} 1 tI_ �tl I� .::::::_ú>:.:�:" :"" "" ,... ,..." I e.r5>�.:_ ?r:'�o Clínica Jaraguá '!I
fí:ii' "",,�'.: ............ ,�.

c� ��Wt�;4�.:t.��

I

1-1 suite + 1qto - Centro

I prox.
Onco Clínica Jaraguá

I
R$800,OO + cond.

I

I LOCação Comercial
I -Ponto Comercial - Centro

II
prox. Breithaupt ela Renold i
Terreno 375m2 I
A. Construldartõôrn" JR$2.550,OO .

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

ytAfif
C_..·nlfo,,,

Bairro: Barra do Rio Cerro
1suite+1 qto A partir R$125.000,OO
Amplasala+sacada com churrasqueira
L-.� _L ------------'---.,.._-_,..--__,_- -,-.J:-L_t:--�_Rs___e�-:������g;��rt�!���2;6jl:ef.;o�������i��j;$���Od_o�_�_ciõ_u.:.c:_ira.:::jCJ.iI N _. . .Deacordocomalein°4591/64, informamos que as informações neste material têm caracter exclusivamente promocional, de acordo com e memorial descritivo.

.
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COMPRA
VENDE

ALUGA

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

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

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

., 1° pavimento: garagem, acesso social,
depósito e instalações de serviços;
2° pavimento: garagem, salão de festas
• e playground;

•
REE1413 - Ótima localização, na Rua 25 de Julho
(ao lado do Posto Mime Matriz;)

• 2 elevadores

.24 apartamentos (4 por andar);

• 106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto Tipo 1

106,73 m2 - Privativo

- REE1470 - Banheiro

- 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;

- 77 ,68m2 de área privativa
- Suíte + 1 quarto
- Sala de estar e jantar
- Cozinha

- Área de serviço
- Sacada com churrasqueira

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

,

- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

- Ótima Localização, Bairro São Luis.

86m2 Privativo Suíte + 1 dorm.

Amplo sacada com churrasqueira;

Sola de Estar e Jantar conjugadas;

Cozinha;

lavanderia;

Acabamento em Porcelanato, Gesso e Massa Corrida;

• Espera para Split;

Hall de entrada, Área de festas e Playground decorados

Estagio da Obra Maio/20 12

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

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

Plantão de Vendas
Osmari 9981.11221 Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111 1 Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua 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

'_'""_'··"_�"'__"''''� ''.__m_••�_�""_••",,,_'

r"
__m",.�",",_._"�••,,,,-,",,"-,,,"_••�-�,,._"-,,--, -",-- ,

IBAEPENDI I ILHA. DA FIGUEIRA IAMIZADE I NOVA BRASíLIA

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/63,91m2
de área privativa, 02 dorm., sala de estar/jantar,
sacada c/ churrasqueira e 01 vaga.
R$149.000,00

REF 1471- RES. ALGARVE apto c/72m2 de área
privativa, 02 dorm., sala de estar/jantar, sacada c/
churrasqueira e 02 vagas. R$ 129.000,00

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

.

garagem para 02 carros. R$ 525.000,00

NOVA BRASíLIA BARRA DO RIO CERRO

--�!

..
'

�EF.,a1 (\i� v,idjl,S �,l su�;i:ljd�r,ml sal�f'�Ilhll {J.:ilo�Y� flIS'o;REF. 821- Amizade -1 suíte, 2 dorm, sala co� (mobiliado) - R$1. ,.
REF. a1a-.Vila l.eflZi ".1 su�e, 2 donn, sala, cozinlta, tlburtraSq e garagam'RebQ�t,t1Çentf'f),..,.SQítç, Oa'donn!e gatagl!m �éU'�ql;"; A$ 3.fJ®,OQ
REF. 7�1 -VIEIRAS" 3 DORM, SALA, COZ, G P/2 CARROS"' A$1000,00.
REt: 505 - Am�e "' 2 suítes"� + 1 dlJrm, sala,

..... ". . ..... .
,O�

j REE. 812 �.Nova BrasOia -17sliíte, 2 dorm (mob);� ,{mo ob1 � l1$ t
REF. 801 • Centro· i suíte,3 dorm, sala, COZ, lavand • A$ 3.500,00.

.
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www.epassos.com.br

EPASS
. , ..

Imovers
CRECl3057J

4730550073
,

APARTAMENTOS
.-
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I
1
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DESTAQUES
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2!�-!!lIi:l��
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C'M.1!1Il417- �'&S/IiiIIIleQ�
IIllI!M!I!tIímbs .. �AaMne;

C®1lI �..-CiItla2:�
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�l1l!iiil1m
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1i$lJJÍll!i!<� ...2�·�
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CóIi 2048 -ApatIameflto 1

suíte .. 2 qutIrtoS -

�
•

CM. 1030- Casa de�
J!InfIm das Foo.es· EsIrada Nova

Cc'ld. 4001 �� em Santa
�COO1i1rea de,5.000m'

CétIIi 11m< - Cas<I: I suíIe
"'2�-Rau

TERRENOS

��-ll.'f�
".RíI/l$(/)IgI� II.fIL.P'�

l35d

(;Q4..�-�
�,,,lQ;tt

CM. 3000 "roOOC'O àreIl®
530.00m"· VU Nowi.
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(47) 3371·554
Horário de atendimento:

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

rejane@atlantaimoveis.comão do Rio Branco, 373

R.I: 4.284

Ref. 2453 Resid Las Vegas (Em construção) na Nova Brasnia com 01 suíte, 02 dormitórios, sala de jantar e
estar, sacada com churrasq., bwc social, cozinha, área de serviço. 02 vagas de garagem. Hidrometro Individual,

Piso Laminado em madeira nos dormitórios, Massa Corrida, Preparação para Ar-Split. R$179.000,OO... R.I: �2.534

R.I: 25.232

ReI. 2474 Raziei Residence
(Em Construção) no Baependi
com 3 suítes, sendo uma,
delas suíte master, lavabo,
sala de jantar /estar, sacada
com churrasqueira, cozinha,
área de seviço, com 02 vagas
de garagem. 02 Coberturas.
Aptos a partir de
R$ 305.000,00

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, PREPARAÇÂO
PARA AR SPLlT, HIDROMETRO INDIVIDUAL.

R$ 219.000,00 á R$ 235.000,00

Ref.1664 Geminado
Novo Lot Paineiras em
Três Rios do Norte com
03 quartos, bwc social,
sala, cozinha, área de
festa com churrasqueira,
área de serviço, garagem
para üt.caro.
R$ 150.000,00.

Rei. 2418 Residencial
RMera(Em

Construção) na Vila
Nova com 1 suíte com
closel, 2 dorrnttórios,

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-spin e hidrômetro
individual,Preparação

para aquecimento a gás.
(SOMENlE 02 APTOS
POR ANDAR). A Partir
de R$ 270.000,00.

Jaraguá 99 com 4

dormitórios, bwc
social, sala, cozinha,
área de serviço, área
de festa com lavabo,
3 vagas de garagem
(em fila).
R$ 180.000,00.

ReI. 1641 Sobrado na

Vila Rau com 01 sute
com closet, 02 quartos,
sala de jantar/estar,
cozinha (mobiliada) bwc
social, lavanderia, área de
festa com Churrasqueira
e fogão à lenha, 02 vagas
de garagem. (ACEITA
FINANCIAMENTO
BANCÁRIO).
R$ 390.000,00.

ReI. 1659 Casa na Ilha
da Figueira com 1 sutte
mais 2 quartos, bwc
social, sâla de estar/
jantar, cozinha, área de

serviço,área de festas
com churrasqueira e

despensa, garagem para
3 carros.

R$ 370.000,00.

R.I: 63.507 ReI. 2416 IBIZA
Residence

�EmConstrução no
Centro com suãe
c/ closet e sacada, 2
demi-suítes, sala de ��2:!l:!t!ilC!l_��ml!��::E::E:iiil�:::3i5�D!:ii��iI!I'i:::llJEiliS&��5E1l;Z:;�!:i!E:::::ZZ::::::::i2EE:::�ljantar 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, aprovettamento
de água da chuva,

medidores individuai
de água e isolamento
acústico. A partir de

R$ 360.000,00
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3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI - Exce
lente localização. Suíte + 1 qto. Consulte
nos. RI. 3-61.920

3064: BAEPENDI - PÁSSAROS E
FLORES - Suíte + 2 qtos. R$ 310 mil
RI. 7-2:597

3110: JGUÁ ESQUERDO - ANA
LÚCIA (Torre B) - Suíte + 1 qto,

.

sacada cf churrasq.R.l. 1-62.185

3011: VILLENEUVE - Alto padrão e ex

celente localização. Suíte master + 3
suítes. Condições de pgto especiais.

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- RI 2-63.476

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

3392: VILLAR - 2qtos, sacada cf ehur

rasq. R$ 149 mil. RI. 2-57.444

3007: MILANO - Excelente padrão d suíte
máster + 2 suítes, 3 garagens. Consulte-nos!
RI. 1-65.549

3094: Czerniewiez - Última unidade com

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

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

condições especiais.RI. 7-20.073

3206: PALADINO - 2 qtos, sacada cf

ehurrasq. R$ 139 mil

FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE JUNHO DE 2012 I IMÓVEIS I 17

3406: ESPLANADAGLATZ -98e 118m2de
área total, 1 qtos, sacada com churrasquei
ra. Entrada de R$ 6.000,00 + parcelamento
+ financiamento. RI. 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.

3281: EMMENDOERFER HOME CLUB - 3

opções de plantas. Aqui vr:x:iJ aproveita o mel
hor da vida, na segurança da sua casa. Visite o
decorado.

3004: CENTRO -IBIZA - DUAS OPÇÕES DE PLAN

TÀS, 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. RI 11-
56.344.

3019: CENTRO - JARAGUÂ TOWER - Duas

opções de planta, t�rma de pgto facilitada. Aceita
imóvel no negócio. Córsute-nos. RI. 1-61.952

3060: AMIZADE - JULIANA CHRISTINÂ - 02
ou 03 qtos (sendo 1 suíte), 2 vagas de garagens
(opcionais). Entrada + parcelamento. RI. 62.167

c
c
(J)
E
o
E

3152: EUGÊNIO TRAPP - Suíte + 2 qtos ou Suíternáster
+ 2 suítes, vaga de garagem adicional, terraço". Area de
festas cf piscina, salão de festas, dois elevadores e muita
comodidade.Consulte-nos!
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3025: CENTRO - MANHATTAN - 3 suítes, 2 gar. e a van- (ii
>

tagem da planta poder ser modificada para atender às suas 8
necessidades. RI. 4-31.988. Visite o decorado. �

3056: CENTRO - GAMALlEL - suíte + 1 qto ou 2 qtos. En
trada e parcelas facilitadas. RI. 1-60.083
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20 ANOS COM VOCE!
www.girolla.com.br

Rua Sadio do �jo. Branco·, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I se I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com.br I www.girolla.com.br

3003: 3003 - SAINT TROPEZ - 3001: FLOR DE LÓTUS -

1, 2 ou 3 qtos. À partir de R$ 140 Suíte + 1 qto ou Suíte + 2 qtos.
mil com excelentes condições Otimo acabamento e locali-
de pgto.

�

zação. À partir de R$ 210 mil

3103: JAESER II - Suíte + 2 3116: SII,.VIO PRADI - Suíte +

qtos, cozinha mobiliada, sacada 2 qtos, 2 sacadas, churrasquei-
e! churasqueira. 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 suífe + 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

negócio.

1217: ESTRADA NOVA -

79m2 cf 2 qtos, cozinha mobili
ada. R$ 165 mil. Aceita carro

ou terreno.

� " ,
.

",J E R'R E N'o S.
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_

•
f • "

•

3028: JARAGUÁ - Central. 2

qtos, sala, cozinha ... Porteiro 24h.
R$149 mil
•

3176: JARDIM EUROPA -

Novo. 2 qtos, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira e

garag_em. R$ 130 mil

1

1013: CENTRO - 180m2 e!
suíte com banheira + 2 qtos,
salas, bwc's. Pode ser utilizada
comercialmente. R$ 500 mil

1229: JGUÁ ESQUERDO -

140m2 cf 3 qtos, cozinha mo

biliada, área de festas e am

plo 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$175.000,00
2230 - JÀRAGUÁ ESQUERDO - 300,60M2 - R$ 94.000,00
2242 - NEREU RAMOS - 300,71M2 - R$ 79.500,00
2244 - NOVA BRASíLIA - 2.465,89M2 - R$ 800.0001.00
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: JGUÀ 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: TIFA MARTINS - 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: J�RDIM 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, çozinha 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 garâgens.
R$259mil

1161: CZERNIEWICZ
181m2 cf 4 qtos, sala, coz

inha, 2 bwc'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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Esplanada Glatz.
Na Vila Nova,
sua vida nova!
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loc,aliz,ado na Rua 25 de Julho, sIno
Bairro Vila Nova w Jaraguá do S I - se

Apartamentos de 98 e 115m2 de área total

2 dormitórios

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

Sacada com churrasqueira

Banheiro e área de serviço_ toS

Espera para ar condicionado e TV a cabo

1 vaga privativa de garagem com opção para
aquisição de mais uma

Área verde e de lazer Plavçrour.d
Salão de festas

2 elevadores por bloco

Incorporação: 'Vendas exclusivas e informacões:
:;,

(47) 3055-0919
(47) 8447-9319

-�------
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Apartamento c/ suíte + 1 quarto, sacada

c/ churrasqueira, cozinha mobiliada. R$
149.000,00 (liberado para financi. e FGTS). Tr:
9104-8600.Creci 14482.

• VENDE-SE Apartamento 304 no Residencial

Mont Vermont, 1 suíte + 1 quarto e demais

dep. 1 vaga de garagem. No Czerniewicz.

R$210.000,00. Tratar 9979-065b com Clesio.

• Apartamento c/ 2 quartos +sacada c/
churrasqueira, área de festa, áreas de 53 á

65 m2• R$ entrada + parcelamento + financi.

Tr: 9159-9733. Creci 14482.

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

9996/8443-3633

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2 qtos
sac.c/churrasq. Só manhã sego piso de frente
56 m2 área priv+garagern R$125.000,00
8443-363.

• 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: MaxWilhelm,
837, prédio azul Tr: 3371-6021

• Apto no Rau, 67 mP 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 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) 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:
61,23 m2, área comum: 11,07·m2• Vaga de

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

• Vende-se apartamento novo no centro a 5

quadras do calçadão, 2 quartos. 64 metros

no valor de R$ 155000,00. Tr: 3371- 6623.

• Vende-se apartamento novo em Três Rios do

Sul, 2 quartos, 64 metros no valor de 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 rnt? 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

• Çasa Nova com 135 m2, terreno 390 m2•

Porcelanato, água quente, laje inclinada,
moderna próx. Unerj/Rau, R$ 275 mil.

8443-3633

ALUGA-SE
Suites e Kitnet mobiliados.
Com garagem e internet

Ambiente monitorado e familiar
Mensalista ou diário

Fone: 3372-3561/8492-5911

RESIDENCIAL

TORREDE 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

• 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, Sufte 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 / �616-3092 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 106'al, terreno
com 300 mt2• R$: 120.000,00. Aceito veiculo
com 50% do valor ou terreno. Tr: 3273-7644/
8812-7170

• 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.

• Vendo uma chácara de 50.000,00 mP com

nascente, cachoeira, plaino pronto para

construir. R$ 110.000,00. Tr. 3376-0726.

• 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 2 sala comercial no centro de Corupá
60 mP cada, sobre loja. Tr: no horário comercial.
3375-1004

• Vende - se loja de presentes, utilidades e
acessórios femininos, Bairro Vila Lenzi. Tr: 9175-

1200 ou 9663-5682

• Vendo agropecuária, pet em Guaramirim, bairro
Avaí, valor a combinar contato com Fabio ou

Marley (47) 9244-6304

• Aluga se sala comercial em Guaramirim com 18

mP, ótima localização. Tr: 3373-1900

• Aluga-se galpão com 200 mP, na Rua Cristiane

Zerbim, 240. Rio Hem Schroeder 3374-1488 /
8861-9108.

• Vende-se um petshop completo, com consultório

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

478492-7060

• 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 Brasília. 450 m2 (15 x 30

mt) Contato pelo telefone 47 8818-3320

• Terreno de 20 por 70 mts com casa de 220

mts,sala e cozinha dois banheiros 3 quartos e

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

Tr: 9969-5540.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino no Rio Cerro

II. Valor a combinar. Tr: 3376-0726

• Terreno na praia de 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 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 rn) cada R$170 mil
- tratar com Sergio Cyrillo Bagattoli 9975-3940

• Vende-se terreno na praia deltajuba R$
30.000,00 escriturado, 300 m2• Tr: 8448-8644

IMÓVEL · CAMINHÃO · EQUIR
AGRICOLA • CAI DI 81RO •

QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO

CReDITO ENTRADA
RS 81 MIL
RS 79 MIL
RS 62 Mil
RS 43 M.ll
RS 33 Mil
RS 29 Mil
RS 21 MIL
R$19 MIL
R$14 MIL
R$ll Mil

��� �c�
ACEITO CARRO E FGTS

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
RS 125 Mil

RENATO STEFANI
Corretor de Imóveis - CRECI 14.407

Rua Leopoldo Veloso, 88 - Jaragua do sul/se
Email: stefanitb@ibest.com.br

Apto. Czemiewcz -

2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem, quadra de esportes,
sol da manha. R$ 126 mil ale carro

Terreno com 470,00 m2, escritura,
asfalto, proximo Juventus.

R$110 mil

Apto centro 1 suite, 1 quarto, sala, COZo

mobiliada, lavanderia, area de festa com
sacada, banheiros e suite com mobilia.

R$ 230 mil

Casa alvenaria na Figueira com 3
quartos, sala, cozinha, banheiro, área de

festas com fogão a lenha ..
R$160 mil

(47) 3371-8851
9993-3881

Casa alto padrão no água verde, suite, 2
quartos, sala, cozinha,banheiro,area de

festa, garagem 2 carros; linda vista.
R$ 520 mil negocil.lfeis

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Você escolhe sua conquista

Hausgarten
Rua: 702 João Ropelatto, esquina SR 280.

Nereu Ramos / Jaraguá do Sul se REF.: 423 -IJILA NOVA -1° ANDAR - Apto com 87m' com 01
suíte, 02 quartos, sala de jantar/estar, banheiro, sacada com chur
rasqueira, cozinha e área de serviço. Valor: R$ 225.000,00
REF 424 - VILA NOVA - 7° andar - Apto com 87m', com 01 suíte,
02 quartos, sala de jantar/estar, banheiro, sacada com chur
rasqueira, cozinha e área de serviço. Valor: R$ 240.000,00Apartamentos com 02 quartos, sala/és

tar, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada e 01 vaga de garagem.

Apartamentos a partir de

R$106.400,OO REF.: 149 - VILA NOVA - �etragem da casa: 200m'. Me
tragem do terreno: 600m Casa com suíte, 02 quartos,
bwc,.sela cozinha, área de serviço e gar. para 2 carros.
PRE\,O A VISTA = R$ 380.000,00 OlJ R$ 120.000,00 de
entrada e SALDO em até 90 (NOVENTA) parcelas
de 3( três) CUB'S mensais.Mais informações: marcal@engetecimoveis.com.br ou no

tel. 8845-9814

REF 394 - EDIFíçlO ELEGANS - Centro - 1 SuíTE + 1 QTPS,
BWC,CIRCULAÇAO, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA
DE SERViÇO, SACADA, 1 VAGA DE GARAGEM. R$200.000,00
- forma de pagamento: Entrada R$70.000,00 +parcelas até
entrega das chaves + saldo financiado pelo banco.
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REF454 - T1FA 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. TERRE!'JO COM
427;50M'. R$165.000,00 (ACEITA PROPOSTA)

REF 346 - FIRENZE - Casa com 03 quartos, sala de
estar/jantar, banheiro, cozinha, área de serviço, ga
ragem com banheiro e área de festa. Área do imóvel:
130m'. Valor: R$ 180.000,00E.

Rua Frederico Alberto (u�t Vasel, 575 - Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul
More ern um ponto estratégico de Jaraguá do Sulo EMMENDOERFER HOME CLUB ofer
ece 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 apartamentos tipo
por andar. Serão 11 pavimentos de apartamentos tipo, e um pavimento superior com
coberturas planas.

.,.

RESIDENCIAL ESTAÇÕES: Localizado na Rua Ingo Blunk
- Próximo a Unerj - jaraguá do Sul. O apartamento: • 2
quartos .• sala de estar/Jantar. • cozinha .• sacada com

churrasqueira .• banheiro social. • área de serviço .• 1

vaga de estacionamento.

REF.: 258 - CENTRO - Apartamento com 01 suíte, 01
quarto (Planta original alterada 01 suíte+oz quartos), Sala
de jantar e estar, escritório, cozínha, lavanderia, chur
rasqueira e 02 vagas de garagem. 01 quadra do Angeloni
da Barão - Prédio novo. Valor: R$ 370.000,00.

REF.: 385 - CHICO DE PAULA
03 quartos, bwc, sala de estar, cozinha, lavande
ria, garagem para dois carros + Edicula contendo:
lavado, sala e churrasqueira - R$ 240.000,00

REF390 - APARTAMENTO - NOVA BRASíLIA
1 suíte + 2 qtos. sacada c/ churrasqueira, cozinha
mobiliada, bwc, área de serviço, piscina, área de
festa,1 vaga de garagem. R$250.000,00

408 NOVA BRASíLIA
Terreno urbano edificado com uma casa em alvenaria

(não averbada. Terreno com 1.100m' e a casa com

318,95m' (1 suite + 3 qtos), demais dependências e

piscina. R$900 mil

REF 438 - CENTRO

Apartamento com 03 suítes, esrrttório/sulte, home
Office, sala, copa, banheiro, 'cozinha e 03 vagas de
garagem. Todo mobiliado. Valor: R$ 1.200.000,00

.'

�
�

i
I EDIFíCIO TOM JOBIM: Localizado na Rua Henrique

Friedemann, próximo a ACIAG, Centro de Guara
mirim. Apartamentos: Com 1 suíte + 2 quartos; com
1 suíte + 1 quarto; com 2 quartos. Apartamentos a

partir de R� 133.000,00. Consulte-nos.

www.enqetecimovels.com.br
Padre Pedro Frâockeo, 217 - Centro - CEP� 89251-040 - jaraguá do su,/se

REF.: 445 - RESIDENCIAL VILLE OU SOLEI L - APTO 501
- CENTRO - SUíTE + 2 QTOS, SALA DE ESTAR/jANTAR/
COZINHA INTEGRADOS, ÁREA DE SERViÇO, SACADA
COM CHURRASQUEIRA E UMA SALA DE MÁQUINAS
(DEPÓSITO). R$380.000,00

REF445 - AMIZADE - Apto térreo com 2 qtos,
sacada com churrasqueira, cozinha mobiliada, bwc,
sala, garagem. R$1So.ooo,oo. Aceita proposta de
casa com maior valor

REF443 - SÃO LUIS

CASA GEMINADA - 2 QTOS, S�LA DE ESTAR/JAN
TAR INTEGRADAS, CQZINHA, AREA DE SERViÇO,
BWC SOCIAL, GARAGEM. R$150.000,00

REF451- CENTRO - APTO EDIFíCIO MUNIQUE
- SUíTE + 1 QTO, SALA DE ESTAR/JANTAR/
COZINHA INTEGRADOS, ÁREA DE SERViÇO,
SACADA COM CHURRASQUEIRA, 1 VAGA DE
GARAGEM. R$250.000,OO

REF442 - RECANTO FELIZ - ENTRADA SCHROEDER
I - CASA COM 1 SUíTE + 3 QUARTOS, SALA, COZINHA
MOBILIADA, 02 BWC, ÁREA DE FESTA, ÁREA DE

SERViÇO, GARAGEM, EDíCULA.R$250.000,00 ACEITA
PERMUTA.

REF 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: 450m2 Área do imóvel: 240m'
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Edifício Candido Portinari: Rua Presidente Jucelino,
centro de Jaraguá do Sul - se. Apartamentos com 01

surte, 01 quarto, banheiro, sala de, estar/jantar, coz
inha, sacada com churrasqueira. Area de serviço, 01
vaga de garagem, preparação para ar condicionado.

REF453 -ILHA DA

FIGUEIRA

CASA ALVENARIA

COM 3 QTOS, SALA,

COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO, GARAGEM,

BWC, TODA MURADA.

R$170.000,00

REF 309 JARAGUÁ ESQUERDO -

Casa de alvenaria com 03'quartos, sala estar/jantar, cozin
ha, 04 banheiros, área de serviço, área de festa. E no térreo
possui 01 sala comercial; Metragem do imóvel: 550m'.
Metragem do terreno: 860m'. Valor: R$ 750.000,00.

REF435 - CENTRO

Apto no Edificio Gaia - 1 SUíTE' 2 QTOS, BWC SEMI
MOBILIADO, SALA DE ESTAR, JANTAR E COZINHA CONjU
GADAS, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM. R$280.000,00

VILLA CATÂNIA; Localizado em Balneário de Piçarras, foi pro
jetado para que pra-ticamente todos os ambientes tenham
vista para o mar. Toda a área social será entregue mobiliada e
decorada. Além da preocupação com a sustentabilidade( comuma área de preservação permanente, captação e reuti i
zação da água das chuvas para irrigação dos jardins e limpeza
das áreas sociais, a energia solar também será captada,
gerando energia para a iluminação das áreas sociais.

REF.: 447 - ÁGU.A VERDE - CASA COM 2 SUíTES
+ 1QTO, ESCRITORIO, SAL�S DE JANTAR/ ESTAR
INTEGRADAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO, BWÇ
SOCIAL, GARAGEM COM CHURRASQUEIRA + EDICULA
COM +-25M'. R$ 320.000,00

TERRENOS:

REF 386 - Terreno no

Bairro czerniewicz -

376,02m - R$ 110.000,00
- Pode ser financiado!

REF439 -Nova Brasília
- Terreno - Ótima lo

calização com 700m2.
R$380.000,oo

REF278 - Terreno no

bairro Amizade em rua

asfaltada com 336m2.
Valor: R$ 102.000,00

REF446 - Estrada Nova
- terreno com 329m2 .

R$92.000,OO

REF452 - Vila Nova

Terreno de 372,97m2
sem benfeitorias.

R$160.000,oo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR
,

DE IMOVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

TERRENOS
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002"- Nereu Ramos. terreno com 408,OOõ12: , :�.': , ,.� :.� ,:::, , :�: R$95.000,OO003 - Santo Antonio, terreno com área de S9.268,00m2 : R$1.200.000,00006 - Três Rios do Sul, terreno com aproximadamente7.000,OOm2 R$400.000.oo019 - Schroeder, terreno de 6.576,6Sm2 , R$28O.000,00020- Barra Velha, terreno com 306,00m2 , R$ 30,000,00.023 Santo Antônio terreno com área de 475.650.00m2 R$ 960.000,00024 - Nereu Ramos Terreno com 420,00m2 R$ 58.000.00026 - Ribeirão Cavalo, terreno com 1, 189,5Om2 - R$135.000,00029 - Nereu Ramos. terreno com 4.317,70m2 - R$ 2.000.000,00032 - Ribeirão Cavalo, terreno com 9.309,60m2

RI500.000,00037 - Vila Rau, terreno com 2.407,30m2 R 650.000,00038 - Ribeirão Cavalo, terreno com 11.590,11m2 � R 300.000,00041 - Nereu Ramos. terreno com 20.321,80m2 R$1.500.000.00049 - Nereu Ramos. terreno com 6oo,00m2 , R$85.oo0,00050 - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2, : , R$85.000,OO058 - Nova Brasília, terreno com 16.843,45m2 : R$1.200.000,00059 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 R$ 75.000,00083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2, R$160.000,OOOS9 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m2 R$145.000,00099 - Corupã, terreno com 2.200,oom R$300.000,00107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 R$2.oo0.000,00109 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm2 (ótimo pi indústria) , R$ 450.000,00130 - Amizade - terreno com 61.500,00m2 : R$500.000,OO156 - Chico de Paula, terreno com 723,6001 R$120.000,00234 _ Amizade terreno com 350,OOm2.{Residencial Munique) R$108.000,00

004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,00m2 e terreno com 450,OOm2 valor R$180,000,00028 - Ouro Verde - casa de alVenaria c/200,OOm2 e terreno cJ 329,00m2 aceita sítio R$220.000,00035 - Ribeirão Cavalo - casa de a1v. de aprox. 68,OOm2. Terreno de 443.50m2 R$136.000,OO056 _ Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,OOm2 R$130.000,OO062 - Ubatuba, casa mista com 140,OOm2 e terr. 307,51m2. (aceita imóvel de menor valor em Jguá do Sul).R$115.000,00075 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 121,42m2 e terreno com 395,12m2 R$160.000,OO090 - Barra do Sul. casa com 32,OOm2 e terreno com 360,OOm2 R$32.000,00094 -Ilha da Rgueira, casa em alvenaria com 149,41 n1 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. cJ 1 02,00m2 e terreno cJ 475,OOm2{aceita apto de menor valor) R$220.000,00136 - Rau, geminado em alvenaria com 1 99,00m2 R$250.000,00150 - João Pessoa - casa de alv. cJ aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr. cf 1.574,1Om2 {aceita apto de menor valor) R$450.000,OO161 - São Luis - casa de alvenaria com 140,00m2 e terreno com 421.61111 R$220.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula. Terreno com 660,00m2 R$ 220.000.00188 - Santo Antonio, sobrado com 170,OOm2 e terreno com 2.500.0Om2 R$180.000,00

065 - Ribeirão Cavalo, casa de
alvenaria cJ 37,82m2 e terreno

c/337,50m2. (aceita'financiamento
bancário). R$108.000,OO

070 - Ribeirão

Cavalo, terreno com
71.148,20m2

R$ 2.850.000,00
106 - Centro - apartamento com área
total de 120,86m2• R$ 235.000,00

073 - Três Rios do Sul, apartamento
com 63,70m2• R$130.000,OO

091 - Amizade, casa de alvenaria com
310,0Qm2 e terreno com 378,00m2.

R$ 550.000,00

044 - Nereu Ramos, C/ área de 72.000,OOm2, c/ casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,OO237- Ribeirão Grande do Norte c/123.300,OOni,cj água corrente, plantação de arroz, banana , R$ 500.000,00
030 - Santo Antonio - c/ casa de a1v., rancho, lagoa. cl área de 175.000,00m2. aceita imóvel de menor valor. R$450.000.00

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

Apartamento Centro , R$700,00
. Apartamento Centro , , , R$850,OO

LEILAW.MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECIOl1420

039 -Apartamento
,

Agua Verde com
área total de

52,71m2.
R$ 100.000,00

040 - Barra do Rio Cerro, casa de alvenaria
com 125.63fn2 mais ediclia com 73,(J()m2.
Terreno com 315,35m2. (Aceita terreno na
Barra do Rio Cerro). R$ 253.000,00

079 - Ribeirão Cavalo, geminado novo
com área de 85,13m2•

R$135.000,OO

025 - Nereu Ramos casa de
alvenaria com 58.08m2 e terreno
com 322.00m2• R$120.000,OO

i COMPRA· VENDE • ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo - Centro iI

I

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728
Centro - Guaramirim - se - CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47) 3373-1905

'Ret. 114.1- Cenlro/Guaramirim
. Sobrado, 03 dormitórios
·Pav.térreo uma sala Comercial
, Área do imóvel: 385,32m2
'Imóvel Legalizado pode ser Financiado

·R$ 750,000,00

·Ref, 159,1 - Área Central/Guaramírím
. Casa de Alvenaria
'Área do imóvel: 70m2
'R$ 180.000,00
'Excelente onto vomercial!

·Ref. 110.1 - Beira Rio/Guaramirim
'$uite + 02 dormitórios
-Area do imóvel: 70m2
'Área do terreno: 360m2
'R$ 95.000,00

·Ref. 95.1 - Nova Esperança/Guaramirim
·02 dormitórios
'Área do terreno: 450m2
'Área do imóvel: 70m2
'R$ 120,000.00

·Ref. 101.1 - Centro/Guaramirím
,02 dormitórios
'R$ 235.000,00
'Aceita financiamento
·NEGOCIÁVEL

·Ref. 76,2 - Vila Progresso/ Guaramirim
,03 dormitório
'Área do imóvel: 144m2
'Área do terreno: 324.15m'
'R$ 150.000,00
. Estuda proposta envolvendo terreno

-Ref. 170.1 - CenlrolSchroeder
'Área do terreno: 731m2
'R$ 140.000.00

·Rer. 153.1-Avaíl Guaramirim
·03 dormitório
·R$ 130.000,00
'Aceita Financiamento.

Ref. 168.1 - Corticeira/Guaramirlm
'Área do terreno: 2.812m2
'R$ 290,000,00

'Ref. 145.1 - São LuizlGuaramirim
'Área·do lerreno: 360m2
'R$ 70,000,00
'Aceita Financiamento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PAMPLONA
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pamJ:t20R 47 3275 2608
www.PAMPLONAEMPREENDIMENTOS.com.br·

Saint Sebastian
Flat

Residencial
Dona Wal

Apartamento NOVO
na Vila Nova contendo
Suíte + 2 Quartos,
Churrasqueira na

sacada e 1 vaga de

garagem.
Entrega Junho 2012 ..

R$ 180.000,00

Flat totalmente mobiliado
Ótima oportunidade para

investimento!

R$ 130.000,00

Terreno Cond. Jardim Cristina
Terreno em condomínio fechado

no Jaraguá Esquerdo com 659 m2.

Terreno Loteamento Ville De Lyon
Terreno no bairro Amizade com 336 m2.
Terreno plano com ótima localização.

Pronto para financiar.

Terreno no bairro João Pessoa com 2.520 m2,
100 metros da Rua Manoel Francisco da Costa.

R$ 275.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE JUNHO DE 2012 I IMÓVEIS I 25

7) 3371-6600
Plantão: 8864-4021

.im,obiliariabeta.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lote - Três Rios do Norte a partir de R$ 6�.OOOJOO

Apartamentos a partir de R$ 110.000,00 :,:...
INVESTIMENTOS

Vida

• Asea de 8S.000m2 - R$ 160.000,.00 • Área de 1�875rrtJl- R$ 230.;OOO�OO
• Ária de 62.00fJfI12 .. R$ 145..000,00IMÓVEIS

CREel 3139..J

" aéf!. 1,;3QQ ,

I I I1II
I

Chácara
Schroeder,

Duas Mamas

Área de terreno:

690,OOm2
'"

Area construída:

180,331n2
1 Suite,2

dormitórios, sala,
copa, cozinha,

lavanderia, área de

festas e garagem.
____._,_._.__ U III 5Iij

. Apartamento na
ilha da figueira com

91,05m2, 3. quartos, sala,
cozinha, lavanderia,

banheiro e garagem, em

frente ao

Supermercado
Brazão.

Área total:
100.277,OOm2

Casa com 130m2

(3 quartos)
Quiosque com 120m2

�� • __�� '_"_'_Od_"___'_� /

Terreno de

esquina: 630,OOm2.
Casa com 127,45m2

1 Suíte,2
dormitórios

47 .00
PLANTÃO

Vendas 9973-95861 9923.9739/looação 9923.7090 I 9934-8069

('
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L1052 - Casa - Barra do Rio Cerro - Com 01 suite, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, despença, garagem.R$ 700,00.

L1053 - Casa - Centro - Com 01 suite com banheira, 03 quartos, 04
salas sendo 02 com sacada, cozinha, bwc, escritorio. Área de serviço,
churrasqueira, 02 vagas de garagem, fundos com edicula, toda murada

com portão eletrônico. R$ 2.500,00
L1054 - Casa - Vila Rau - Com 03 quartos, sala, cozinha, copa, bwc, área

'de serviço, garagem, toda murada.R$ 600,00
L1055 - Casa - Três Rios do Norte - Com 02 quartos, sala/cozinha, bwc,

área de serviço, garagem.R$ 350,00
L1058 - Casa - Centro - Com 02 quarlDs, sala, cozinha, bwc, área de

serviço, garagem.R$ 700,00
L1060 - Casa -Vila Lenzi - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de

serviço, garagem.R$ 690,00
L2116 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, bwc, cozinha,
sala, área de serviço, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox. R$ 100,00
L2122 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, coz., área de

serviço, sacada C/ churrasqueira, gar.R$ 710,00 e Cond. Aprox. R$1 00,00
L2123 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha, área

de serviço, bwc, garagem.R$ 600,00 e

Cond. Aprox. R$1 00,00
L2131 - Apartamento - Baependi - Com 02 quarlDs, sala, coz., bwc, área
de serviço; sacada C/ churrasqueira, R$ 620,00 e Cond. Aprox.R$ 100,00
L2135 - Apartamento - Centro - Com 01 su�e C/ closel, 01 quarto, bwc,

sala, cozinha, área de serviço,.sacada C/ churrasqueira, garagem, elevador,
TODO MOBILlADO.R$ 1.800,00 e Cond.Aprox.R$180,00

L2161 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço, sacada, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox. R$ 90,00

L2164 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço, sacada com churrasqueira, garagem.R$ 680,00 e.Cond.

Aprox.R$100,00
L2166 - Apartamento - Centro - Modelo LoftR$ 450,00 e Cond.Aprox.

R$15Ô,00
L2168 - Apartamento - Baependi - Com 02 quartos, sala, coz., bwc, área

de serviço, sacada com churrasq., gar.R$ 610,00 e Cond.Aprox. R$1 00,00
L3016 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2, bwc.R$ 550,00

L3057 - Sala Comercial- Vila Nova - Com 02 bwc, 02 Splint Instalada
medindo 90 m2 e mezanino.R$ 2.800,00

L3058 - Sala Comercial- Czemiewicz - Com 49,45m2. R$ 700,00
L3060 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2.R$ 500,00

L4006 - Galpão - Guaramirim - Cbm 500 m2 - R$ 3.800,00 .

L400B - Galpão - Vila Lalau - Com r500m2 - R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Dom Bosco, 57 - Vila Lalau
Entre Marisol e WEG

�sidencialJardirn Europa

... , ,.€ ...

* Quartos 02
* Sala de Jantarj Estar
* Cozinha
* Lavanderia
* Banheiro
* Sacada c/Churrasqueira
* Vaga de Garaqem Ol.
Bairro: Três lOS do Sul
Pronto em Setembrro de 2012
Entrada de 5.000,00 + Parcelas
+ Saldo Financiamento

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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

H114R Casa 152M2

R$:320Mil, Centro

HOO25 Casa 170M2. R$: 320
mil, Res. Jardim Europa

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 Vila Lalau
R$:185 Mil, 90,43 M2

H021 Ed. Vale Da Lua
R$: 150Mil, Amizade

H2170 Chico de Paula
92m2. R$: 215 Mil

Residencial São Luis. Área
Total 70.42m2. R$: 149 Mil

H107 Área Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$: 154 Mil,

Centenário
�

Terreno Área Total759 m2

R$: 750 Mil Centro

H163R Nová Brasília R$:650
Mil, Área Total 650m2

H0026 Ilha da Figueira
R$:211 Mil, 100M2

H221 R Vila Lalau
R$:125 Mil.

H132R Casa 206M2
R$:450Mil Barra Rio Cerro

H210D Ed. Tulipa 97m2. H20S Moradas da Serra
R$:320MiI, Centro R$:249 Mil, Nova Brasilia

H13SR 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

H129RArea Total. 2.258m2•
R$:250 Mil, Amizade

H212D Centro. R$: 195 Mil,
Área Total 110m2

H0028 Geminado n° 1 d71M2
Amizade R$: 124 Mil - Entrega

em Outubro 2012

H216D ITAPEMA
R$:239 Mil, 70m2

H0015 Ed. Monet.
R$:184 Mil, Baependi

H211 R Quitinete 30M2

R$:79Mil, Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Í(esidencialMontreal
Ilha da Figueira

Aptos com 2 e 3 dormitórios, bwc,
sala de estar e jantar, sacada .com

churrasqueira cozinha, área de serviço
e vaga de estacionamento

com 72m2 útil.

Apartir de R$ 115.000,00
.

ENTRADA DE R$ 5.000,00

Convite
Convidamos você a nos visitar, pois estamos participando do 8 o

Feirão da Caixa que será realizado nos dias .1, 2 e 3 de junho no

Parque de Eventos no Pavilhão. C com promoções especiais para o

. evento.

lf/IIIt#

FEIRAO
CAIXA
DA CASA PRÓPRIA

A VIDA·PEDE.
VOCÊ PODE.

.

01/06, sexta-feira: ·Das 16h às 22h.

02 e 03, Sábado e Domingo: Das 9h às 21 h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,..,

TA Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.

(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sulp

Ref: 0384 - Resid. Ouebec - Amizade -

Apto novo com 2 dormi, bwc, sala de
estar jantar + sacada com churrasoueíra,
cozinha e área de serviço, cf 72m� útil

R$ 155.000,00. EXCELENTE
ACABAMENTO - PISO PORCELANATO +

LAMINADO. ENTRADA +
FINANCIAMENTO BANCARIO

Ret. 0153· Res. Villa Rica, Vila
Nova, Suíte + 2dorm, demais
dep. Sacada cf churr, 2 vagas,

82m2• R 149.000,00 Av.
CONSULTE-NOS OUTRAS

FORMAS DE PGTOS
.

Ref: 0394 - Casa Vila Lenzi
Casa de esquina cl Suíte + 2

dorm e demais dependo
com 77m2 útil e terreno com

570m2. R$: 195.000,00

Ref: 0397 • Casa Geminada - Três
Rios do Sul. Casa nova - Suíte + 2

dorm, e demais dependências
Cf 83m2 útil. R$ 175.000,00

Ref: 079 - Resid. Recanto
da Ilha - Ilha da Figueira

Apto Ouplex com 2 demi - suítes
e demais dependências. Com
84m2 útil. R$ 179.000,00

Ref: 0261 - Resid. Santa Rita
- Barra do Rio Molha

Ap.to com 2 dorm e demais
dependências, c/75,38m2

R$125.000,00

Ref: 0383 - Resid. Don Pedro
II - São Luiz. Aptos com 3

dormi e demais dependencias.
cl 75m2 útil

R$ 145.000,00

Ref: 0390 - Terreno Amizade
próx. ao Salão Amizade com

422,50m2
Valor: R$ 110.000,00

Ref: 0386 - Resid. Akira, Vila
Lenzi - Suíte + 1 dorm, e
demais dependencias.
com 67,36m2 útil
R$ 148.800,00

Ref: 0339 - Resid. Comoditá,
Água Verde. Suíte + 1, demais
dependências, cl 66,75m2 útil

R$143.600,00

.

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

3275.1100
Plantão 9921.5515

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

Imóveis para venda

,.$
ifuIf

Ampla residência, 4 dormito

(suíte e! hidromassagem), demais

dependências e piscina.

Atvenaria, 2 dormito (1 sutmt,
e demais dependências.
Situada no Bairro Costeira.

Linda vista panorâmica,
possui 2 dormito (1 suíte),
cozinha clmóveis planejados.

ENTRADA + Parcelas
direto com construtora. +

Saldo Financ. Bancário.

localização: Rua luiz Bortolini, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá dos Sul/Se.
Próximo a Arroz Urbario, Dalila Textil, Malwee Malhas, Carrocerias Argi

www.dekadáimoveis.com.br

irroo
localizado em condomínio
fechado de alto padrão.
Area total de 688 m",

mU
Alvenaria, 3 dormit., sendo
área construída de 146m\
em terreno de 350 m2•

"\
Olima Iocahzação, tonge de
rio e encosta de morro; rua

asfaltada, área total 312m2

Imóveis para locação
BAEPENOI- Apart. 2 dormit/suíle, sacada cf churrasq, Aluguel: R$ 850,00
BAEPENOI- Apart. 2 dormitlsuíte, semi·mobiliado. Aluguel: R$1.100.00
CENTRO - Apart. 1 amplo dormit., demais dependo Aluguel: R$ 560,00

. CENTRO - Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Aluguel: R$ 900,00
CENTRO - Sala comercial térrea. cl área 45 m2. Aluguel: R$ 650,00
CHICO DE PAULO - Casa alvenaria, 3 dormitlsuite, demais dependo

. . .. Aluguel à partir de R$ 600,00
SÃO uns- Sobrado, 4 dormltlsuite, demais depend.,cl piscina. Rua Antônio Francisco DlsmoRn
VILA LALAU - Galpão cl área 300 m', Ideal pt depósito.(Prôlt. WEGII) Bairro Vila Nova - Próx. Centro

SPAÇO IMÓVElS LTDA· Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1188· Sata 401-12 Ed. Marcatto Center I Jaraguá do Sul l se

, "

.4HU'A/�
o investimento certo, você encontra aqui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371-2117
CENTRO
Apart. 1 dormll, sala. coz., área serv., tMIc.:JaCada eI
churr, e garagem.� "Taipa Aluguel:.__
Rua Preso Epit, Pessoa, 1465

Apart. 3 dorm. sala. sala de 8$SarIjantar.despensa par� empresads,
cozinha, 02 banheiros. área de serViçosem�.
Av. Marechal Deodoro da FOIl5eCa, EdIIdo......,.. �RS-_

Apart. 2 donnit. sala. cozinha, 'bantteJn),na de ..víço.�
garagem.
Rua João Planíncheck, 1715 � EdJfjc(,KJIiin • AIugueJR$ 550100INTER

I M ó v E I s
Plantão Vendas: (47) 8404-8498 I 9183-2333 :ret!2==1e�·�,lavanderí8,bwe,.

.

I
Rua Marina FM\.IOSO, n1.�..... � AluguEll R$ 7tD100

Rua João Picolli, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- 89251-590
Ap rt.2"'-" _-"� . iIoA á ..iI& •

a UUj'nn••_, COZlO'WJ, rea o.IÇ servIÇO,
banheiro e sem gar�,
Rua Preso Epit Pessoa, 111 � Ed..J..... -Alugue!: IU_JH)

Apart. 1 dormlt" sala, cozinha. bariheir<o. área de serviÇO e
garagem.
Rua Reinoldo Rau, 696 *&1. Gioconda � Aluguel IiU;ssro.;OO

ILHA DA FIGUEIRA
Apart. 2 dormíl. sala, coz; lavand., bwc" sacada e ga�.
Rua Domíngo$ da Rcsa. E4. BelaViICa. �:Rf-JDD

VILA NOVA
Apart. 3 domúl sala, copa,�) <8A!I2I .�ipo,
02 banheiros e 02 vagasde�.
Rua MaJ1hin Stah!. 521 �Ed. Capri-A'Iugue'I

Excelente o.......•... nidade
de Investi�·n'l':ft

Terreno Indústrial com á ea total
de 185..-�.

(47) 3375.0505
9153·1112/9135-4977 I 8478-7790

,

MOBILIARIA
CORRESPONDENTE

AQU·I

,.oil- DE:R$ 145.000,00
'

I�� POR:R$ 140.000,00

Casa 185m2, em fase de
acabamento. Terreno 600m2, de
esquina. Bomplandt. Corupá/SC.

R$ 250.000,OO�

Casa 360m2, 3 quartos, 2 bw, 2 salas,
sala de jantar, cozinha, dispensa,
lavanderia, garagem pj 2 carros e

varanda. Terreno de 1.155m2 (30,00m x
.

38,5m). Seminário. CorupájSC.

Casa 110m2, 3 quartos, sala e cozinha,
bw, lavand. e garagem. Acab. em gesso

e massa corrida+ Galpão 130m2•
Terreno 465m2• CorupájSC.

RS 270.000,00.

Casa 81,60m2, 2 quartos, sala, cozinha,
copa, banheiro, lavanderia, área de
serviço e garagem. Terreno 364m2,

.CorupájSC.

Casa 205m2, 1 suíte, 2 quartos, 1
bw, coz., sala, área de serviço,
garagem e varanda. Terreno

1.164m2• Ano Bom. CorupájSC •

I Terreno 360m2, Terreno 380m2, Terreno 330m2,Area 21.378m2 R. WaldemarWerner. no Ano Bom. no Ano Bom.

(135m de frente),
Corupá/SC. Corupáj se. Corupá/SC,

R$ 55.000'iim R$40.00MO. R$ 55.000,00.
mm mm

Rua Hansa Humboldt, Terreno 462m2, Terreno 308m2, Terreno de 360m2,R. Roberto Seidel, no Ano Bom.

Corupá/SC.
a 3Km do centro.

Corupá/SC. João Torlni,
CorupájSC.

R$65.000,� R$ 45.000,00. CorupájSC,mm - -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3373-3404 cÃ;meni47 3373-0066 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

zs
LU
a::
C,.)

A consultoria Habitacional
deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente
credenciada pela Caixa
Economica Federal.

Ultima unidade edifício
1{uth Braun

Ref 320 Amizade / Guaramirim Terreno contendo 02 casas.
Uma casa com 2 quartos, sendo 01 suíte, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e varanda. A segunda casa com 01
quarto, sala e coz., banheiro e lavanderia. R$ 320.000,00

� Ref 321 Amizade/Gua-
---
�

ramirim Casa com 3

quartos, sala de estar,
02 banheiros, lavande
ria, cozinha, garagem,
varanda, piso lamina-
do, murada, portão
eletrônico(garagem e

muro), alarme, há 8
anos construída.
R$ 290.000,00

Ref. 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

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
.

* Loteamentos Próprios
Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

OFERTAS
Terrenos

• Ref 258 Ponta Comprida! Guaramirim Terreno
de arrozeira 20.000m2 R$160.000,00

• Ref 315 Bananal do sul! Guaramirim - Lote

360,00m2, rua pavimentada R$ 85.000,00
• Ref 319 Poço Grande / Guarainirim - Area
rural de 62.306,96m2 R$ 150.000,00

• Ref: 199 Guamiranga!Guaramirim Terreno
com 189.780,00m2 contendo arroizeira,
terras produtivas. Terreno escriturado,
R$800.000,00

• Ref 230 Amizade/ Guaramirim Terreno com

área de 4888,00m2 R$65.000,00
• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2 -

R$58.000,00
• Ref 314 Centro/Guaramirim Terreno na

área central próximo da Transmagna
R$150.000,00

Construtora C"")

urealsec :
�
:E
..:.
à:

Ref 270Edtil Tom Jobim, Ediffclo com 07 pavinentos, 36 aJlIOi Elevador.Salão de Festas mobifiado e decorado, PlaYQ!lltJl1d, BlCicleláOO, GílflI!IIlIlS,
'

Portão e p!l(Ieir9 e!etrOnicos, Previsão para TV a cabo e antena cOle!iVa,
Central dEi gás, Acabamento em massa corrida, PorIas e rodaoés na cor
branca� com: 02 quartos, Suíte + 01 QUart9, Suíte + 02
quartos, SàIa Oe estar e iantar. Saéa<!a com churrasqueira, Cozinha, BWC,

I\reade�,G

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. 331 -Ilha da figueiralJaraguá do sul Casa
em Alvenária, contendo 01 surre + 02 dormi
tórios, bwc social, sala de estar/jantar, cozinha,
lavanderia, garagem. Valor: R$287.000,00

Ref 0317 - CAIXA D' ÁGUNGUARAMIRIM
- Casa em alvenaria com 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, área de serviços e garagem.

R 99.00000

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. 330 - Vila Amizade/Guaramirtm Casa
contendo 03 quartos, bwc social, cozinha, lavan
deria, sala de Tv, garagem. Valor: R$160.000,00

Ref 287 Avai/Guaramirim Casa mista com 03
quartos, sala de estar e jantar, cozinha, banheiro,

lavanderia e garagem R$150.000,00
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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 suíte, 02 dormitórios, sala de jantar f estar,
cozinha, bwc social, lavabo, dependência de empregada
com bwc, Sacada com churrasq. e 02 vagas de garagem.

www.chaleimobiliaria.com.br
Fone 473371-1500

Plantão 479975-1500/9639-1500
- vendas@chaleimobiliaria.com.br

,VENDE
TERRENO
SÃO Luís

Ref - 1314 - Rua A1vino 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.

APARTAMENTO

CENTRO

VENDE Ref - 1364 - Rua: Prefeito José Bauer
Vila Rau - JGffaguá do Sul/SC
Terreno com área aprox.: 500,OOm2.
Sendo: frente c! 17,00m, fundos c! 16,08m, lado
direito c! 28,35 e esquerdo c! 33,93m.

VENDE Ref-1336 - Rua Oeolinda E. N. de Carvalho
Jaraguá 84 - Jaraguá do Sul. Área do terreno:
168,OOm2. - Área construída: 90,OOm2. Sendo.

frente e fundos d07,OOm. lado direito e esquerdo
d24,00m. 02 dormitórios, bwc, sala estar, cozinha,
área de serviço, garagem e área de festas.

TERRENO

VILARAU

VENDE Ref -1321 - Rua: Emrnerich Ruysam
Vila Nova - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área: 390,OOm2.
Sendo: frente e fundos c/15,00m. lado direito
e esquerdo c/26,OOm.

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,OOm2. 01 suíte, 02 dormitórios, sala
estar/jantar, coz., bwc, área de serviço,
sacada Cf cherrasq. e uma vaga de garagem.

TERRENO

VILA NOVA

VENDE
Ref - 1320 - Rua: Carlos Frederico Ranthum
Santa Luzia - Jaraguá do Sul
Area terreno: 338,72m2 área construida
aprox.: 280,00m2

APARTAMENTOS

VILALENZI

VENDE
Ref - 13108 - Rua: José Emmendoerfer, 1549
- Nova Brasília - Jaraguá do Sul. Edifício
Hortência. Área total: 67,40m2. Área
privativa: 46,08m2• 01 dormitório, sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço e

garagem.

SOBRADO

COMERCIAL/RESIDENCIAL
APARTAMENTO

NOVA BRASíLIA

i mobil i á r i a���51

VENDE Ref - 1341 - Rua Henrique Marquardt, 57 -

Jaraguá do Sul. Área do terreno: 812,14m2. -

Área construída aprox.: 525,00rri2. 01 suíte cI
hidro, 03 dormitórios, 02 bwc's, sala estar{jantar/
TV, cozinha, área de serviço, depósito, garagem,
varandas e 01 apto cI 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 cI
23,20m, lado direito e esquerdo cI 40,00m.
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 cl16,00m, fundos cl15,30m, lado
direito c/ 28,50m e esquerdo cI 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 construfda.

TERRENO

VILALALAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3370·9849 I 3275· 4417
Plantão

(47) 8412·8933

R2170 Estrada Nova R$ 135.000,00 R1205 - Guaramirim - Preço à consultar!

Terreno Industrial' em

Guaramirim, localizado na

BR 280 çom 37.500m2

próximo a Antares Pré
Moldados R2169 Centenário R$ 154.000,00

R1286 Sãb Luiz - aceita imóvel na negociação
R2142 - Vila Rau R$130.000,00

R1309 Vila Rau - Preço a consultar! R2159 Três Rios do Sul R$ 110.000,00

R1237 Schroeder R$ 125.000,00 R2166 São Luiz R$ 149.000,00

3{JJd'/UJ.1 /'ealt� f�.1
..

R1281 Guaramirim R$.135.000,00

R2109 Barra do Rio Cerro $ 150.000,00

R3046 -

Chácara em

Guaramirim

com 90.000 m2

porteira
fechada.

100% cercada.

Preço à

consultar.

www.im.blllarlajardlm.com
Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul

Rau - Casa Nova! - 1 Suíte, 2
Dormitórios, garagem p/2 carros,

R$ 370.000,00

.

cemro- Res. Agatá, 2 quartos
R$ 160.000,00

-

João Pessoa- Casa - 4 Dormitórios.

R$ 160.000,00
Três Rios do Sul- Casa,1 Suite,2

Dormitorios. R$ 375.000,00

DEIXE-NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
PROCURA�'OS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONOSCO
lI<t#

LOCAÇAO
Apto - Amizade· Apartamento com 2 quartos, sala,

cozinha, area de serviço, banheiro e garagem.
Valor R$ 500,00 + cond.

• Casa Comercial- Rua João Picolli Centro
Valor R$3.000,OO

• Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vila Lalau.
Valor R$800,OO + R$60,OO cond .

• Res. Saint Moritz· Vila Nova: Apartamento com três
dormitórios (sendo uma suite), sala, cozinha com

mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duas vagas na garagem.
Valor R$ 1.050,00 + Cond .

• Galpão. Guaramirim • Galpão com 262m2 em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Sala comerclal- Centro - Sala comercial com dois
banheiros. 60m2• Valor R$1.000,OO (água incluso).

Res. Maguilu • Ceníro- Apartamento no centro de
Jaraguá do Sul com dois quartos, sala, cozinha, área de,
serviço, banheiro e garâgem. Valor R$ 650,00 + cond .

. casa- Jaraguá esquerdo- Excelente casa com quatro
dormitório, sala com sacada, cozinha com móveis sob
medida, banheiro, sacada, area de serviÇQs, area de

lazer, ampla garagem. Valor R$ 1300,00 (negociável).

""""

entro . Res. Ruth Braun,
1 suíte, 1 quarto R$ 240.000,00

Amizade· Terreno, ótima
localização, 318,50 W

R$ 90.000,00
.

- Res. Lilium • Vila lalau . Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha com móveis sob medida, sacada

com churrasqueira, banheiro, area de serviço e

garagem. Valor R$ 620,00 + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 27
91'53 ..8033

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

WWW.splendorelmoveis.com

SUPER OFERTA!

Apto 1 suíte +

2 quartos
NOVO - 84m2
R$ 158.000,00

Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamentolescritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

'Preços válidos até a próxima edição deste anúncio ou conforme disponibilidade do imóvel.

Edifício Belatrix - Amizade

Ap tiQYQ_1 suíte + 2 quart-º-ª, garagem
sacada cl churras . R 'l.5....0_QO....OO.

Residencial Hebrom - Nova Brasília

Ap NOVO 1 suíte + 2 quartos, garagem
sacada cf churras . _ .OQQJlQ.

Casa 3 quartos - Guaramirim
3 quartos, sala, cozinha, BWC, garagem
Área consto 118 5m2 - R 1

TERRENO
750m2

Baependi
Próx. SER Marisol
R$ 220.000.00

Casa 1 suíte + 2 quartos - Amizade
147,OOm2 de área construída, alto

Linda casa com 3 quartos, varanda, sala,
cozinha, banheiro + casa aos fundos com sala,

cozinha, banheiro, quarto + área de churrasqueira
ampla e toda coberta.

Livre de alagamento e desmoronamento.

LOCAÇÃO
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.

Casa de 3 quartos

Apto NOYO 1 ª-.l!Íte +_2_gy_arto�,
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.

São Luís

Sala Comercial 100m2 - São Luís
Agende sua visita com nossos corretores!

, .

Alberto G. Marquardt
Corretor de Imóvet&
CREC1121&2

(47) 9904..2 761337 -1

www.marquardti

ReI 084 - Barra do Rio Cerro - Casa
de Alvenaria - 2 ctos, sala estar/jantar,
bwc social, cozinha, área de serviço e

vaga de garagem - R$ 135.000,00

)
ReI 095 - Barra do Rio Cerro - Terreno':
Industrial c/55.000m2 - Frente para 1,
a Rodovia Estadual Wo�gang Weege i
(Entre a estofados Bell Art e a Nanete '

Malhas) - Valor: CONSULTE-NOS!

Resid. Vasel - Vila Nova - Aptos
de 2 e 3 dorm c/ suãe, sacada C/

churrasqueira. (Incorp. R.5-17.01 O)

Jaraguá Tower - C�ntro - Aptos de.2
e 3 dorm c/ sute - Ultimas Unidades

(Incorp. R.1-61.952)

Pastor Albert SChnelder, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do RIo Cerro - Jaraguá do .sU.1 - se I m�rqu3.rcl).ir.nDvais.@grné�il.som

Anuncie aqui!
(47) 2106-1919

CÓD 372-Apto, Bairro Baependi.l Sufte,2
Dtos,l Banheiro Social, Cozinha mobiliada

,Sacada c/Churrasq. e, demais dependências.
C/2 Vagas de Garagem. R$ 275.000,00

, CÓO 406 - Casa + Edícula.Três Rios do Sul. 1
Suíte,2 Qtos,demais dependências c/t Vaga de

Garagem. (Edicula c/1 Qto'/Coz. MóvelG
I sobmedida/1 Banh./lGaragem. Muro/Portão fI/

Eletrônico.Valor R$·280.000,OO

CÓO 393 - Casa de Alvenaria.Bairro
Amizade,Uo. Das Acássia iI. 3 Quartos,2

I Banheiros e, demais dependências. Murada e cP
1 Vaga de Garagem .Valor 166.000,00. CÓD 392: RESIDENCIAL FAMILIAR C/2 PISOS

(BAIRRO RAU)
APTO 01 c/56,87m2: 2 Otos.,Saia,Cozinha, 1

Banheiro,l Vaga de Garagem ,Churrasqueira
e,demais dependência. RS 145.000,00

APTO 04 C/79,63M2: 1 Sulte,1
Oto.,Sala,Cozinl1a,Banheiro Social e, demais

dependências, l SacadaS .Churrasquelra.t Vaga
de Garagem. R$165.00D,00.

APTO 02 C/72,20m2; 1 Sulte,1
Oto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais
dependências, Churrasqueira.1 Vaga de

Garagem. RS 150.000,00.

APTO 03 C/74,53fll3;_1..Suite,1
.

Oto.,Saia,Cozinha,Banhelro Social e, demais
dependências, Sacada ,ChurrasqueIra, i Vaga de

Garagem. RS 155.000,00.

CÓD 409 - APARTAMENTOS no RESIDENCIAL
VlTERBO,Bairro Vila Lalau.CI estrutura e

, Acabamentos de excelente qualidade. Entrega
prevista para JULHO/2013. Valores entre RS

179.000,00 à R$ 239.000,00.

CÓD 404· Apartarnentn.Balrro Vila Lalau.1
Suít'e,2 Qtos, 1 Banheiro social, sacada c/
Churrasqueira e, demais dependências.C/ 2
Vagas de Garagem.Valor R$ 219.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Corretores de Imóveis

Residencial Crystal Garden· Loteamento
Santorini - Bairro Três Rios do Sul. Aptos a

partir de R$ 125.000,00. Matrícula n.63.394

Residencial Juliana - Bairro Czerniewícz - Apto 403
4.andar. 01 suíte, dois quartos, sala com dois ambientes,
01 banheiro social, cozinha, lavanderia..: uma vaga de
garagem, sacada com churrasqueira.R;jI165.000,OO.

Matrícula terreno do imóvel 61.556

-

r

NOVA BRASíLIA - "RESIDENCIAL MATER DEI"
• Apto 203 - 2aandar - 2 quartos, banheiro social,

sala/cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira. 1 vaga
de gar. Área de festa. Matrícula 66 035. R$160.000,00 .

Apto 102 -1.andar· 1 Suíte com sacada. 2 quartos, 1
banheiro, sala, cozinha, lavanderia, churrasq. com sacada

Área de festa. Matrícula n. 66.030. R$ 190.000,00.

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa com suite mais
03 dormitórios, bwc social, sala de jantar e estar. cozinha

fechada, lavanderia. Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos. Metragem da casa: 193,OOm2.
Metragem do terreno: 409,50m2. Valor: R$400.000,OO.

www.schellercorretordeimoveis.com.br

Residencial Bellatrix - Loteamente Itacolami II - Bairro
Amizade 1 suite, 2 quartos. banheiro social, sala,

cozlnhalavanríerla, sacada com churrasqueira. 1 .vaga
de garagem. R$ 175.000,00. Matrícula 59.357

CASA - Residencial Jardim das Flores - na 100
- Bairro Estrada Nova. Metragem: 50,73m2•

R$125.000,00.

Residencial Allantis - Vila

Rau Apt9 404 - 4 andar

2 quartos, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira.
Metragem: 75,07m2 Valor

R$ 148.000,00.
Matrícula nO 62.001.

T NO
• LOTEAMENTO AFONSO

EUGÊNIO NICOLUZZI - Atrás

da Igreja São Judas
Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁGUA

VERDE

• LOTEAMENTO DONA MARTA I
- R$ 65.000,00 - NEREU

RAMOS

• LOTEAMENTO VICENZO -

R$ 90.000,00 - Bairro João
Pessoa

Loteamento Marajoara -lote 23
- João Pessoa. R$ 85.000,00

ALUGUEL
,- Residencial Atlantis

- Vila Rau I

Apto 3 quertos- 3aandar -

R$700,OO + condomínio

Fone: (47) 3370-6370 - Barra do Rio Cerro
Plantão- (47) 8433-0377 / (47) 9919-8425

Rua Angelo Rubini, N°972

Fone: (47) 3273-1505 - Filial Centro
Plantão: (47) 9620-1009 / (47) 8447-0376

. Rua João MareaHo, N° 265 - Sala 05

••
••

. ". .

ImOVelS

IDA PEDE.
OCEPODE.

Ref. 153 - Casa no bairro Barra do Rio
Mollha, com 04 dormitórios, 02 Bwc,

garagem, churrasqueira. R$ 170.000,00

...

Ref. 2158 - Terreno no bairro Jaraguá 99,
com 569,05 m2, próximo ao Morro do

Maestro. R$ 110.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.mullercorretor.com.br

COMPRA ALUGA
VENDE ADMINISTRA

Edson Müller
Corretor de Imóveis
CRECI/SC N°. 8530

(47)3372-1700
(47) 9112-1700
Rua. José Menegotti, 410 - Nova Brasília

Jaraguá do Sul - se

cód. 3056-Barra - Próx Motel
Kalahari - Área Industrial com

33.522,00 m2, com205 metros de
frente para a rua Wolfgang Weege
Valor: 2.700.000,00 !

�------_._.------._----_._j

! cód.1100 - Vila Lenzi - Casa 1

i suíte, 2 quartos, sala jantar, sala TV,
i copa, cozinha, despensa, bwc,
I lavanderia varanda, piscina 7 x 4 , 1

! garagem, sala de festas e

l churrasqueira, jardim R$ 380mil
lo

...__•••_ • ._..__� • •__../

D. Mamas, com toda infra-estrutura

I I para criação e ins. gado, 2 caso

I I
galpões, trator etc. já com Mapa
Georeferenciado. ár. 400 mil m2•

I
'--- R$1��,OOI

I

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, sala/
copa, cozinha, lavanderia, bwc, I

churrasqueira sacada garagem -

IR$125 mil
\___._-_._--_._-_ ..._)

do Oca - terreno - área +/- 4.147

m2 com galpão de 600,00m2, com
mezanino.

I I
I , R$2.000.000,OO
) \_---- --- - . -- . _ .. -

-------

I

I Cód.1 049 • Nova Brasília - 2
i . suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
I sala Iv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

Sob consulta

Cód. 2017 - Centro -

Apartamento 1 suite, 1 quarto,
salal copa, cozinha, lavanderia,

bwc, churrasqueira sacada
garagem -

Valor R$165 mil

Cód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina- com 4

quartos, sala, sala tv, copa, cozinha,
lavanderia e garagem. terreno 530 m2, I

Valor do imóvel ! i

R$ sob consultaa

Cód.1105 - Vila Lenzi - Casa
mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

cozinha, despensa, lavanderia
varanda, garagem, churrasqueira,

jardim - R$ 185 mil

Cód, 2021'Centro - Edif. Juliana -

Apartamento 1 suite, 1 quarto. salai
copa, cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira, sacada garagem - of.
.

R$ 175 mil
/ ,

--_._---_. -_

Faça parte da maior i:
franquias imobiliárias do Sul ao B'rr

ifERRENO RARA LOTEAMENTO NA ÁREA INDUSTRIAL
DE PiÇARRAS COM 160 MIL M? • FAZENDO FRENTE

COM A BR �01 • P.RÓX P.OSTO LEÃO BRANCO·

Casas Bairro ÁreaTrerreno' Construção' Valor
1048 C�ntro 532m2 150m' 850mil
1066 Praia Barra do Sul aprox.90m' 100mil
1075 Chico de Paulo 430m' 120m' 155mil
1107 Nereu 375m' 100m'madeira 60mil

Apartamentos Local
2002 SFS/Ubatuba 1 quadra do mar 70m'/Sulte+2q 115mB
2017 Amizade Cond. 3quartos 140mil
Terrenos Área
3040 Cenlro(prox.Kohlbach)
3051 GuaramirimBR280 2.450m'
3054 JoãoPessoa jr 918,OOm'
3055 Barra do Sul +/- 350m'
Chácaras
4006 Mass./RibGustavo 201.000m' 185mil
4007 São Bonifácio' 242.000m' • (Prox.Palhoça) 150mil

Aluguel- Centro- ap 3quartos R$765,OO
Grandes 'Áreas para reflorestamento ou Porto Seco em ltapoá

510mil
450mil
180mil
25mil

3aluguéís

Próx. rapíche la9

ÁREAS
ha - Avaliado em R$ 1.050.000,00 preço de OportunidadeR$ 230 mil

250 ha - Avaliado em R�.1.800.000,00 preço de OportunidadeR$ 330 mil

500 ha -Avaliado em R$ 3.600.000,00 preço de OportunidadeR$ 550 míl

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$ 24 milhões

J

,,:Treinamento para o franqueado e seus corretores;
... Mais de 40 anos de experiência;
.. Sistema de carteiro compartilhado com mais d*, 3.500 im6veisj
.. Revista própria com mais de 40 mil exemplares;
... Portal imobili6rio com mais de 300 mil acessos mês;
... Equipe com mais de 900 corretores;
Rede interligada com mais de 70 lo;as no PR e SC.

,.

expqnsao@apolar.com.br ou
41 . 3320-5959 I 41 . 9248.4026

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ntr ga:
OUTUBRO
2012

A partir de:

BAIRRO AMIZADE
Jaraguá do Sul

* Entrada + Parcelamento direto com a

construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE, 01 BWC
E UM LAVABO - 102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

2 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE-
84,05M2 DE ÁREA INTERNA.

• Ampla sacada com GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de arcondicionado (sistema
split), TV, telefone, internet e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e cozinha integradas.
• Hall de entrada com elevador;
• Vaga para 01 veículo com opção de vaga extra;
• Salão de festas com espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e parquinho;
• 04 Apartamentos por andar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I IVI, O V, E-·I S.
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"
..

Apartamento no

Czemiewicz com I
'

�----:; Suíte + 2, quartos, bwc
social, sala de jantar;
salade tV, cCa;inha
mobiliada:á� de" �

-',
,;

..

.. ' .. ,.'

I serviçõ, sacada com
churrasqueira-e 2

vagas na garagem.
,

R$250.000,OO.

Centro com I Suíte
+ I quarto, bwc, sala
de estar, sala de jantar,
cozinha, área de .�

serviço, sacada com"
churrasqueira e I

vaga na garagem.
"

..

�

R$23S.000,OO.

Ref.575.3 -

Apartamentos
naVlla Nova

com 3

dormitórios.

A partir de

R$190.000,OO.

ef. 608. I - Excelentes

na Ilha da Figueira. Apartamento
no Baependi
com 2 quartos,
sala, cozinha,

.

bwc, lavanderia,
sacada com
churrasqueira e I

vaga de 19aragem. .,

R$125.000,OO.

www.bartelimoveis.com.br • www.bartellmovels.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartellmovels.com.br • www.bartelim,veis.com.br
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47 21 07-050.0
Plantão

47 9637-4547

Residencial

Cizeski

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I /'v1CJ B I LIÁR

MENEGO
www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

I A

www.p8rcimoveis.com.br

33�IlEC 5�

MOBILIÁRIA

MENEGOTII Rua Barão do 'Rio Branco, 545 -'Centro

6.262- TERRENO COM ÁREA
DE 3.08,14M'. R$750.000,OOO

6.304- TERENO COM 522,20M'.
R$86.000,OO

BARRA CENTRO ESTRADA NOVA

6.255- SOBRADO COM 01 SUiTE + 03 QUARTOS,
3 SALAS, 3 BWC, ÁREA DE FESTAS/MESA DE
BILHAR, PISCINA, LAV. E GARAGEM PARA2

AUTOMÓVEIS.R$380.000,OO

6.235- CASA + SOBRADO DE ALVENARIA COM
200,OOM'. TERRENO COM ÁREA DE 400,OOM'

- R$530.000,OO -

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NO CENTRO.

6.326 - CASA 3 DORMITÓRIOS, BWC, COZINHA,
LAVANDERIA, GARAGEM.

R$110.000,OO

6.319- CASA COM 3 DORM., SALA DE TV, COPAI
COZINHA, LAVANDERIA, BWC, GARAGEM.

R$240.000,OO

NOVA BRAS/LIA CENTRO

6.267- SOBRADO DE ALVENARIA COM
300,OOM' + TERRENO COM ÁREA DE 352.00M'.

R$490.000,OO

6.270- ED. SCHIOCHET -APARTAMENTO COM 1
SUiTE + 2 DORMITÓRIOS.R$265.000,OO
ACEITAAPTO EM FLORIANÓPOLIS.

CÓD.2704: CASAALVENARIA - RUA FERDINANDO
KRIEGER, N"'175 - 01suiTE, 02 QUARTOS, SALA!
COPA, COZINHA, LAVANDERIA,02 BANHEIRO,
ÁREA C/ CHURRASQUEIRA E 02 GARAGENS.

VALOR DOALUGUEL: R$1.200 00

AMIZADE

AI2117 - RUAARTHUR ENKE, N" 231 - 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.
R$ 460,00 EDIF. PARISI

CÓD.2178 CASAALVENARIA -RUA PAULO
KRAEMER,N"405 - 01SUITE,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

AI2172 -RUA MARIA BARDIN LENZI, N" 400 - 01
SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR
RASQUEIRA GAR. R$ 850,00 -EDIF. GOMES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Parelmóveis

Plantão de Vendas
--;'
LI)
CTl
l"
N

iJ
UJ
c::
U

9615-0011
8811-3745

9987-1004
9657-9409

Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis.com

Ret. 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 - 3º andar. R$ 88.000,00

Ret. 2038 - Apartamento semi-mobiliado,
ótima localização central, 03 quartos

sendo 01 suíte com hidromassagem, 02
salas, lavabo e Bwc Social, lavanderia e 02

sacadas. Área Privativa de 144,53m2•
R$ 290.000,00

1005 - OPORTUNIDADE ÚNICA Terreno
com 420m2• Ótima localização no

Ibteamento Versailles - Edificadó 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. 1030 - Centenário - Casa de alvenaria, 02 qu
artos,sala,cozinha,lavanderia, 01 Bwc social, 01
vaga de garagem,área de festas, amplo terreno,
portão eletrônico.rua tranqüilo e asfaltada.
Terreno com 380m2 sendo 14 m@ de frente.

RS 260.000,00.

Ret. 2034 - NOVA BRASíUA - APARTAMENTO
NOVO COM 68M2, 2 QUARTOS,1 BWC

SOCIAL, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA. AMPLA SACADA COM

CHURRASQUEIRA, 01 VAGA DE GARAGEM.
REBAIXO DE GESSO COM LUZES EMBUTIDAS,

SOL DA MANHÃ!!! - R$160.000,OO

Cad. 10004 - Casa no Bairro
Água Verde com 382,00m2
com 01 suíte, 04 dorm,

escritório, salão de festas com
churrasqueira e 04 vagas de
garagem. V910r RS 1.320,00

Cad 13003 Galpão Bairro
Rio Cerro II com àrea de
1140,00 m2 + 06 bwc.
Valor R$ 6.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�
Tom JobimEdU,ch> NGllOMENEL

,
.

Sobrado de 270m" rom 1 suíte
máster, 1 suíte com doset+ 1 suite,
escritóri9,. rozinhá<Xlm móyeis" salas

I' dé íanlar', home1tleater, amplã área •
de festas, piscina e garagem 2 carros.

Aceita financiamento bancário.

Casa com 3 quartos, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia,

, moveis sob medida no quarto
e banheiro, garagem. Aceita
financiamento bancário.

Lindo sítío com 2 casas, uma
de 300m2 com 4 suítes e outra
do caseiro com 80m2• Área de
fes1:<;Is, campo de futeból, horta,
pomar, móveis sob medida ..

Ref. 2001 -Ilha da Rgueira - Terreno de i3.980m2. R$350.000,00.
- Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua asfaltada. R$98.000,OO.

- Ret 20[')13 - Centro - Terreno com 460m2. R$240.000,OO.
- Ret. 2013"'João Pessoa- Terreno com 545m2. R$93.0oo,00.
Ref. 2014 - tlha da Figueira - Terreno de 845m2. R$235.oo0,00.

- Ret.2017 - Sohroeter:- Terreno coro 500m2. .000,00.
Réf. 2019 - Rau -l:oteamento GrLltzmaoherterreno de es a com 404,78m2.

R$12o.000,OO.
Ret.2021 - Barra Rio Molha - Terreno de 322m2. R$120.000,00. I- Ref.2022-Vila Le 110 cqm �00m2 er:(! rua p'avlmentaliJa, R$13S;600,00.••

eita fihanciarrlento 5ancário. •

- Ret. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em rua pavimentada.
R$135.000,00. Aceita financiamento bancário.

! Refe 2924 - JaTlilll:jíÍ Esquerd�,- Terreno Q�fj .097,65rnk�$330.QQQ,QO,
- Ref. 202p - Rau - Terreno com 352m2. R$105.DoO,00.

Ref, 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m2, R$11 0.000,00.
rlef. 4001 - Estrada Alto qaribaldo - Terreno de 134,213012. R$114.o00,00.

,
"

'

11r,/;
I

''II!I' I-II _(.'
'" ',"

J
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Amphe seus horizontes em perfeitos espaços de f�liddade:
l ��� II l p�g�M ij C@.m��t� i�� ��ilr,��ntf�� mo.,bi'�d� � d�ooradg

'-

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ACIMA DE TUDO, SEU BE.M-ESTAR

, .

-

tocaliz�ção.central: �.

Rua Florianôpolis..1 Jaraguá do sul-se
'fiei man attannet

..

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
Segunda (I Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h as 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

PãfCrmóveis

.. ../

Entrega em
Setembro

--,.'

./

.....� -

",\(.i)�io@Coosuuçio:

(]realsec
www.Ifea'�eom�bt

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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COMP - VENDE
ALUGA -

3376 0015 - vendas@imobiliarlabarrasul.com
ADMINISTRA

Apartamento lDo,bUII,ado
Bairro Vila Nova
Alto/ padrã,o

., tr\1'N pm"i".:: 95".,':;;1_1';;
-I_.hin.g p;tn"I_.�s; (Qifa,' IIp_,j;
., Sfritfê: (.'fJfII. '*'*'_ *'1.,.iI_jj.��It"""',",j,

,

., \1'al1llJfbp.,.,.d l-'(1JfD I."II�W;;��---m�--=-�==��====================���========�==�======-��"C�a�
-u'I/:la.dma II irea* !l.....i4�
., R�'.2is. CI!-Iftll., f."1 ""'eJ],_ fI!��;
-J�n�.Iaí"",�
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EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494-J SILVEIRA

Plantão: 9135-8601

3371-0099
,

www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br

dual@dual.imb.br
www.dual.illllb.br

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

-

Cód: 523 - APARTAMENTO - Centro, com
106m2, 3 dorrrüóríos, 1 vaga de gar.Residencial
Vasel. Entrega prevista pi 2013 R$ 246.000,00.

Cód: 122 - CASA ALVENARIA - Vila Lenzi, com
178m2, 3 dormtónos 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$ 470.000,00.

Cód: 101 - CASA ALVENARIA - Estrada Nova,
com 140m2, 4 dorm�órios, 2 vagaS de garagem.

Terreno com 406m2. R$ 160.000,00.

Cód 150 - SOBRADO - Três Rios do Sul, com
138m2, 5 dorrrüónos, 2 vagas de garagem.

Terreno com 312m2. R$ 170.000,00. .

Cód: 182 - CASA ALVENARIA - João Pessoa,
com 130m2, 4 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Terreno com 306m2, R$180.000,00.

Cód: 112 - CASA ALVENARIA - Vila Lalau,
com 400m2, 5 dorm. sendo 2 suíte, 2 vagas
de garagem.Terreno c/656m2. R$ 550.000,00.

LOCAÇÃO
"
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m�dUnni1t1Jttoij, 11 vamadm
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Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dormtóríos, 1 vaga de

. garagem.Terreno com 169m2, R$ 135.000,00.

TERRENOS/CHÁCARAS
Cód:271 - TERRENO - Barra do Rio
Cerro, com 340m2. Próximo a AOV.

R$ 90.000,00.

Cód: 272 - TERRENO - Barra do Rio
Cerro,' com 300m2. Próximo a AOV.

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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Ref. 2014 - Apto. - CENTRO - ED.
01 su�e + 02 quartos, sala, coz- ANA CRISTINA - Com suâe, 02
inha, bwc, área de serviço com 01 qtos, sala com sacada e churras.,
vaga de garagem, casa germinada. bwc social, cozo (apenas bancada
R$ 800,00 de granrto divide sala da coz.) ,

ReI. 1003 - CASA PARA FINS lavand. e garag. R$900,00
COMERCIAIS - CENTRO - Com ReI. 2015 - APARTAMENTO -

10 quartos, 04 banheiros, coz- CENTRO - Com 01 quarto com
inha com armários, toda murada. sacada, sala, cozinha com pia e

R$2.000,00 armário, área de serviço, 01 vagaCód. 2806 - Amizade - Casa de alvenaria c! ReI. 2000 - APARTAMENTO de garagem. R$ 500,00.160,00m2, 1 suite + 2 qtos, garagem para 2 carros,
- BAEPENDI- Com sutte + Ref.2017 -Quitinetes- Centro-murada, ótima localização residencial em rua asfaltada 02 quartos, sala com sacada, Ed. Marechal Center - 01 qto., bwc,e sem saída, toda documentação em dia, aceita finan- cozinha, banheiro, área de serviço sala e cozo conl R$350,00ciamento bancário, estuda propostas. R$ 380.000,00 com churrasqueira e 01 vaga de ReI. 2018 - Apto. - Centro - Com,!;::=================::::!,;!::::=============:::;:===,�==::;::::;:=:;::::;;;:=:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::=� !::=======::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:==::; garagem. R$ 650,00 02 qtos., sala, coz., área de serviço.
ReI. 2002 - APTO -ILHA DA Não tem garagem. R$700,00.
RGUEIRA - Com 02 quartos, Não tem condomínio, apenas taxa
sala com sacada, banheiro, de água.

, cozinha, área de serviço, 01 vaga ReI. 2019 - APARTAMENTO -

de garagem e churrasqueira na CENTRO - Com 02 quartos, sala,
lavanderia. R$ 600,00. cozinha, área de serviços, 01
ReI. 2004 - APARTAMENTO - banheiro com 01 vaga de garagem.
CENTRO - Guaramirim - Com 01 R$700,00 .

. quarto, sala com sacada e cozinha ReI. 2025 - APARTAMENTO - Vila
coniugadas, banheiro e área de Nova - Com 03 quartos, sala
serviço coniuqaca. R$ 450,00. Não com sacada, cozinha, área de
tem condomínio. serviço, banheiro, com 01 vaga de
ReI. 2006 - APARTAMENTO - garagem.R$ 700,00.

I CENTRO - Com 01 sutte + 02 ReI. 2028 - APARTAMENTO -IlhaCód. 1761 - Ce-ntro. Excelente terreno comercial! quartos, sala, sacada com chur- da Rgueira - Com 01 sutte + 02residencial com 431 ,00m2, possui casa de alvenaria rasqueira, banheiro social, cozinha quartos, banheiro social, sala comcom 90,00m2, próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

com móveis sob medida, área de sacada e churrasqueira, cozinha,estuda propostas
'-::===================� serviço com 02 vagas de garagem. área de serviço com 01 vaga de:==================,.. R$1.600,00. garagem.R$ 650,00.

ReI. 2007 - APARTAMENTO Ret. 3006 - SALA - Barra - Com
- CENTRO - Com 02 quartos, aproximadamente 200m' , em

banheiro, sala com sacada, baixo 02 banheiros, mezanino com
cozinha, área de serviço com 01 banheiro. R$ 3.600,00.
vaga de garagem.R$ 720,00. Ret. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
ReI. 2008 - APTO - CENTRO - Com 750m'. de área térrea mais
- Com 01 sutte + 02 quartos, mezanino para ceposto 125m',
sala com sacada, cozinha com com 03 salas para escritório + 02
rnobãia, área de serviço, banheiro banheiros de 01 lavabo, cozinha.

I social com Ql vaga de garagem. Área extema com 3.600m', aberto
R$I.200,00. com 02 porta rolo para carga e
Ret. 2010 - Apto. - CENTRO - Com' descarga.Toda murada com trans-
01 su�e + dois qtos., bwc social,

.

formador industrial. R$ 6.500,00.
sala de esiar, sala de jantar, coz.,
sacada, área de serviço, 01 vaga
de gar. Prédio cf elevador, piscina e

salão de festa, R$I.500,00

OBILIÁRI

Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem benfeitorias,
medindo com 470,00m2, sendo 20,00m de frente.

R$115.000,00 estuda propostas

PRONTA PARA MORAR
ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO

�.

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

Cód. 2753 - Vila LaLau - Apartamento no Edif.Líliun
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
serva ão. R$ 129.000,00 - aceita fino Bancário

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE
SAlAS COMERCIAS !!

TUDO QUE ACONTECE EM·JARAGUÁ DO SUL, GUARAMIRIM,
.. ..... .....

ASSARANDUBA, OORUPA E SCHROEDER VOCE LE QUI.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,I. apartamentos PQr iài1d�u'

Área social mobmad�l e d1�orada

Elevadores

Salio de Fes tas

Garagens

Portao e porteiro eletrônico

PlaygroWld

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Central de gás

Lixeira com separaçio para coleta seletiva

Coleta de água da chuva com aproveitamento
dos vasos sanitários

No Centro, a 200 metros
do calçadão - Próximo à Ford

Rua Presidente Juscelino

GARANTA JA O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

:'"1'0(4(AO" :,',"
.:>

Ed.Maria Luiza, Centro,
apartamentos novos a partir de 79,
80 m2 1 suite e 1 quarto. A partir

de R$880

"��,� rI! '�I,R�;;lfi!'fff!f!1_�'1 ,11ii1i'":,'��NrJ1lJo/'lI�",,/I; ,ifI�WL�IIIi�� ��I�?�r, W!iJ!!!P.!If gr::.r.ltlf, r.� '" "I, �IIII ,I s ,'ffl ,p ,I' ��� �jii 0-"1"7'! mq,,"

'� 10CACÃO RESioENCrAt' '-',
_,

!

- Apto 3 qrtos, Rio Hem R$ 900,00
- Casa 3 qrts, Centro Res. R$11 00,00 Com. R$1400,00

Sala cml, Centro 80 m2 R$800,00
Sala Tower Center 62m2 R820,00
Salas no Czemiewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasilia a aprtir de 53 m2. R$1200,00
Sala Chico de Paula, Rua Erwino Menegotti R$ 682,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.100,00
Salas Nova Brasilia a partir de 53m2 a partir de R$1200,00
Sala Tower Center, centro 61 m2 R$11 00,00
Sala Tower Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
Ed. Marl<ete Place, Centro, 40m2 R$ 550,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 700,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 600,00·
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2. A partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, cf 973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 100m2 R$ 1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$ 1435,00

- Apto Rua Dona Antonia, Nova Brasnia 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

- 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. Arnaryllis, Vila Nova R$720,OO
- Ed. Maria Alice, cozo Mobiliada, Ilha da Rgueira R$780,00
- Apto, Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira R$400,00
� Ed.Erica, Centro R$650,00
- Ed. Ferrem, Centro R$600,00
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,00
- Ed. Mariscal, Vila Nova R$680,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$540,00
- Ed. Jardim das Mercedes, Vila Nova R$550,00
- Ed. Sunftower, Nova Brasnia R$680,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Rgueira R$740,00
- Ed. Magnolia, Centro R$780,00
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$620,00
- Ed. Tulipa, mobiliado, Centro R$1500,00
- Ed. Centenário, Centenário R$600,00
- Ed. Winter, Baependi R$600,00
- Ed. Lililum, Vila Lalau R$520,00
- Ed.Munique, Centro R$870,00
- Ed. Nostra, Água Verde R$680,00
- Ed. Ilha Bela, Centenario R$680,00

- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$700,00
- Ed. Nova vork, Centro R$1050,00
- Ed. Astral, Ilha da Fiqueira R$680,00
- Ed.waldemiro Bartel, Baependi R$850,00
- Ed. Dom Pedro R$780,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasilia R$ 930,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 950,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$ 850,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 800,00 -

- Ed. Angelo Menel1 garagem, Vila Lalau R$900,00
- Ed. Amaranthus, Centro R$2500,00
- Ed. Bartel, Baependi R$680,00

- CasaCom. 4 quar1Ds , Centro R$2500,OO
- Casa4 quartos, Nova BraslliaR$ 2CXXJ,00
- CasaCom. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrtos, 1 suite na Ilha da Rgueira R$1300,00
,- Casa 3 qrts, Czerniewicz R$1OOJ,OO
- Casa3 qrts + suite , CzemielMczR$1500,00
- Casa alv. 3 qrtos, ResJCom., 288m2, Nova Brasnia

R$2700,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa Rio daLuz, 3 qrtos. A partir de R$500,00 "\

- Casa 3 qrts, Centro R$800,00

- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,00
-Galpão cf 691 m2 Novo- Czemiewicz- R$5000,00

Ed. Platanus, Centro, cozinha
mobiliada, zcuartos.

R$700,OO

.'
- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil rnts R$1.000,00
- Termo cf 364 m2 Água Verde R$ 1.000,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h as 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785
Empreendimentos Imobiliários I.tda.
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UnoVivace 1.0 4P 10/11. Gol G51.0 4P 10/11. *Taxas de 0,98% a.m. ou 12,41% a.a. válidas para financiamentos em 24 parcelas, com entrada mfnima de 50% do valor do carro. CEl
variável de acordo com o valor financiado. Condições válidas para financiamentos na modalidade CDe pelo banco BV. Entrada/financiamento sujeitos à aprovação de crédito pela
financeira. Fotos ilustrativas. Ofertas válidas até 2/6/12 ou enquanto durarem nossos estoques.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,.

2 IlIQlflji(1J];tfQJS; I FIM DE SEMANA, � E 3 D� JUNJ:.!O UE 2012

..�----..��..----��
'><".

ti

VEíCULOS COM

REDUZIDO

JARAGUÁDOSUL (47) 3274-0000
AV. -PlEFB--.-OWAl.DEIIAR GRUBBA, 1292, BAEPENDI

�)iIIum.�.jIii.tIJ�.alllólJ2IIl!!I-1l>.lllltllflS.$O:!!I!Illl�*� .,_� ...""u,*ad;ujo,SlI!li..,SlIIdoem36�lll11iddde. 7.)1.OganAutht.'1tIlque 8àsico LO 16VHi-fLelt 4P, pinrutasólidabr.lnca 11/ll,àviSta: RS24.990JaxadejuroO%aomés,comentradadeWl6esaldoem3611ezes.EStoquelunidacle.3)Sat1de1oExpression11(f)1I1if&l«'Qjjrtur:::ruWt«miimJlIGÍmvillll,(!!IImalHlIDllÍÍl!J",naim.�iliWUnIi....,_��_""b;&aWstJR$lS.99O.T"""de ,;..mOllí...omi!s, oomenlr.odildeliOl&e saldoem 36Y1!.reS.Estoque 3unidades. 4) aio 1.0 16V Básico, pintura sólida branca, à visflI RS 23.990. Taxa dI!')tJrOO.99%ao mês. lAf.ooalriM'sdêmmpra feib pelainWrnet.1),1IHquPtl!lniillatie.�)ifulllt!!r2UlE!.�aJl,'lrffif<iI.� ·�jj""",fft�_�....tilllie"""'ftn 36W!>eS.Btoque 1 unidade. 6) t.to:ganeGr.ondTour 1.616V Hi-flelt4P 12/13, Taoa de,;..mO!(, ao mês, com entrad.l de 6O%e sak10 em 12 vezes. pintura sélid� branca à visflI R$47.990,oo. Estoque 1Unidade. c::oo� válida atrMsdeffinulltmnlmllJ'I!IIlM�nmlllRilmlllmmúlt.ll"'l'ef,llUitt_,,,,,,,,,,,,,,i!f"lÍlb*ii!IJeI;;!:'''''e5!!IIlI�desoos� ......<M50pcéM.ÓfatasWlidil:salé02J1)6f201200�duriIrem 00. estOQtJeS, somente para a.s concessionáriasRenault libeJté. Paramais informações, COI'ISUlte uma conceMionarla Renault Obefté.lm<!gens .1\.tstratIvas. AlglJnsite� lI'lIlStrad6st!1,llIUInllflllim�QJlIiGlrui�il)}lr;,;memüriilll;<liilou�_..��'_'<ea-.i!lLQ*">de�en·H.Mjuntoo:rmair�podemsat.rarvktls.5elleber,nãodirija.

IIJDEADIIEÇ.iO

FAÇA REVlSOeS EM SEU veiCULO REGULARMENli:
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ai.. : Jarafluá do Sul: 47 .3275-0808
_ Av. Pre'Teito Waldemar Grubba, 1346 - 8aependi

8al. Camboriú: 47 3360-9777
Blumenau (Loja Centro): 47 3236-8000

Blumenau (Loja SR): 47 3323-7171

Joinville (Shaw Roam): 473435-0885
joinville: 47 3435-3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Power Imports.

www.powerimports.com.b�
Preço válido até 10/06/12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro. para Sorento cód.: 5253 para pagamento à vista.
Frete no valor de RS 2.000,00 não incluso. Estoque de 8 unidades. Garantia de 5 anos ou 100 mil kilômetros, o Que ocorrer primeiro, para cobertura básica.
Fotos ilustrativas. Cinto de segurança salva vidas,

r • r

II

Rua Walter Marquardt, 1850
Barra Rio Molha - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Walter M�rquardtJ 2670
Fone:' (471 3370-7500

i GOL G4 4 PORTAS 2009
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i i FIAT UNO 2 PORTAS 2009
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www.enluutoveiculos.com.br

� VW/JETA 2.5 2009 - COMPLETOI

COUROJ1"lPTRONICg:' � ..

"'"

': "1/111
_' __ '__'_' __ '_"_M'_�__ '_�'_,_'__ '_'_

TAXAS COMPARTILHADAS COM
O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

-------------------------

PROMOÇÃO
R$114.900,OO

T�COROlA 1,8 XEI 2007
COMPLETOAllfOMm:_

TOYOTA HIWX SW SRV 2008
COMP. 3,0 4X4 AUTOMATIC.

PALIO ECONOMI 4P 2010
�� P I

____ ._._.1

r'-"-'--_'-'-'--"-"_"-'-'---"_'_"_-'_'-"_-_"_"-"-"_"-"_ ..._ .. _ .. --_ ... _ .. _ ..

I WV FOX PRIME 1.6 2011

I WV FOX 1. o 4P 2007\2009

I WV GOL GIV 0008\0006
I GOL GV COMPlBD 2009
I PARAil 1.6 2006
r GOlF 1.601\02-2012
I HONOA CIVIC EX 2006
! HONOA FrT 04\05\09
I SANDÉIRO 1.62011
f SANDBRO 1. o 2009
! PRISMA 1.42007

! CORSA SEDAN 1.4 2008

I CORSA SEOAN 99\01\0312010
I CORSA HA1C 01\02\03\05\2007
I CORSA HA1CH 1.8 2005
f PAUO 03\08\2010
: SIENA 2005
! HIWX 98\2008
I S10 4X4 2.8 CD 2005
I FIAT IOEA ELX 2006

I C4 PALLAS GLX AT 2008

f C4 HA1CH GLX 2010
I ECOSPORT 06\2007
I UNO 91\96\0009\2010
i CEITA 02\05\2008

:r"-:�"".��;:'� I PEUGEOf 206 2006\2008
: PEUGEOUT 207 PASION 2010
! ESCAPAOE 1.6 2010

I SCENIC 2005\2006
I PICASSO 03\07\07\2008
J FIESTA SEOAN 2008
I FIESTA HA1CH 2011
I lOGAN 2008

I GMlAGllE 1.4 LJZ 2010
I CUO SEDAN 2005

TOVÕTA HILUX SW 4X41998 I CUO HATCH 02\06\2007\2010
COMPLETA\DIESEL !,.':,;;�",lJIljfll� !=là:b�g�8
_�=_. =.

J
1 GM\ ASTRA 04\2008

f
FIAl\ PUNTD ELX 2008
PEUGEOf 307 2004

I GM\ MDNTANA 1.4 2008

I COROUA XEI AT 2007
-

CrrROEN C3 04\06\2006
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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 Rhodium - flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e

/
Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Li-ga-leve, Faróis de Neblina, Freios
ABS, AirBag Duplo, Câmbio Automático, CD Player.

Siena E11.0

31.500,00
Grand Vitara 2.0

AT 4x2
2011 - Prata - Flex - 30.800 km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Alarme, Faróis de Neblina, Desembaçador
Traseiro, Rcdas de Liga-leve, Computador de Bordo.

Venha conferir!

Idea Adventure 1.8
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.35.500,00

2008 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhas Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Computador de Bordo, Faróis de Neblina.

64.990,00
2011 - Cinza - Fléx - 27_600 km - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Recolhim.ento Automático
dos Retrovisores, Desembaçador Traseiro, Roda de Liga-leve, Cd Player
Mp3, faróis de Neblina, Bancos em Couro, Computador de Bordo, Piloto
Automático, Freios ABS, 4AirBag· s, Câmbio Automático.

Corolla XEI 2.0 AT
City Exl 1.5 AT

54.990,00
2010 - Prata � Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Cd Player, Piloto Automático, Câmbio Automático,
Freios Abs, Air Bag Duplo, Bancos em Couro, Computador de Bordo.

._
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lançamentos e catálogos. Preço
imperdível/aceito carro no

.

negócio Tr: 9631-2588

• Aluga-se 2 sala comercial
no centro de Corupá 60 rnt?

cada, sobre loja. Tr: 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 mt-, ótima
localização. Tr: 3373-1900

• Aluga-se galpão com 200 rnt>,
na Rua Cristiane Zerbim; 240.
Rio Hern Schroeder 3374-1488/
8861-9108.

• 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 mt2 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

.

I
_

:. Vende - se area de reflorestamento
: de 12 anos,já possui madeira

quadrada, área plana de 50.000
mt2 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 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,
OOm)

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 mt2
Rio Cerro. ótimo pra construção de
galpão. Tr: 9654-2206.

• Compra-se terreno nos bairros são
Luiz, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá 99
e redondezas, R$ 50,00 a vista e o

restante parcelado. Tr: Dito 9912-
3610

• Vendo terreno 368,40m2 com
22,80 de frente, matricula n°
61.445 pode sér financiado. Rua
Henrique Fuck n° 182, (lateral da
Roberto Seidel), bairro Seminário,
Corupá SC. Valor R$55.000,00 Tr:
com Renate Fone 9137-4701

• Vendo um terreno na Rua da Unerj,
-aprox. 400 m-. Tr: 9922-1577

• Vendo Yamaha XT 600, ano
2004, azul. Em ótimo estado
com manual e chave reserva. R$

.12.500,00. Tr: 9926-1717

• Moto Honda vb 300r 2010 com

3800.km originallPVA 2012/2013
-

pago. Moto estado nova, sem
troca R$ 9800,00. Tr: 47 9138-
9592 c/ Rodrigo.

• 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 ve�ho
por um novo, trabalhamos com todas
os modelos, atendemos a domicilio.
Tr: 8812-7170/7813-4785

• FIESTA SEDAN 1.64 PORTAS
COMPLETO 2012, R$ 30.990,00,
estado de zero, entrada em até 10 x
R$ 850,00 sem juros no cartão de
crédito, 60 x fixas viablâzamos.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.

• 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, MWM. R$ 25.000,00
ou troco por carro de menor valor.

Tr:3371-6968/ 9164-2�.
• REPASSE Ford Fiesta 2006 4 portas
R$ 16.500,00 fino 100%. Tel: 3373-
4131

• Eco Sport 2009, completa com 20
mil kl rodados. R$ 9121-8633

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel
3.0 eletrônico, 2008, completa (air
bag, abs, santo Antônio, estribos
capota marftima, protetor de
caçamba, trava elétrica no tampão
traseiro e demais opcionais da
Limited. Estudo troca veículo de
menor valor. R$ 60.000,00. Tr: 47
9138-9592.

• Vendo F 4000, ano 75, bem
conservada. R$ 20.000,00. Tr: 8856-
7660/3276-0264 a noite.

• 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.

• Vendo Gol G3, 2 portas, completo,
confortline, ano 2000, motor 8 v, 2.0.
R$ a negociar. Tr: 9962-3584 (Obs:
carro quitado e documentos em dia).

• Vendo um corsa super 97, branco 2
portas com ar cond, R$ 11.500,00.
Tr: 8425-6491/ 3273-2098.

• Vendo uma Blazer completa - GNV.
R$ 16.000,00. Tr: 3371-6968

• VENDE-SE Corsa 1.0 MPFi - 97 Ar

quente, Desembaçador, Insulfilm,
Roda de Liga Leve. Preço pra fechar
negócio: R$ 9.000,00 à vista. Entrar
em contato com Alexandre pelo fone
9137-9304 (após 18h)

• Vende - se Corsa Classic sedan,
2010 com 18 000 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.

• Vendo GM Prisma Maxx 1.4 2008,
Prata, top de linha, rodas de liga, som
e outros acessórios. R$ 24.800,00.

,

Contato: 9102-9162 ou 3370-1155
com Rafael

• Celta Spirit 20114 Portas completo
R$ 22.990,00, metálico, estado de
zero, 60 x R$ 640,00, ou entrada
em até lO x sem juros no cartão de
crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Vende-se Montana Sport 2007 R$
27.500,00 Tr: 91577525 Neto

• Vendo um Opala 1982,4 cilindros,
vermelho, 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

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16
válvulas gasolina, 2005, vermelho
ar cond, vidro ele/ trava manual

insufilm, mp3, etc. R$ 15.500,00.
3371-1634.

• Vende - se um Peugeot 206, ano
2003 completo, 2 portas, manual,
chave reserva, bem conservado. R$
15.900,00. Tr: 3275-3538/ 9931-
9410.

• Troque seu volante que esta velho

por um novo, trabalhamos com
todos os modelos, atendemos a

domicilio. Tr: 8812-7170/ 7813-
4785

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 vano
2004, cor prata, completo. Ar Cond,
Air Bag Duplo, Direção hid, Vidros
elétricos,Volante com regulagern
de altura,Controle som no

volante, IPVA pago.Sem troca. R$
16.000,00. Tr: 8410-0000 Fabio .

• Vendo Renault Laguna 2000/2001
Completo. Valor R$ 14.000,00.
Fone 47-9975-2864

• Vendo Rerlault 2006,1.6 privilége
sedam - air bag, som ... Etc.

(carro particular, baixa km) R$
20.000,00. 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 •

Vende-se Fox 1.6 4P preto completo,
ano 2004/2005 os itens são
originais de fábrica. Carro bem
conservado. Valor: R$ 24.900., Fone:
91725331/32761265 Thiago

• Vende -se Voyage 2010 completo.
R$ 28.000,00. Tr: 3276-0850

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$

10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vende - se G3 1.0 completo, com
ar cond, direção e air bag duplo, 4
portas, branco. R$ 9000,00 mais
prestações, particular (não precisa
transferir) Tr: 3273-7644/ 88127170
/ 7813-4785.

• Vende -se saveiro super surf
2004/2004 G3 prata completa em
ótimo estado, 2 o dono, 24.500.00
Geferson 9104-0938

• Vende-se Parati 1.8,L ano 95, 3
dono, ótimo estado de conservação,
gasolina, farol de milha, trava
Multlock.R$ 11.500,00 quitada. Tr:
9151-2805.

• Vendo Gol 92 a álcool, motor
CHT, todo original, único dono. R$
7.500,00. Tr: 8856-7660/3276-
0264

• 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$
34.400,00, entrada .em até 10 x
sem juros no cartão de crédito + 60
x fixas, viabilizamos troca, metálico,
estado de zero, IPVA 2012 totalmente
pago. Fone 3032-1400.

• NOVA SAVEIRO 1.6 C/AR 2011, R$
27.990,00, metálico, estado de
zero, entrada + 60 x R$ 775,00 ou

entrada em até 10 x sem juros no
cartão de crédito, viabilizamos troca,
IPVA 2012 totalmente pago. Fone
3032-1400

• Vectra Elegance 2011, completo, R$
42.830,00, metálico, estado de zero,
entrada em ate 10 x sem juros no
cartão de credito, 60 parcelas fixas,
viabilizamos troca, IPVA 2012 pago.
Tr: 3032-1400

• KOMBI STD 1.4 2010 R$ 28.990,00,
zero de entrada + 60 x R$ 798,00
ou entrada em até 10 x sem juros no
cartão de crédito, viabilizamos troca,
IPVA 2012 totalmente pago. Fone
3032-1400.

• 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

• 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: 8422-1926.

• Vendo som automotivo, sub
Pioneer 12 polegadas 160 rms,
caixa dutada, 4 69 inorr, módulo
Boss 1600 wats + fiação. R$
500,00. Tr: 8422-1926.

• Vende - se Jogo de molas
cortadas para Gol Gl, G2, G3 ou

G4 Fica na altura de 2 dedos do
pára-lama. Valor: R$ 80,00. Tr:
9943-4172

• Vendo Carreta Random ,LS
Graneleira 2002, trucada, Com
pneus em ótimo estado. R$
"45.000,00. Tr: 3276-0264 a

noite / 8856-7660.
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• 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.

• Contrata-se Vendedoras. Paga
se bem. Interessadas fazer
contato pelos fones 3372-0013
- 3273-5673 - 9662-6777

• Contrata-se moça para trabalhar
no atendimento de loja de
informática no horário normal
e sábado ate meio dia Tr:
99782860

• Procuro Baterista e Guitarrista'
com experiência e referencias,
para banda de baile. Tr: 3370-
6235 I 9152-4375

• Ofereço-me para trabalhar como

carpinteiro. Tenho experiência.
8435-5023 I 9248-3309 Diego

• Procuro estagio na área de

pedagogia em escolas ou

empresas estou na 5 fase da
faculdade. Tr: 8412-4928 até as

16:30.

• Trabalho de pintor na parte da

manha, falar com Jeanderson
no (47) 8435-5203 na parte da
manha.

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato:
3275-4315 OU 9194-2435

(MARLENE)

• JARGAS Instalações de Gás de
cozinha residencial. Tr: 3371-
2946 I 9216-4866

• Preciso da doação de roupas de
bebe. Tr: 3275-6258.

• Doação de 2 filhotes de

cachorrinho, macho, com 40
dias. Tr: 3370-0983 I 9927-
3117

• Vendo carrinho de bebe, para
menino, na cor azul marinho
com ursinhos, da marca Angel.
Valor a negociar. Tr: 3370-7160.

• 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.meuimovelmeusonho.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 I 9988-2844.
bemestaredinheiro@yahoo.com.
br

• Carta de crédito contemplada
para compra de imóvel Crédito
R$100.000,00. Entrada de

R$30.380,00 +135 parcelas de
R$871,32. Tr: com Valdir 8494-
5911 ou 9270-3638. e-mail:

valdir@grupohb.net

• Vende - se ar condicionado,
cônsul 7500 btus, semi novo. R$
390,00. Tr: 3370-0983.

• Vendo Notebook Dell- Pentium
dual core - 2,20GHZ 4 GB de
memória Hd - 250 GB Placa de
vídeo integrada - ONbord - Móbile
Intel(r) 4 series Express. R$
950,00, c/ Bruno. Tr: (47)3055-
0085 I 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 13370-0719

• Vende-se Guilhotina:
interessados falar com Cristiano
9653-7897

• Estrutura para galpão 12 x 20
x 6 rn, 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 'oportu�idade vendo

oficina eletromecânica (motores
elétricos e venda de peças); em
pleno funcionamento com 6
anos no mercado, ótima clientela
de Jaraguá do sul região, sem
restrições negativas de títulos
protestos e impostos em toda

gestão,2006,2012 com todo

maquinário, rl!atéria 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

• Vende-se mercado no bairro São

Luis, equipamento completo,
incluindo açougue. Valor a

negociar. tratar: 33760082 I
91688116

• 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 Cássio para
iniciantes. R$ 200,00. Tr:3276-
1410

• Vendo: conjunto PPU'para
solda oxíacetllênlca. Valor: R$
1.300,00. Tratar com Rogério
Fone: 9903 2934

• Simulador de caminhada branco
com monitor 4 funções, (Obs:
pouco uso).R$ 200,00. Tr: 8425-
6491 I 3273-2098.

• Vendo bicicleta ergométrica. R$
200,00. Tr:3276-1410

• Aceito doação de beliche usado
em bom estado. Tr: 9198-5568

• Apartamento c/ 1 suíte + 1

quarto, ambos mobiliados,

exceto cama Box. Sala de Estar/
Jantar integradas, sacada cl
Churrasqueira, 1 bwc social,
1 vaga de garagem, Cozinhai
Lavanderia mobiliadas. Área
total: 96 m2, área privativa: 71
m2• Condomínio Residencial

Monise, próx. ao CIRETRAN.

Apart. fica no YO Andar (último)
Edifício com elevador. R$
185.000,00.

OBS: Não aceito imóveis ou carros

na negociação. Escriturado
e livre para financiamento
bancário. Tr: Márcio 47-

84056463 ou 3276-3083

• Apartamento cl suíte + 1 quarto,
sacada cl churrasqueira, cozinha
mobiliada. R$ 149.000,00
(liberado para financio e FGTS).
Tr: 9104-8600.Creci 14482.

• VENDE-SE Apartamento 304 no

Residencial Mont Vermont, 1
suíte + 1 quarto e demais dep. 1
vaga de garagem. No Czerniewicz

R$210.000,00. Tratar 9979-0650
com Clesio.

• Apartamento cl 2 quartos
+sacada cl churrasqueira, área

'

de festa, áreas de 53 á 65 m-.

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
• Vendo Apart. NOVO no Agua
Verde 2 qtos sac.c/churrasq.'
Só manhã sego piso de frente
56 m2 área priv.+garagem
R$125.000,00 8443-363.

• 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 parte do pago Fone
8448-8644

• Vendo Apto no Residencial São
Luís. R: Francisco Hruschka -

São Luís, (próx.ao Arroz Urbano)
cl área de serviço, sacada cl
churrasqueira, sala de estar,
cozinha, bwc, 3 dormitórios,

• I J'.' ,I ; I, II !

garagem, área de festas,
playground, Apto 142 Área
privativa: 63,37 m2 Área comum:

7,05 rn? Vaga de garagem: 11,50
m-. R$ 145.000,00. Tr: (47)
99058809 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 cl
churrasqueira, cozinha, área
de serviço, 2 dormitórios BWC,
garagem, elevador, salão de

festas, área privativa: 61,23 m>,
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 mP 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• Por-celanato, 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 rnt>, 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 19905-7365

• 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 Esquérdo
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 I
9989-6049

• Vende-se casa de alvenaria, mais
kitinete no mesmo terreno com

4 quartos, no Bairro Chico de

Paula, R$ 16Q.000,00. Tr: 3373-
6337 ARNO

• Vendo sobrado nos fundos e

casa na frente, todo murado
de·altJÍ1lín�ol,:300Im?i toda de

material no Bairro João Pessoa.
Tr: 9196-0955 I 9616-3092 com

Cleni e Jandir. Valor a combinar

I troca com casa ou chácara em

Curitiba.

• Vendo 2 casas de alvenaria em

J_oinville escriturada, rua calçada,
ótimo local, terreno com 300
rnt-. R$: 120.000,00. Aceito
veiculo com 50% do valor ou
terreno. Tr: 3273-7644 I 8812-
7170

• Troque seu volante que esta

velho por um novo, trabalhamos
com todas os modelos,
atendemos a domicilio. Tr: 8812-
7170 I 7813-4785

• Novo uno vivace 20114 portas
completo, R$ 24.990,00, zero
de entrada + 60 x R$ 695,00
ou entrada + 24 x na taxa de

0,99%, viabilizamos troca,
metálico, estado dezero, IPVA
2012 totalmente pago. Fone
3032-1400.

• Novo Uno Vivance, 2012, 4p,
completo. R$ 25.990,00, zero
de entrada + 60 R$ 720,00 ou

entrada + 24 x taxa de 0,99 %,
viabilizamos troca, metálico,
estado de zero, IPVA 2012
totalmente pago. Tr: 3032-1400.

• Vendo Escapade 2008 1.6

completa abaixo da FIPE.

Telefone de contato: 9992-4000
•

• Vende - se Tempra 96 GNV. R$
3000,00. Tr: 3276-0850.

• Fiat Strada 2007 fire flex

R$21.200,00. Tel: 3373-4131

• Vendo sem troca Pálio 2006
flex 1.8 hlx, completo com

computador de bordo 4 p ,

branco, por R$ 20.500,00
(tabela FIPE R$ 23,500) Tr 3371-
1634.

• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16

válvulas, roda 16, original, preto,
completo.R$ valor a combinar.
Tr:3371-0134 19931-6391 (oi)

• Vende - se Idea Adventure 1.81
Flex - 2007-Completo- vermelho.
R$ 30.500,00. Tr: 8836-3982

• Stilo Schumacher 2005,
com SKY window, vermelho,

'

complete, roda 17, piloto
automatic, computador de bordo,
banco de couro, ar digital, sensor
de estacionamento, retrovisor
elétrico, carro de destaque.
R$ 37.000,00. Aceito carro de
entrada até R$ 8.000,00. Tr:
9103-077

• Vendo uma chácara de

50.000,00 mt- com nascente,
cachoeira, plaino pronto para
construir. R$ 110.000,00. Tr:
3376-0726.

• Vende-se uma locadora com

ótima clientela, ponto de

funcionamento a 13 anos,
mais de 3000 OVOs entre
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Uma solução para cada
fase da su empresa.

-

>
. Mais do que atender bem, isso é
entender bem o seu negócio.

,I .�1

A TOTVS entende cada fase da sua empresa. Mais do que isso: desenvolve

soluções em software que fazem a diferença no seu dia a dia. Por isso, não

importa o tamanho nem em que fase a sua empresa está. Conte com a

parceria de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo para

transformar a gestão do seu negócio e alavancar sua produtividade.

Software (Saas) Tecnologia Serviços TOTVS
c:.:l /totvs 4 7 34 3 t ! ,8 5 o o WWw.totvs.com/sc C mparti he o novo mundo ..
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Consulte uma concessionária ou o site Chevrolet para obter informaÇões
sobre as versões e configuraçôes disponfveis.Preserve a vida. Use cinto de
segurança. Os veiculas Chevrolet estão em conformidade com o Programa
de Controle da Poluição do Ar por Veiculos Automotores - PROCONVE.
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EDUARDO MONTECINO

ESTRUTURA Operário trabalha Da construção do acesso pela ftI& João Tozini

Infraestrutura

Novas pontes
emfasede
conclusão

Obras nos bairros João Tozini e Pedra de
Amolar devem ser entregues em 30 dias

CORUPÁ
Sarnira Hahn

Moradores do bairro João
Tozini e Pedra de Amo

lar, em Corupá, contam os dias
para verem finalizadas as obras
de duas novas pontes sobre o

rio Pedra de Amolar. Durante
um ano e meio, a população de
ambas as localidades sofre com
restrições nos acessos, devido
os trabalhos de recuperação
das estruturas. A previsão é que
as obras fiquem prontas dentro
de um mês.

As duas antigas ligações fo
ram levadas pela correnteza do
rio depois das fortes chuvas de
janeiro de 2011. Desde aquele
período, os moradores conta
vam com uma passagem im

provisada, feita de madeira.
No bairro João Toziní, a an-

tiga passagem foi substituída
por uma ponte pênsil, na qual
só passavam pedestres, bici
cletas e motos. Agora no lo
cal, está sendo erguida uma

ponte com maior estrutura.

Segundo. o secretário de In

fraestrutura' Antônio Vicente
Tureck, a construção vai bene
ficiar cerca de 200 moradores
do bairro Poço D'anta. Ele ex

plica que a ponte está passan
do pelos acabamentos como

corrimão e termino de aterro

nas cabeceiras. O investimento
é de aproximadamente R$ 1,1
milhão. O projeto está sendo re
alizado em parceria entre o mu

nicípio de Corupá e a Secretaria
Nacional de Defesa Civil. ''A

entrega deve acontecer dentro
de 30 dias", afirma o secretário.

Na outra localidade, o bair
.

ro Pedra de Amolar, ·0· agricul �

Alguma pontes
menores foram
subsituídos por

novos acessos. Isso
facilitou o nosso

trabalho porque
elas estavam muito

danificadas.

Antônio Turek,
secretário

tor Bertoldo Durnhe, 51 anos,

aguarda a finalização da cons

trução do novo acesso. Ele mora
no bairro Faxinal e utiliza a

ponte todos os dias para chegar
em casa. Para Durnhe, a recons
trução da passagem vai ajudar
muito a população, já que o

local é trajeto de muitos cami
nhões. Atualmente o acesso é
feita numa passagem provisória
demadeira. O investimento é de

aproximadamente R$ 630 mil.
Outras 'passagens do bairro

Pedra de Amolar também ti
veram ]eformas. Segundo Tu

reck, a localidade tinha cerca

de sete pontes pequenas. Ago
ra tem quatro. "Foram abertas
ruas nos lugares mais isolados
e isso inutilizou algumas pas
sagens", afirma o secretário.

Ele 'explica ainda que muitas
dessas passagens eram bastante
baixas, e quando o nível do rio

Pedra de Amolar subia um pou
co, elas eram levada ou as cabe
ceitas cediam.

Fiscalização apreende 7,35
toneladas de alimentos

\

A força tarefa comandada
peloMinistério Público no cerco
contra abatedouros clandesti
nos e supermercados em Iara
guá do Sul resultou na apreensão
de 7,3 toneladas de alimentos
impróprios para consumo. Os

produtos aprendidos foram en

caminhados ao aterro deMafra.
A operação, realizada em

parceria com a Polícia Am
biental' Ministério da Agri
cultura, Vigilância Sanitária
e Companhia de Desenvolvi
mento Agrícola de Santa Cata
rina (Cidasc), durou três dias e

foi finalizada na quinta-feira.
Durante o período foram

inspecionados dois super
mercados, uma mercearia e

um abatedouro nas regiões do
Centro, Vila Lenzi, Água Verde
e no Alto Garibaldi. As ações
fazem parte do Programa de

Proteção Jurídico Sanitária dos
Consumidores de Produtos de

OrigemAnimal (POA).
Nas vistorias foram interdi-

tadas duas propriedades e um

estabelecimento. Conforme o

gerente regional da Cidasc Fer
nando Rothbarth, um produtor
que encaminhouum animal para
o abate e o transportador foram
multados em R$ 340,5. Eles não
tinham aGuia deTransporteAni
mal (GTA). Já o proprietário do
abatedouro clandestino foi mul
tado por não possuir inspeção e

. licença para o abate. Ele deve fa
zer o pagamento de R$ 383. To
dos têm 30 dias para apresentar
a defesa e recorrer damulta.

Em 2004, a Prefeitura de Ia
raguá do Sul construiu um aba
tedouro para evitar a comercia
lização clandestina de carnes.

Porém, a unidade construída
em 2004 nunca entrou em ope
ração. O Secretário de Agricul
tura André Cleber de Melo, diz
que há o interesse domunicípio
em criar espaços destinados ao
abate de bovinos. "Nosso prin
cipaI impedimento agora é o

ano eleitoral", afirma.

Jaraguá do Sul

Localidades não terão água
Moradores de. 25 bairros

de Iaraguá do Sul correm o

risco de ficar sem água entre
a madrugada e o final da ma
nhã deste domingo. O Samae
vai realizar uma obra de am

pliação na Estação de Trata
mento Central. Para executar
os trabalhos, será necessária a

interrupção do fornecimento
para as regiões atendidas pela
unidade. Os bairros afetados

são Centro, Braço do Ribeirão
Cavalo, Ribeirão Cavalo, Tifa
Monos, Nereu Ramos, Santo
Antônio, Três Rios do Norte,
Três Rios do St4, Amizade, Rau,
Estrada Nova, ÁguaVerde, Chi
co de Paulo, Tifa Martins, Vila
Lenzi, Nova Brasília, Jaraguá
Esquerdo, São Luís, Czerniewi
cz, Baependi, Vila Lalau, Cen
tenário' Vieira, João Pessoa e

parte do São Luís.

Melhorias

Corupá ficará sem
energia elétrica

. Moradores de Corupá vão
ficar sem energia elétrica nes
te domingo, dia 3, das 8h às
11h. A interrupção do forne
cimento será necessária devi
do às obras de ampliação da
capacidade de distribuição de
energia elétrica, feita pela Ce
lese. Em caso de chuva forte o

trabalho será adiado..
Conforme o gerente re

gional da Ceiesc Luiz Merlo,
as melhorias atendem uma

carência da cidade devido as

frequentes quedas de energia.

Com um investimento de R$
2 milhões, a obra vai contem
plar um novo alimentador
de energia. Atualmente há
apenas um local com fluxo
de carga destinada a substa
ção de Nereu Ramos pela BR
280. Com a nova rota, a liga
ção será feita da substação
da Celesc, na Tifa da Pólvora,
até a de Nereu Ramos, pelos
bairros Czerniewicz, Amiza
de, Três Rios do Norte e San
to Antônio, todos localizados
em Iaraguádo Sul.
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DOENÇAS
,

RESPIRATORIAS
NO INVERNO

onto de Vista

sido o último da dinastia corruptus
tresloucadus) pensou que fosse ser

tratado de outro assunto que não
o processo do mensalão? Será que
o ministro Gilmar Mendes pensou
que Lula iria lhe mostrar os últi
mos exames feitos quando da sua

estadia no hospital Sírio Libanês?
Ou será que ele teria imaginado
que Lula o estaria convidando
para urna viagem de turismo pe
las paradisíacas ilhas da índoné
sia? Ou será, ainda, que o ministro
Gilmar Mendes imaginou que o

ex-presidente o convidaria para o

aniversário de seu neto...Ora, pelo
amor de Deus! Em que mundo o

ministro Gilmar Mendes pensou
estar Vivendo quando aceitou urn
convite feito para urna conver

sa reservada com Lula, sabendo
que o ex-presidente decantou aos

quatro cantos, ainda quando es

tava presidente, que sua missão

pós-reinado palaciano seria em

pénhar-se para desmontar o que
acredita ser a "farsa do mensalão''?

A ingenuidade do ministro
GilmarMendes, no caso em ques
tão, incrementada com uma dose
de esperteza lúdica do ex-presi-

o esperto e o ingênuo
Romeo Piazera

Júnior, advogado

Omundo é realmente feito de

pessoas que são espertas e

outras que são ingênuas. No gru
po das pessoas espertas, sem dú
vida nenhuma podemos enqua
drar nosso ex-presidente Lula,
que emmais urn de seus (muitos)
lampejos de auto-idolatria e de
certeza (que só ele tem) que ain
da está despachando no Planalto,
com o bando de suas hienas bol
chevistas ao lado para bajularem
no, pensa que tudo pode e que
todos estão ao seu serviço.

Já no grupo da Academia
Brasileira dos Ingênuos, ocupa
uma das cadeiras de destaque o

ministro do S'IP Gilmar Mendes,
que por sua ação em aceitar um
convite feito pelo seu ex-colega
Nelson Jobim para um tête à tête
com Lula no seu escritório, em

Brasília, deu sinais de que a inge
nuidade possui um lado perverso.
Seria trágico se não fosse cômico!

Ora, será que o ministro Gil
mar Mendes, ao receber urn con

vite para urna conversa velada com
Lula, imaginou que o ex-presidente
como nunca antes nahistória deste
país existiu (e deseja-se que tenha

dente Lula, é de causar arrepios
e jamais se poderia imaginar que
pudesse vir de um ministro da
mais alta corte do país.

Se é certo que o ex-presidente
Lula pratica devaneios e tenta, a

todo custo, comprovar o que não

pode ser comprovado, ou seja, de
que omensalão jamais existiu e que
tudo não passa de urna campanha
de perseguição contra ele, também
é certo que urnministro de um tri
bunal que está prestes a julgar urn
processo de extrema relevância,
que hámuito já ocupa urn lugar na
ribalta da sociedade, jamais pode
ria ter aceito urn convite para urna
conversinha ao pé do ouvido com

aquele que, sabidamente, possui o
maior interesse em procrastinar o
julgamento deste processo.

Realmente o mundo é dos es

pertos e dos ingênuos. Que bom

que além de espertos e ingênuos,
o mundo também possui outros
olhos que, atentos, não deixam

escapar nada que represente a

império do mal sobre o bem. Que
vença o lado branco da força,
para contrariedade do Darth Va
der de Garanhuns!

Temperaturas baixas intensificam as patologias já existentes e aumentam os

casos de doenças respiratórias. Gripe, resfriado, sinusite aguda, pneumonia
e rinite estão entre as doenças que geralmente surgem nesta época.
Lembramos 14 dicas que podem ajudá-lo a conviver melhor
com o frio e os problemas respiratórios:
1 - Evite aglomerações de pessoas em lugares fechados e pouco arejados;
2 -Ao espirrar e tossir use lenços descartáveis(e não na mão);
3 - Lave as mãos após contato com superfícies ou ao espirrar e tossir;
4 - Na impossibilidade de lavar as mãos, a higienização pode
ser feita com álcool gel;
5 - Não permanecer em ambientes com poeira excessiva, umidade e mofo;
6 - Mantenha os ambientes de convívio e transporte bem ventilados;
7 - Hidrate-se ingerindo, preferencialmente, água e sucos naturais;
8 - Procure manter uma alimentação saudável, com muitas· frutas e legumes;
9 - Mantenha o ambiente umidificado utilizando bacia com água,
toalhas úmidas ou aparelhos umidificadores;
10 - Mantenha as roupas de cama limpas especialmente os cobertores
que costumam ser morada de ácaros;
11 - Retire o pó da mobília e limpe o chão com pano úmido,
evitando o levantamento de poeira;
12 - Aproveite os dias de ensolarados para arejar a casa. O sol e
o ar evitam que vírus ebactérias se proliferem;
13 - Evite o contato com a fumaça do cigarro;
14 - Não use carpetes e cortinas no quarto de pessoas alérgicas,
pois eles favorecem o aparecimento de ácaros;

Fonte: Ministério da saúde e Sociedade Brasileira de Pneumologia
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 Jaraquá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 94/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE FILTRO TIPO CREPINA PARA CAPTAÇÃO DE
ÁGUA BRUTA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 4/6/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 20/6/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone,047- 2106-�100

/

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 especiflcada: .

LICITAÇÃO N°: 95/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE CONES DE PVC RíGIDO PARA SINALIZAÇÃO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 4/6/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 21/6/2012 14h
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 adi�ionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-
9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

�I�·�I�·I�·�J__·�I'�·'�'·�'�'�I__� ·�I I ��., _
...
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Amizade

Pequenas ocorrências
que preocupam

"

VITIMA Edna Castro foi rendida por dois bandidos, que assaltaram a padaria onde trabalha

Ações de ladrões, registradas até maio,
chamaram a atenção dos moradores

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Moradores do bairro Ami
zade estão assustados

com as ocorrências de assaltos
e furtos em residências e esta

belecimentos comerciais, neste
ano. Na madrugada do dia 24,
um carro Golf vermelho, com
placas GVT-4167, de Iaraguá
do Sul, e uma moto Biz cinza,
placas MDX-6354, também de

'Jaraguá, foram levadas de den
tro das garagens de casa, de di
ferentes proprietários.

Esses casos completam o

quadro de três casos de furto
de veículo nos primeiros cinco
meses do ano, na localidade, O
gerente de um posto de com

bustível, que não quis se identi
ficar, diz que o local onde traba
lha foi alvo de ladrões nesse ano.
Ele também comenta um caso

que ocorreu numa floricultura.
110 caixa estava sem dinheiro,

porque o posto estava fechado.
O estrago maior foi o arromba
menta e não o furto em si, que
foi de R$ 57", comenta.

A localidade, que tinha um

perfil de tranquilidade, agora
está mais tensa. I� gente consi
derava um bairro calmo, e agora
a preocupação aumenta", avalia
o presidente da Associação dos
Moradores do bairro Amiza
de, Idezides Resende Filho. Ele
acredita que a solução para essa

"migração de marginais" é in
centivar a comunidade a fazer a

A gente considerava u� ,

bairro calmo. Agora a

preocupação aumenta.
Idezides Resende

Filho, presidente
da Associação dos

Moradores

denúncia quando alguma ocor..
rência acontece e intensificar o
policiamento nas ruas, pedido
já feito aos órgãos de segurança.

Há oito anos em funciona
menta, a padaria Josiane so

freu um assalto no início do
mês passado. Era por volta das
20h quando dois homens com
uma faca e um revólver entra
ram no estabelecimento. IIEu
e duas colegas ficamos abai
xadas atrás do balcão, rezando
para não nos matarem", conta
a atendente Edna Castro. Ela
tambémmora no bairro e se diz
assustada. I� gente ouve muita
coisa ruim que está acontecen
do aqui no Amizade."

A dona da padaria, Isabel
de Abreu, conta que instalou
câmeras de segurança em 2011

pensando em aumentar a vigi
lãncia, limas isso já não intimi
damais os bandidos", completa.
110 pior é a humilhação e omedo
que a arma causa nessas horas",
diz. Os dois homens acusados
do assalto foram capturados na
mesma semana, reforçando a

ideia de eficiência que a comer

ciante tem da polícia.

MARCELE GOUCHE

C&9(�S l\irl�() BAI:RR()
De janeiro a maio

2010 - 2

2011 - 1

2012 - 3

"FURTO A" EST.A,BE,I�ECJ1VIEl!iITO
COlVI1E.RCIAL

2010 - O

2011 - 1

2012,'- 3

FUllTO DE VEÍCtJLOS

2010 - 1

2011 - 1

2012 - 3

A.SSAJL�ro (A,B,J�IIl.,ADOS)

2011 - O
2012 - 1

, "

NOS CINCO MUNICIPIOS DAAMVALI
De janeiro a abril de 2012

FURTOS A

RESIDÊNCIAS
FURTOS DE
VEÍCULOS

166 65
.

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

Contraponto
PolíciaMilitar não considera

, situação preocupante
A Polícia Militar informou

.

ções públicas do 14° Batalhão.
que é feito um atendimento As estatísticas confirmam

, de rondas no bairro Amizade. a característica de que o Ami
Uma viatura, destinada ex- zade não tem um perfil de
clusivamente para o atendi- comunidade com alto índice
menta das comunidades 10- de crimes. De janeiro a maio
calizados na região Oeste de deste ano foram três fur
Iaraguá do Sul cumpre essa tos a residência, dois a mais
função de prevenir as ocor- que o ano passado. O mes
rências de crimes. mo número vale para furto a

O capitão Aires Pilonet - estabelecimento comercial.
to, avalia que a situação do Sobre os casos deste último
bairro não é tão preocupante. mês e da semana, o capitão
IINão considero uma região garantiu que investigações
vulnerável, aplicamos o po- estão em andamento para es

liciamento para manter uma tudar o caso. "Isso acende um
condição aceitável", declara alerta no quadro de inteligên- .

capitão Aires Pilonetto, rela- cia da polícia, claro."
,
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TECPUC

Saúde e segurança
dominaram a pauta

Palestra sobre fiscalização no trabalho
encerrou evento no Colégio São Luís

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

Apalestra sobre a fiscalização
do trabalho e o cumpri

mento das novas normas regu
lamentadoras com auditor do
trabalho Miguel Coifman Bran
chtein encerrou a 2a Semana de
Saúde e Segurança no Trabalho
realizado pelaTECPUC. O even

to, realizado no Colégio São
Luís, contou com aproxima
damente 1.1 mil participantes.
Conforme a coordenadora

Kelly Puccini, o que estimulou
a participação do público foi a

abrangência dos temas. "Cada
assunto trouxe um público di
ferente e com diversificadas
funções dentro das empresas",
destaca. Os assuntos aborda-

dos foram o trabalho em alturas
e ruídos industriais.

Durante a última palestra da
semana, Branchtein relatou que
o número de fiscais do Ministé
rio do Trabalho e Emprego está
aquém do ideal. Além disso, o

governo vem adotando desde
2002 uma postura de extinguir
a função do fiscal especializa
do, que pode ser um agravante
nos índices de acidente.

O auditor fiscal apohta
grandes avanços na seguran
ça do trabalho desde a década
de 1980 para cá. Mesmo assim,
segundo ele, ainda há um nú
mero elevado de acidentes cau
sados pelo aumento dos postos
de trabalho, que deixam mais
trabalhadores expostos aos ris
cos, e o aquecimento do merca-

do, que exige mais produção e

a contratação de profissionais
sem preparo.

Ainda neste mês, a equipe
do TECPUC começa preparar
as ações para 2013. Dentre as

propostas está a de fazer par
cerias para levar nas escolas
as palestras, os exercícios e as

exposições. "Queremos esti
mular a cultura da prevenção",
afirma Kelly.

Cada assunto
trouxe um público
diferente e eom

diversificadas

funções dentro
das empresas.

Kelly Puccini,
coordenadora
daTECPUC

FABIO MOREIRA

.".�
_..,- -...::

AUDITOR Miguel Branchtein está preocupado
com 'a redução de fiscais especializados em riscos

Arturo NulÍez
Diretor de Marketing Mercados Emergentes da Nike USA

Palestra: O Futuro do Branding

�
PALESTRANTE
INTERNACIONAL
<z.>

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

Jaana Remes
Membro Sénior do McKinsey Globallnstitute (MGI) • USA

�
PALESTRANTE
INTiRHACIONAI.
�

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

Patrocínio

I3ESTRUTURA
Apoio OficiaI

Jonah Lehrer �
PALESTRANTE
INTERNACIONAL
�Neurocientista, Editor e Autor das Obras

"Proust Was a Neuroscientist",
"How We Decide" e "Imagine: How CreativityWorks"
Palestra: Como Decidimos e Como Criamos

$�IAU�4El. As Boas Práticas de Gestão
e Governança

Guilherme Weege
Diretor-Presidente do Grupo Malwee

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

e Maneiras de Fazer Neg6cios

Alberto Emmanuel Whitaker
Conselheiro ISrnpresarial e Esp>ecialísta em
Governança Corporativa

Carlos Fadigas
Presidente da Braskem

Palestra: Cultura e Filosofia Corporativa
Gerando Resultados

Sidney Ito
Sócio líder em Govemança Corporativa e

Gestão de Riscos KPMG Brasil e Amériqa do Sul

Welling�on Nogueira
Fundador do Doutores da Alegria, Ator
e Empreendedor Social ,

Palestra: Trabalho e Prop6sito de Vida
Do Bem-Estar ao Sucesso Profissional

••
UIIMUE

,�

FUNTURISMO

David Cohen
Diretor I;:ditoriaJ da Revista Épo@ Negéiclos, "

MODERADOR

,�

Os organl�dores do qóngteSso reservam-se o direito de alterar a programação
em caso de Impedimentos por quaisquer motivos.

Apoio

Todeschini � UNICREDIt

Apoio de Mfdia Realização Promoção

OPERA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE JUNHO DE 2012 I 23 I ESPORTE

PE"1H1N. ,."I/lUa �hlUl . () fj d!If"'IIIhllEII�'()'tIJfl:n;�� 11/1111
,

1/1

Im",' ,'""''' II ."

,
•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Olichamp
Ontem teve início mais umaOlichamp, que naminha época

de aluno Marista era conhecida por Semana Champagnat.
Além das disputas entre salas, o evento reúne ex-alunos para
uma competição de voleibol e futsal. Uma iniciativa muito le
gal, pois é umamaneira de rever velhos amigos e manter viva a

relação com a instituição de ensino. Só lamento o fato de mais
uma vez não poder 'desfilarmeu talento' rias quadras, já que os

compromissos de trabalhome impedem de jogar, como sempre
fiz desde que conclui o Ensino Médio. E olha que já faz tempo!

Jogaço
Duas dicas para os

amantes de esporte na
região. Não percam hoje
a partida entre Kiferro e

Operário, um duelo de
invictos no Campeonato
Varzeano, que valeria
o ingresso, caso fosse
cobrado. Outra dica é
se deslocar até Corupá
amanhã e assistir a

partida entre Buffalos e

Gladiators, no 'football'
Vai sair faísca. Dá para
aproveitar o passeio e se

esbaldar almoçando no
próprio Seminário.

FABIO MOREIRA

Na base
Não havia comentado oWO
na partida entre Iuventus e

Caxias, pois aguardava um
posicionamento do clube. E o

Iuventus vai recorrer da decisão
do árbitro de encerrar a partida
por falta de ambulância.
Na verdade ela estava lá no

Flamengo, mas precisou se

deslocar para um atendimento.
No fim das contas, foi um triste

presente de aniversário para o
Mestre Biro. Uma pena!

No Beira

Garotos do
.

Sub17 jogam
Vice-líder do Campeona

to Catarinense de basquete
Sub 17 masculino, a equipe
Unimed/FME recebe neste

sábado a Adiee/Florianópo
lis, em partida marcada para
às 15h, no ginásio do Beira
Rio Clube de Campo. Em sete

jogos, os comandados de
Milton Mateus somam treze

pontos, frutos de seis vitórias
e uma derrota. Treze equipes
participam do campeonato.

Cartola FC
Estou aceitando a adesão
de times da região na Liga
avanteesportes.com, no
Cartola FC. E vou aceitar até
a quinta rodada do turno, ok?
Já temos o primeiro prêmio,
uma camisa da CSM/Pré
Fabricar, doada pelo cartola
Fábio Leoni, do marketing
da CSM. Ainda estou atrás
de uma camisa do Iuventus
e do Iaraguá, para fechar a
premiação da Liga.

EID Chapecó
Sub20atrás
de vaga

Buscando a classificação
para a segunda fase do Cam

peonato Catarinense, a equi
pe Grameyer/Stiv de futsal
sub20 feminino realiza duas

partidas hoje, em Chapecó��
Às 10h, o grupo comandado.

por Vitor Alexandre encara a

Unesc/Criciúma. Mais tar

de, às 16h,'0 adversário será
o time da casa. Apenas uma,
das sete equipes, não segue
na disputa da competição.

Semirmal
No domingo o Cruz de
Malta encara o Vera Cruz, na
semifinal da-Copa Pomerode ..

A equipe pomerana é
recheada de atletas que
atuam por equipes daqui,
como Leite, Ivan, Bicudo,
Pinheiro, Seco e Xuxa.
Um bom time, que fez
uma campanha invicta na
primeira fase. Certamente
um páreo duro para os

decacampeões jaraguaenses!

Em Ascurra

Copa Santa
Catarina

Adiada por causa da chu
va' a segunda etapa da Copa
Santa Catarina de automobi
lismo acontece no fim de se

mana, em Ascurra. A compe
tição promovida pela Fauesc
conta com três pilotos da
região:Marcos Pellense (#28)
e Jonas Weselowski (#31)
disputam a categoria 1.600

Light. Já na categoria Mini
Tubular "B", o representante
é Carlos Menezes (#55).

Em GuaramirilD

Times voltam à campo
A bola volta a rolar pelo Campeonato Varzeano de Guarami

rim. Serão quatro jogos, todos válidos pela fase quartas de final
da Segunda Divisão, a Taça Antonio Pedro Vick. Hoje, quatro
equipes se enfrentam em dois jogos, no campo do bairro Rio
Branco (Rio Branco x Nacional e Benfica x Cataratas). Outros
dois jogos acontecem no domingo, no Estádio Rodolfo Iahn, no
bairro Avaí (Gaúchos x Pinheiros e Iuventus x Nápoli). As par
tidas iniciam às 13h30 e 15h30. Os times da Primeira Divisão
voltam à disputa somente no dia 16.

CLASSIFICAÇÃO

15° Palmeiras

16° Ponte Preta

133
1

j,33
-1 i17

1
.

2 • O
i
1

:
1 : 1 2 -1 '17

1 2 O
i
1 ' 1

.

1 2 -1 17
17" Portuguesa 1 2 O j 1 1 2 -1 17
18') Bahia 1 2 O 1 1 O 1 -1 17
19" Corinthians O 2 O O 2 O 2 -2 O
20" Coritiba O 2 O O 2 2 5 -3 O

3aRODADA
06/06
19h30 Sport x Palmeiras
19h30 Atlético-GO x Grêmio
20h30 Vasco x Náutico
20h30 Atlético-MG x Bahia
20h30 Coritiba x Portuguesa
21h50 Santos x Fluminense
21h50 Internacional x São Paulo
21h50 Ponte Preta x Flamengo
07/06
21h Botafogo x Cruzeiro
21h Corinthians x Rgueirense

craSsifi.ii,ªos Líberl:i:lei"orf!!S I

Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Série B

CA PEONA��rO BRi\SllElflO .wm� SÉI�IE B
CLASSIFICAÇÃO

!
il i67%6° 2 , 1

7° Avaí 3 ,o ,44%
8° ASA 4 3 2

i
2 .o 144%

9° Joinville 4 3 1 3
I
4

! i

1 '-1144%
10° Atlético-PR 3 2 1 5

i
3 12 150%

! 133%11° São Caetano 3 3 2 2 2 O
11° Vitória 3 2 1 2 1 2 O 150%
13° Bragantino 3 3 5

i
6 -1 i33%

14° Guaratinguetá 3 3 2 4
1
8 -4 ]33%!

15° CRB 3 3 2 3 f 7 -4 133%
16° Guarani 2 3 O 2 1 1 3 '-2 22%
lr Paraná Clube 1 2 O 1 1 1 2 -1 17%
18° Ceará 1 3 O 1 2 4 6 -2 11%
19° GOiás 1 2 O 1 1 4 7 -3 17%
20° Grêmio Baruen 1 3 O 1 2 1 5 -4 11%

LIGA FUTSAL
CLASSIFICAÇÃO

rópalis....,
17 ° Concórdia 14 15 4
18° Maringá 14 15 3 5 7 2432
19 ° São Caetano 14 15 3 5 7 2641
20°. Tubarão 10 15 2 4 9 3048 -1822%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A% - Aproveitamento.

3"RODADA

TERÇA-FEIRA
Joinville 2x0 Guarani
América-RN ixO Avaí
São Caetano 2xO Bragantino
CRB 3x1 Guaratinguetá
Ceará 2x2 Goiás
Criciúma 2x1 Vitória
Boa 2x1 Atlético-PR
Grêmio Barueri Ox3 ABC

lpatinga-MG ixO fJSA
Paraná Ox1 América-MG
4aRODADA
ONTEM

Guaratinguetá x América-RN*
Atlético-PR x Grêmio Barueri*
GoiásxCRB*
*encerrados após o fechamento da edição
HOJE
16h20 Vitória x Ipatinga-MG
16h20 Avaíx Joinville
16h20 Guarani x Ceará
16h20 Bragantino x Paraná
16h20 América-MG x Criciúma
16h20 I'SA x Boa
16h20 ABC x São Caetano

Promovidos para Série A

Rebaixados para Série C

PRÓXIMOS JOGOS
HOJE
11h São José x Orlãndia
16h S. Caetano x CSMjPré-Fabricar
18h Petrópolis x São Paulo
19h Botafogo x Maringá
19h Atlântico x Carlos Barbosa
19h Concórdia x Assoeva
19h Suzana x Minas
19h30 Connthians x Joinville

,

20h Marechal Rondon x Floripa
20h15 Umuarama x Tubarão

SEGUNDA-FEIRA
19h15 Petrópolis x Maringá
19h15 Botafogo x São Paulo
19h30 Corinthians x CSM
19h30 Suzana x Orlândia
20h São Caetano x Joinville
20h Marechal Rondon x Tubarão
20h15 Atlântico x Assoeva
20h15 Concórdia x Carlos Barbosa
20h15 Umuarama x Floripa
20h15 São José x Minas

Classifi Oi para
a ,Is�r .lJ/m.!!
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Duelo de invictos na Lalau
Quatro jogos abrem
a terceira fase,
onde metade das
oito equipes ainda
permanece invicta

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Com quatro equipes invictas,
o 30° Campeonato Varze

ano de Iaraguá do Sul abre sua

terceira fase hoje (2). Dos quatro
-jogos da rodada, apenas um re

pete um confronto já realizado.
Foi na primeira fase, quando o

Amizade bateu o Tigre por 2 a 1.
Eles voltam a se enfrentar às

13h30, no campo do Caxias. O
Amizade, dono da segunda me
lhor campanha entre os finalis
tas, é um dos invictos. Detém a

melhor defesa (6 gols sofridos) e
o artilheiro do campeonato (Mi
neiro, com 9 gols). O Tigre, por
sua vez, é a equipe com omenor

.

aproveitamento de pontos entre
os remanescentes (52%).

Simultaneamente, Vila La
lau e Atlético Independente 'ft'
jogam na Vila Lalau. A equipe
da casa já disputou.seis jogos,

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

QUADRIFINALISTAS Em grupos separados, Tigre eNéki continuam na briga

somando quatro vitórias, um
empate e uma derrota (72%
de aproveitamento). O Atléti
co venceu mais, mas também
sofreu um maior número de
derrotas. Jogou sete vezes,

conquistando cinco triunfos e

sofrendo dois revezes.

Mais tarde, às 15h15, ou
tros dois jogos. No Caxias, o

HENRIQUE PORTOIAVANTE!

FORMAÇÃ,O Pela primeira vez o técnico Pingo
poderá analisar sua equipe em campo

Supermercado Brandenburg
- campeão em 2009 - encara

a Néki - campeã em 2010. Os
times possuem um aproveita
menta similar no campeona
to, tendo aNéki a vantagem de
estar invicta. O Brandenburg
tem o segundomelhor ataque,
com 24 gols marcados.

O melhor ataque pertence

à Kiferro, equipe que balan
çou as redes adversárias 25
vezes. O azulão terá pela fren
te o Operário, na Vila Lalau,
num duelo de invictos. Seis
vezes campeã do Varzeano, a
Kiferro é a única equipe com

100% de, aproveitamento até

aqui. Já o Operário aproveitou
82% dos pontos.

Sábadomovimentado
na base e no profissional

O Grêmio Esportivo lu
ventus terá um sábado movi
mentado. As equipes de base e

profissional entram em cam

'po, fora de casa, com objetivos
distintos. Enquanto na base a

.

garotada corre atrás da classifi
cação, no profissional o técnico
Pingo trabalha contra o tempo
para deixar o grupo em condi

ções para a estreia no Campe
onato Catarinense da Divisão

Especial, dia l° de julho, contra
o Atlético Tubarão.

Depois de duas semanas de
treinos físicos e táticos, o co

mandante tricolor colocará o

elenco à prova no jogo-treino
contra o Metropolitano, às 15h,
no Centro de Treinamento do
Atlético Itoupava. Ontem, no

mesmo local, o verdão blume
nauense bateu o Caxias (RS) por

3 a O, também em jogo- treino.
Ainda no Vale do Itajaí, os

Molequinhos atuam em In

daial, contra o xv. As partidas
são válidas pelo Campeonato
Catarinense e serão realizadas
no estádio Ervin Blaese, o Gi

gante do Vale. Se por um lado
os Juvenis (4VOE1D) querem
apagar a má impressão deixa
da no "walkover" para o Caxias
(l3h30), os Juniores (OV2E3D)
ainda buscam a primeira vitõ-'
ria e uma conseqüente sobrevi
da na competição (15h30).

Equipe profissional
do Juventus
enfrenta o

Metropolitano,
às 15h, no CT do
Atlético Itoupava.

www.ocorreíodopovo.com.br

}'ootball

Vale a

liderança
Corupá Buffalos e Joinville Gla
diators decidem amanhã (3)
a primeira colocação na fase
classificatória do Campeonato
Catarinense de FutebolAme
ricano. O vencedor garante o

mando de campo nas finais. A

partida acontece no Seminá
rio, com início às 14h e entrada
franca. As equipes decidiram a

última edição do campeonato,
com vitória dos joinvilenses.

Massaranduba

Enfim a

decísão
Depois de dois adiamentos,
será realizada neste sábado a

final do Campeonato Massa
randubense de Futebol, entre
Glória e Cruzeiro. As melhores

equipes da fase.de classificação
se enfrentam às 16h, no estádio
Erich Rode, com arbitragem
do árbitro da CBP José Acácio
da Rocha. Na preliminar, às
14h, 1 ° Braço e Santa Luzia

jogam pelo terceiro lugar.

Basquete
Mudanças na
LigaNorte

A LigaNorte de Basquete (LNB)
alterou a tabela do 7° Campe
onato Citadino de Joinville. A
terceira rodada - que acontece
ria em Jaraguá do Sul amanhã
- foi transferida e os jogos da
quinta rodada antecipados. O
local tambémmudou. Ago-
ra, as partidas acontecem no

ginásio da Tupy, onde aAjaba
(5°) joga às 12h contra aAbavi/
Balneário Camboriú (7°).

Pomerode

Malta recebe
oVeraCruz

O estádio Eurico Duwe recebe
no domingo (l5h) a primeira
partida semifinal da Copa Po
merode, entre CrUZt de Malta e

Vera Cruz. A provável escalação
da equipe da casa conta com
Rodrigão; Cleiton, Nino, Iacenir
e Tiago; Mano, Bruno, Dirceu e

Juninho; Pedreiro e o artilheiro
Tomaselli (7 gols). O adversário
tem em seu plante os atletas

jaraguaenses Seco e X\'xa.
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TODA LINHA

NÚCUODAS
CONCESSIONÁRIAS

Dl: VElCUlOS
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.com.br. Promoção válida até 02/06/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. IPI reduzido somente para veículos com motorização até 2.0.
Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2012/2013, sem limite dê 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. Duvidaria: 0800701 2834.
SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deflciência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.
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