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Feira do Livro
.Últímo dia para visitação
Evento, que encerraria ontem, foi prorrogado e

continua neste sábado, até às 19h. De acordo com
a organização, o público registrado até agora já
supera o do ano passado. Páginas 16 e 17

Contra a poliomielite
Crianças devemganharagotinha
Vacinação começa a partir de segunda-feira,
nos postos de saúde. A estimativa é de que
9,9 mil crianças recebam o medicamento
em Jaraguá do Sul. Página 19

f

MARCELE GOUCHE

laboratório.
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,

a

Incoerência
Tempo entre decidir

a coligação e a

proposta de governo
é curto demais

para os partidos, e
ainda pode criar

UlDCOntlito
nofoturo..

Um dos principais eventos da região acontece na semana que vem, entre os aias 13 e 17.
A previsão é de superar os R$ 10 milhões alcançados na edição do ano passado.

I

Páginas 6 e 7
.

Daiana Constantino
,Página 7
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A FEIRA DO LIVRO ESTATERMINANÓO ...
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C nline

Con&ra as notíciasmais acessadas dW'aDte
essa semana no site do O Correio do Povo:

�f IPI REDUZID� .. CARRO ZERllDO,
M1US ACESSIVEL AOS BOLSOS

Descontos que variam de S% até 11%.

aquecem as vendas ele automóveis.

<9t' lVUUS UM CASO DE ESTUPRO
EM GUARAMIRIM

No bairro Corticeira, menina de 11 anos
estava sozinha em casa quando foi atacada
por um vizinho, de 18 anos, no dia S, por

volta das 14h.

�$ff" ACIDENTE NA BR..280
DEIXA FERiDO GRAVE

Dois acidentes na 88·280
foram registrados, deixando pelo
menos um ferido gravemente.

<ê/fiI' 'OVEM DE 16MOS FOI
MORTA BRUTALMENTE

Assassinato de adolescente aconteceu na

madrugada, no bairro Vieira, em ,araguá
do Sul. Agressor foi morto pela PMe

Compartilhe a sua opinião. Escreva..nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Tudo desculpa...
,

serámesmo que quem sabe faz a hora, não espera
acontecer? Geraldo Vandré dizia issó na letra de

Caminhando, uma das músicas mais "incendiárias"
dosprimeiros dias doGovernoMilitarnoBrasil. Con
cordo plenamente com esse trecho da música, com
esse trecho... Mas a pessoapara agir assim, não espe
rar, precisa estarmuito segura do que quer.

A maioria que anda por aí anda dando um bai
ta tempo. Acabo, por exemplo" de ver a foto de uma

jovemmulher, recém-formada em Psicologia, e cujo
texto ria revista Época, onde ela aparecia, era este:
- "A psicóloga recém-formada... preferiu fazer pós
graduação a procurar trabalho". É o que a maioria
pífia anda fazendo: graduação, pós-graduação, dou
torado e o quemais puder.Trabalhar, que é bom, fica
para depois. O que falta a essa gente é flama para "fa
zer a hora", e não esperar acontecer.

Quem se forma numa faculdade para fazer o
de que gosta, não espera, sai fazendo. Agora virou
moda não sair mais da universidade, é um curso

após outro, a pessoa nunca está pronta, nunca se

dápor capacitada para entrar nomercado. E ficam
a se desculpar dizendo é preciso muita qualifica
ção para conquistar um lugar no mercado, menti-

. ra. O que falta ao pessoal é motivação, é gostar do
curso escolhido, é ter planos, ambições profissio
nais e existenciais, é, enfim, querer ser. Quem sabe
faz a hora, não espera acontecer.

É bom dizermos isso aos filhos, que envelhe
cem na universidade, que nunca se dão por pron
tos, por capacitados. Claro que todos temos que
buscar a qualificação continuada, nunca se dar

por satisfeito com a performance, por elevada que
seja. Mas arrastar-se longamente na universidade
é desculpa de pífios, de quem não sabe o que quer.

Terminou a faculdade? Cai no trabalho. Depois
vai fazer pós ou o que for, depois. Quem sabe faz a

hora, sim, não espera acontecer. Omais é desculpa
de quem não se garante.

Engraçado
,

Engraçado coisa nenhuma, triste, isso sim. Para
sair da faculdade e entrar de cara no mercado

de trabalho, poucos se garantem. Todavia, para vi
ver juntos, o que no passado se chamava de casa

mento' estão todos com o pé que é um leque. Não
esperam, se juntam logo e acham que são os tais.

Irresponsáveis, isso sim. Mas e os irresponsáveis
dos pais, o que dizem?

Pais
Os pais, os homens. são absolutamente indis

pensáveis na criação e educação dos filhos. Amãe
é o lado doce, afetivo da educação, e o pai é amão
severa, a "dureza" que vai formar o lado blindado
do caráter... É o que psicólogos ingleses andam di
zendo. Ora bolas, quem é que não sabe disso? Só

fingem não saber disso os irresponsáveis de hoje,
os "modernos'; os que pensam que criança pode
crescer saudável de qualquer jeito, com qualquer
um ao lado. Safados.

Falta dizer
Diz amanchete - "Mongemorre queimado, imo

lou-se". Ué,monge não éum quase santo? E semata?
Não sabe que suicídio é pecadomortal, que é omais

grave de todos os pecados nas boas religiões? Só os

indecentes mandam em nome de "deus" alguém
tirar a própria vida. Estou até aqui com esse tipo de
crente e de religiões.Até aqui!
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o créscífnêntc da
"

economia da região
Norte-Nordeste de Santa
Catarina nestemilênio'

.

supera o crescimento da
economia brasileira como
um todo. Considerando
os investimentos que
estão em andamento, é
provavelmente que esta
situação ainda persista por
algum tempo. Isto se deve
em grande parte ao efeito
dos portos que, com a

mudança da tributação das

importações, deverá alterar
o quadro. Claro que este

crescimento não é igual em
todos osmunicípios.

Renegocil.'ção
Caixa corta os juros no
financiamento de imóveis

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

lSa Conferêncla Anpei
Focada nas discussões em torna dos in

vestimentos em Pesquisa e Desenvol
vimento acontece, este evento que trará
renomados palestrantes - inclusive inter
nacionais - assim como cases de sucesso

de empresas da região. A Conferência será
realizada em Joinville, a partir de segun
da até o dia 13 de junho. O coordenador

Neogrid
ANeoGrid, empresa líder
nomercado brasileiro
em soluções para a
sincronização da cadeia de
suprimentos, apresenta
um novo conceito para
gestão da cadeia, o Portal
NeoGrid. Desenvolvido
com altos investimentos
em tecnologia própria,
a ferramenta integra
todas as soluções atuais
da empresa, criando um
ponto único para gestão
de toda amalha que forma
a cadeia de suprimentos
de cada cliente. Com isso,
conecta, em um só lugar,
milhares de empresas
atendidas em todo o

=mundo, de diferentes
segmentos e portes, de
maneira rápida e fácil.

da Anpei, Mario Barra destaca que inves
timento em pesquisa é um caminho que
o Brasil precisa trilhar se quiser se tornar
competitivo no mercado internacional.

Algumas empresas já despertaram a tem

po para esta necessidade, e parte delas
estará no evento para contar as ações e os

resultados alcançados.

I I
Oportunidades de negócios!

aense

2Sa Fispal

Nessemundo de negócios da era virtual, a iniciativa
do empresário jaraguaenseGuilhermeVogel em abrir

portalwww.obinoculo.com.br é muito elogiável.Anova

ferramenta oferece aos navegadores a oportunidade de
conhecer serviços oferecidos em diversas atividades e
até ofertas de emprego. É um balcão de negócios virtual
que vai agregarmuito para os interessados,

Esta feira, que acontece de 12 a 15 de junho, é o ponto de
encontro do setor de alimentos. Nesse cenário vai acontecer
os grandes lançamentos de produtos e equipamentos. A
Indumak, de Jaraguá do Sul, aproveitará o evento para a
apresentação da empacotadora Lince 4 que faz parte da
nova linha de empacotadoras da empresa. O projeto está

adequado às normas da NR12 primando pela segurança em
sua operação. Um dos grandes diferenciais
do produto é o "fast setup", que permite
a troca rápida em todos os pontos onde

é necessário ajuste, dispensando o uso de
ferramentas. Outro lançamento da empresa

�;�IO N0 2916
é a empacotadora MK-25. Ela substitui a

02 - 33 - 38 - 51 - 70 MF-15000.

l#O".fERIAS

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 762
01 - 02 - 03, - 05 - 06
07 - 09 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 17 - 21 - 22

Informa abertura de processo seletivo

Acom anhe os processos seletivos do SESC/$G içtraxé� ,do �it� www.sesc-sc.com.br- ícone Trabalhe Conosco
oi- .. 1 ..... .: 4 fi '.l..1 .. I i 1 1 i 4 , lo 1. l .I I • J J I I .. i t 1 l , I ... ._ .1 •• , •• , } f r , � • I , l , 1 , ••• I .lo ... ,
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Tecnologia naval
Tendo em vista que o governo
espera que sejam necessárias cinco
mil embarcações - considerando
todos os tipos � para a exploração
da área do pré-sal, firmou acordo
de transferência de tecnologia com
o Japão na área naval. Incentivar a
instalação de um estaleiro japonês
na costa norte de SC seria uma

grande tacada paramanter o
crescimento do estado.

E

Crescimento
doPIB
O governo insiste emmanter uma

previsão de crescimento de 4,5%
para 2012 mas, diante dos dados já
apurados, terá de recorrer a novas
medidas para acelerar a economia.
O setor que tem sido utilizado como

parâmetro é o automobilístico

que apesar da queda nos juros e as

medidas adotadas, não dá sinais
de manter o bom desempenho
dos últimos anos. Novas medidas

já estão sendo preparadas para
buscar a aceleração mas, os

investimentos em- infraestrutura
- a medida mais-efetiva para
um crescimento generalizado
da economia - ainda não foram
considerados. Apenas estádios tem
prioridade e também não se busca
o capital privado pois até os portos
privados tem sido alvo de intensa

fiscalização. O governo não quer
concorrência.

Conversa mole
Depois da unificação do ICMS, o

governo - através do ministério
de Minas e Energia - prometeu
aos representantes do Fórum
Parlamentar. Catarinense

prioridade aos projetos de
ciência, tecnologia e inovação
desenvolvidos por empresas
de Santa Catarina. Só que nada
ficou claro e objetivo. Por isso,
devemos continuar buscando
o desenvolvimento de forma

independente do governo central.
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Surpresa'

Não era um cisto,mas um bebê
Mulher de Guaramirim descobre gravidez
uma semana antes do nascimento da criança

casa", afirmou. Mas o entusias

mo deAndréia com o novo em

prego durou pouco.
No dia 26 de abril, somente

com a realização do tão aguar
dado exame de ultrassom,
agendado ainda em 2009, ela
conheceu o resultado das cau

sas de alguns incômodos e en

joos que sentia. O diagnóstico
vida, recém completado, Isa- detectou a gravidez.
bela é a novamoradora na resi-

dência do casalAndréia e Edson

Luiz Beseke, 43, e do irmão Éri
ck, de 10 anos, em Guaramirim.

Mas esse momento de alegria
poderia ter tido um destino

mais preocupante. O saudável

bebê, nascido no dia 3 de maio,
nem imagina o enredo que vi

veu com a mãe durante uma

gravidez descoberta no dia 26

de abril, quando ela estava com

36 semanas de gestação e a

poucos dias do parto.
Com o diagnóstico de um

cisto no útero, Andréia, teria

poucas chances de ter filhos

novamente. Uma das consequ
ências da doença é a parada do
ciclo menstrual. Andréia conta

que há seis anos foi detecta

do um cisto no útero e teria de

passar por uma cirurgia que,

segundo ela, custaria em torno

de R$ 6 mil.
Sem condições de pagar o

tratamento, a costureira estava

aguardando a realização de um
exame de ultrassom, forneci

do pela Secretária de Saúde de

Guaramirim, para depois mar

car a cirurgia. "Fiquei desde

2009 esperando para realizar o

exame", relata indignada.
Durante esse período de es

pera, Andréia continuou traba

lhando normalmente, mas se

queixava de dores e incômodos

que seriam causados pelo cisto.

Entre dezembro do ano passa
do até abril desse ano, ela pas
sou por cinco avaliações mé

dicas na rede pública de saúde

de Guaramirim (veja quadro na
página ao lado).

No mês de março, ela pediu
demissão na empresa onde tra

balhou por um ano. "Saí por

que recebi uma outra proposta
para ganhar mais e era perto de

GUARAMIRIM

Nilson Antonio

g
uando chegamos em casa,

parecia um sonho", conta
An réia Cristina Schmidt, 27

anos ao recordar da sensação
de retornar do hospital com a

filha no colo. Com um mês de

Envergonhada

A novidade foi recebida com

um susto. E logo interferiu no

destino da sua vida. A primeira
mudança foi no emprego. No

dia em que deveria começar a

trabalhar numa nova empresa,
Andréia teve a contratação can
celada por causa da descoberta
da gravidez.

Uma semana depois, no dia 3

de maio, Isabela nasceu de parto
normal no Hospital eMaternida
de Jaraguá. "Quando pediram o

nome que daria a ela, não sabia

o que dizer", conta amãe.

Andréia diz que fica enver

gonhada ao falar da gravidez.
Segundo a costureira, as pes
soas questionam de como não

soube da gestação. Ela diz que

sempre aceitou os diagnósticos
recebidos durante as consul

tas. Também ficou preocupada
com os riscos com o bebê, por
que tomoumedicamentos para
combater o problema do cisto

e outrso diagnósticos apresen
tados pelos médicos e que po
deriam comprometer o desen
volvimento do feto. "Se a gente
vai ao médico e ele diz que não

tem nada, o que vamos fazer?A

gente confia nele", analisa.

Vamos fazer o

levantamento do

prontuário da paciente
para saber se houve

alguma irregularidade
nos diagnósticos.

Everli Safanelli,
secretária de Saúde

Outro lado

Secretaria deSaúde
desconhecia o caso

A secretária de Saúde de Guaramirim, Ever

li Safanelli, revelou estar surpresa com Q caso da

gravidez de Andréia Cristina Schmidt, não diag
nosticada previamente pela rede municipal. Ela.
diz que ficou sabendo do caso pela equipe de re
portagem do jornalOCorreio do Povo.

O que chamou a atenção, segundo a secre

tária, é de que o fato tenha passado desper
cebido por um médico experiente e por um

habilitado para trabalhar com pacientes grá
vidas. "Isso nos deixa preocupados", afirma.

"Um dos médicos atende as gestantes através
do Programa da Saúde da Família (PSF) e é ele

quem faz o pré-natal", destaca.
Everli diz que essa é uma situação nova e

ainda não sabe amedida a ser tomada. "Vamos

conversar com o jurídico e com todos os envol

vidos", afirma. Porém ela garante que se há cul

pados, osmesmos serão punidos. "Vamos fazer
.

o levantamento do prontuário da paciente para
saber se houve alguma irregularidade nos diag
nósticos", projeta.
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Daiana Constantino
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Marcado
o Partido Social Cristão (PSC) de Iaraguã do Sul já
tem datamarcada para realizar a convenção. Ficou
acertado para as 18h, de 30 de junho - quando
termina o prazo instituído pela legislação eleitoral.

A incoerência em registrar os
planos logo depois das convenções
Para entrar no páreo das elei

ções municipais deste ano,

os partidos terão de cumprir
uma nova obrigação com a Jus
tiça Eleitoral. Pela primeira vez

no Brasil será feito o registro dos

planos de governos das legen
das. A oficialização das promes
sas e das propostas para os mu

nicípios em si até pode significar
um avanço para o sistema político
brasileiro, mas a coisa já está co

meçando desconexa.
Isso porque, os partidos devem

registrar os planos de governos
até o dia 5 de julho nos Cartórios
Eleitorais - cinco dias depois de
terminar o prazo das convenções
que vão deliberar sobre as coliga
ções partidárias, além da escolha

MARCELE GOUCHE

Foco na

disputa
A partir da próxima semana,

o pré-candidato àmajoritária
do PDT de Jaraguá do Sul, o
ex-deputado Dionei da Silva,
trabalha na implantação de
dois núcleos do partido no
município, um no bairro

Águas Claras e outro naVila
Lenzi. O objetivo é organizar
a sigla internamente,
conquistarmais filiados, com
foco na campanha eleitoral
deste ano. Hoje, a legenda
tem 555 pessoas filiadas.

dos nomes dos candidatos a pre
feito, vice e vereadores. Como as

siglas costumam bater o martelo
na última hora acerca das alian

ças' o prazo entre decidir a coli

gação e a sua proposta de governo
fica bastante apertado.

Internamente, as legendas po-
dem até estar desenvolvendo os

planos com certa antecedência,
mas não em conjunto com os

partidos que serão seus parcei
ros na disputamajoritária. E isso
é um problema. Essa situação
pode criar um conflito entre as

siglas no momento de adminis
trar o município, caso saiam ven

cedoras nas urnas.
Além disso, o registro dos

planos não 'garante a efetividade

Rebatendo
Do vereador de Jaraguá do
Sul, Justino da Luz (PT),
respondendo a declaração
dada pelo senador Paulo
Bauer, em entrevista à

repórterVerônica Lemus,
na edição de ontem:
"Como representante
do Governo Federal
no município, preciso
dizer que o que o

senador Paulo Bauer
disse sobre o atraso da

duplicação da BR-280
estar condicionado à
BR-470 é uma inverdade.
O seriador deve procurar
comentar sobre a situação
do piso salarial dos
professores do Estado,
já que foi secretário de

Educação".

'Nós ainda não decidimos
das propostas. Pois não há por
parte da Justiça Eleitoral a deter
minação de fiscalizar o cumpri
mento das propostas por algum
órgão ou instituto. Ou seja, o tra
balho de fiscalização continua
somente sob a responsabilidade
dos eleitores.

A sociedade até pode fiscalizar
e não votar mais no político que
não cumpriu o que prometeu,
mas no Brasil (que ainda engati
nha na melhoria do sistema po
lítico - em comparação com paí
ses mais "velhos") é preciso haver
cobranças mais rigorosas. Assim,
sem vigia permanente e até pe
nalizações, ficamuito difícil haver
melhoras no comprometimento
dos políticos brasileiros.

- -

qllem sao as pessoas que serao

candidatas J?ara amaioritária',
1. CEcíLIA KONELL, prefeita de Jaraguá do Sul
e presidente do PSD, sobre a não confirmação da

sua candidatura à reeleição em 2012.

"rq�Ulf;:�1 #EU:�W"I��(n@:I�:)1 wtWa, (:':�f,Jlnlb;,Siãl,�J$, d�i
'I/}/i, iI#"e'm/l"'lm",�j"::MI,!llhjlll:�/" illl�;· !/i iiI 1I,"Vlu�/II."':/� lm"�'; '!f.:In,�/I'Jm "'�Pl �r"1�1'"I:.· ,llh'IIII'�MI"il!'IIt'''In'IO"il�""'/I, .,./DI II,JiI/;IiJj'lQj,llIJ1U,,""lffl YI/i:"". ilh,u1lwHUIl/"ll/l illl.,/llq&In;;lffll/!!.lJIlll/l:,mll'w �mtlij �",nl qU,�/C;,,"i� I!! liUl ..IP

são escabW'OSf)S,ua Pr·bneh"o, �� c:on1issãrJ
não pode ter lcarráter purlitivo.
Segundo, depoimen'tos em

ser secl"(:;JblSua Terceiro" o Ill"aZO para

2. BERNARDO KUÇINSKI, cientista político.

�A candidatura de Dieter
'Ir) 1�'1 ,��;'el'1 f:,,,,,(.�"h-�� c fl. ·11'�'íl"";1h e', 1q t'''1''"{)1 (.1 A,�J a: .ii. ","� "�� '''''''' ,," I. 1,.,., ,.)1 II...a: 1""." I""'''''.t �"q;;,1I� 'u, I"�,,,s: 1 L " l_ _lI...."

20 dias V}lrnC)S anunciar () fUJme

do candidato a vice dele. Para

IMÓVEIS-;-"

ETAi
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100
.

ISSO, vamos conversar com. o

PMDBi" PT, PC elo B e ])EM'.

Em ritmo de

campanha
Acompanhado do

deputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB), o
vereador de Jaraguá do
Sul Jaime Negherbon
(PMDB) participa de
festas juninas e feijoadas
neste fim de semana. Os
dois peemedebistas estão
na vitrine e têm chances
de entrar na corrida

majoritária deste ano.

3. ADEMIR IZIDORO, presidente do PP de Jaraguá
do Sul, sobre o trabalho do partido para bater o martelo

sobre á composição para a corrida majoritária.

�'le�tl ��ue S,�e�í fei!;;) UI'I"I;:l1 u!�in;;',:1 de UX()WI
n�io f.Jf:1IidE!I"nOS �'rwaish c!(wln'tinual' CI(Jnl atewrro
sanitário� A usina, atéi'll de aCiflbar corrI
o lixo, produz gases (IUe IJodem ser

usados COflno fonte de energia,,'
4. AMARILDO SARTI, vereador do PV;

sobre o processo lento de Jaraguá do Sul nos
cuidados com o ambiente.
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Lançamento de DVD deCUltura alemã
Inicia neste sábado, em frente ao Museu Histórico Emílio da Silva,
a série de apresentações previstas para o lançamento do DVD "Tals
Buam e aCultura Germânica". Trata-se do resultado do projeto
"A CulturaAlemã em Iaraguá do Sul" incentivado pela Fundação
Cultural e financiado pelo FundoMunicipal de Cultura, que recebeu
verba da ordem de R$ 15mil. O DVD conta com 14 clipes demúsicas
alemãs, gravadas em pontos turísticos de Jaraguá do Sul e cidades

vizinhas, reunindo imagens das principais festas típicas como, Schüt
zenfest, Oktoberfest, Schlachtfest e Festa Pomerana. Homenageia,
também, o Corpo de BombeirosVoluntários de Jaraguá do Sul. Outras

apresentações estão previstas para 7 de julho, às 9h, também no

Museu; no dia 22 de julho, às 10h, na Sociedade Esportiva Recreativa
Aliança; em 5 de agosto, às 10h, naAssociação Recreativa Cultural Rio
da Luz; e em 11 de agosto, às 9h, também no Museu.

17a Fest Der Lichtftusschützen
A Sociedade RecreativaVitória - Rio da Luz, de Iaraguá do Sul,
promove, até domingo a 17a Fest Der Lichtflusschützen (Festa dos
Atiradores de Rio da Luz) emComemoração aos 69 anos de fundação
da sociedade. Na programação de sábado, às 14h, abertura oficial da
festa com desfiles; às 15h, café para aMelhor Idade; às 15h30, Tarde
Dançante animada pelo Grupo Mirasol, de Pomerode; às 16h, início
das Competições de Tiro e Bolão em equipe e individual; às 19h, jan
tar com strudel e churrasco; às 21h30, apresentação da Rainha e Prin

cesas da festa; às 22h, Baile com a BandaÁguaViva, do Rio Grande do
Sul. Domingo a festa reinicia às 10h com amarcha em busca do Rei e
da Rainha pelas sociedades convidadas, com a participação dos futu
ros integrantes doVitória; às 10h30, Culto Campal; às llh, apresenta
ção doMusicalDuplaAnimação, de Pomerode; às llh30, reinício das
competições de tiro, TroféuTransitório Rei e Rainha da 17a FestDer

Lichtflusschützen; às 12h, almoço com comida caseira e o tradicional

churrasco; 13h, continuação do bolão individual e demais jogos; às
15h, início daTarde Dançante com a bandaÁguaViva; às 18h, sorteio
da rifa; às 20h, encerramento. Informações: 3055-8896, com Sido, ou
3345-2037 e 9984-5239, comWolfgang.

Volta DO te.....

Fotografia
. ,..,

em exposaçao
Mostra "Momentos em Registro" fica até dia 17 .

no MuseuWolfgangWeege, no Parque Malwee

Até dia 17 de junho é possível
visitar no MuseuWolfgangWee

ge, localizado no ParqueMalwee,
a exposição "Momentos em Re

gistro". A mostra apresenta má

quinas fotográficas de diferentes

períodos, fotos antigas, além de
acessórios e uma sala onde se

pode conhecer o processo de

revelação de filmes fotográficos.
Quem visitar a exposição poderá
ainda levaruma recordação. Na
sala de exposições temporárias
foi montado um cenário onde o

visitante poderá fotografar-se.
A fotografia não tem um úni

·co inventor, ela é uma síntese de
várias· observações e inventos
em momentos distintos. A pri
meira descoberta importante foi
a câmara escura, que é atribuída
ao filósofo Aristóteles (384-332
a.C), Ela consiste numa caixa

(ou também sala) com um bura
co no canto, a luz de um lugar ex
terno passa pelo buraco e atinge
uma superfície interna, onde é

reproduzida a imagem invertida.
Novas ideias foram sendo adi

cionadas à câmara escura, como

as lentes (para permitir que furos
grandes pudessem produzir fotos
nítidas) e o diafragma (paravariar
o tamanho do furo usado junta
mente com as lentes). O aperfei
çoamento das câmaras escuras

I' permitia que qualquer imagem

li fosse refletida num papel, e essa

I ideia foimuito usada por artistas.
f� A partir daí tudo foi se moderni

zando' até os dias atuais.
A exposição faz parte da pro-

gramação da 10a Semana deMu

� seus, organizada pelo Instituto

I" Brasileiro dos Museus (Ibram),
1a que celebra o Dia Internacional

de Museus, comemorado no dia
18 de maio. Informações: 3376-

� 0114 e rriuseu@malwee.com.br.

FOTOS DE DIVULGAÇÃO DO MUSEU

SERVIÇO:
Quando: de 14 de
maio até 17 de junho.
O quê: exposição
"Momentos em

Registro"
Onde: Museu

WolfgangWeege -

Parque Malwee. Rua
WolfgangWeege, 770.
Jaraguá do Sul.
Horário: segunda
feira a domingo: 10h
às 12h e 13h às 17h.
Feriados: 13h às 17h

ACERVO

Máquinas
fotográficas
e fotos

antigas,
além de
acessórios e

uma sala de

revelação,
podem ser

vistos no
·Museudo

Parque
Malwee

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade

. Terapêutica localizada na Estrada Geral Áurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul.
SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familíares em particular e a sociedade em geral.
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ela música
•

ma
'.

e a e

Transcr�vemosa seguir parte
do texto do jornal
Correio do Povo,

de 9 de junho de

1957, intitula
do "Música":

"Concre
tizou-se em

Iaraguá do Sul

antiga aspi
ração de
um grupo
de músicos
e entusias
tas das Belas

Artes, com a

fundação de uma

sociedade musical e teatral, sob o

nome de 'Sociedade de Cultura Ar
tística'. Esta sociedade, legalmente
constituída, á exemplo de outras

já existentes em várias cidades tem
como finalidade os dois seguintes
objetivos:

Incrementar e difundir o gosto
pelas artes musical e teatral no seio
da nossa população.

b) Possibilitar e facilitar o apren
dizado destas artes em nossa cidade.

Competência
Credíbnidade

www.guJnz.com.br

o povo jaraguaense gosta de boa
música, de boas peças teatrais. No
ta-se este gosto nas raras ocasiões
das noites de arte apresentadas em

nossas sociedades recreativas e con

certos sacros. De longe vem assisti

los, mesmo com grandes sacrifícios.
Infelizmente até hoje foram poucas
estas ocasiões. A Sociedade de Cul
tura Artística se encarregará de dar

f'

um maior impulso à nossa vida cul-

tural, ora com a própria orquestra,
ora com orquestras e grupos teatrais
de outras cidades.

O segundo objetivo é o ensino da
música por uma escola de música,
contratando professores afim de
lecioná-la.. A Sociedade de Cul
tura Artística naturalmente não se

manterá apenas com o grupo de

fundadores, é necessário o apoio
de outros sócios que ajudarão
a mantê-la para que possa levar
avante seus objetivos." .

, A edição de 23 de junho, comen
tava a realização do 10 c0!lcerto da
nova sociedade, ocorrido no dia 8

de junho. A regência foi do maestro

Francisco Fischer. O evento foi con
siderado magnífico'.

Contiança

gurnz.@gumz..com.br

(47)33n-4147 UMA PARCERIA QUE oÁ CiRTO, Desde 1978

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
III

LunenCler �2-�z..
* I

...1tllülrnOl *-1�--":i '"
*

I
.('�

Grupo Lunelli
Lunelli

60 anos da Liga
Jaraguaense de Futebol

É fundada em 9 de junho 1952 a Liga Iara
guaense de Futebol. Ela teve como principais
articuladores e incentivadores os senhores

Murillo Barreto de Azevedo, ArturMüller e Eu
gênioVictor Schmôckel. Eleita a primeira dire
toria, coube a presidência ao Sr.ArturMüller.

Aralne

Farpado
A prefeitura adquiriu e

estava repassando aos

agricultores, com custo

bem baixo, arame
farpado para que todos
possam fazer suas
referidas cercas. Emm

junho de 1957 havia

chegado uma carga
de caminhão e um

vagão com 640 rolos
de arame para serem
vendidos aos colonos
da região.

A empresa Schulz Irmãos Ltda solicitou licença para instalar
uma farmácia no prédio deWagner & Cia em 1946. A Farmácia

Schulz, como foi denominada, estava localizada na Rua Mare
chal Floriano Peixoto. Mais tarde, mudou-se para outro prédio
em frente ao antigo. A Farmácia Schulz anunciava alguns dos
seus produtos em junho de 1957.
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Banco loco tem novo gerente
Em junho de 1945, o gerente do Banco

Indústria e Comércio de Santa Catarina, filial
de Iaraguá, Sr. VictorVon Gilsa estava de par
tida para ocupar idêntico cargo em Indaial.
Para Iaraguá veio o Sr. Francisco Corbeta, a

quem ojornal cumprimentava. O Banco Inca

iniciou em 1935, instalando-se em Itajaí. Em
1936, adquire o BancoAgrícola de BelaAlian
ça. E, no início da década de 1940, instala fi
lial em Jaraguá.

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Banco Inco em Jaraguá na rua Emilio Carlos Jourdan
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Tradição gaúcha
o Cl'G Velha Querência deJaraguá do Sul,
programou para os dias 15 a 17 de junho o 10°
Rodeio Crioulo Nacional. Na sexta-feira, tem
baile com Garotos de Ouro. A noite de sábado será
embalada pelo GrupoMinuano e, no domingo,
baile com o Grupo Invernada. Na programação
também haverá as tracionais laçadas, gineteadas,
concurso de gaita, tertúlia livre, culto campal
e muito mais. O Cl'G fica no bairro Rio da Luz.
Mais informações: 3376-9500.

Cliques
AWeArt e Ateliê Coletivo promove Curso
de Fotografia Digital I, ministrado por pelo
fotógrafo Chan. Será dias 20 a 23 de junho, no
San Sebastian Flat. Entendendo a luz, como as

câmeras veem o mundo, como controlar sua
câmera, fotografando pessoas e paisagens. Mais
informações em chanfotos.com/cursos
ou cursos@chanfotos.com.

Namorados
A Receituário Farmácia Magistral
tem várias opções de presentes
para os Dia dos Namorados. Além
de kits com produtos de higiene
e aromáticos, a farmácia também
está com um lançamento da, '.;,

Eituá, a vela perfumada "Paixão",
que vem em uma bonita

embalagem e promete deixar o
clima dos casais mais romântico
e aconchegante.

Para esquentar
Todas as quartas-feiras, a partir das 19h,
no Salão do Bolão do Clube Baependi, tem
bufê de sopas. São diversos tipos de sopas e

cremes com acompanhamentos. Preço por
pessoa R$ 14. Você também pode apreciar a
carta de vinhos e sobremesas.

Fly-X
A banda Fly-X anda amil com
as comemorações dos 15
anos. Desta vez, agenda festa
para o dia 23 com show de

lançamento do disco "Angry
Bear" O local será o estúdio da
banda, na RuaVictor Reinke,
500, em Guaramirim (atrás
da Estação Rodoferroviária).
Início às 18h30. O show será às
20h. Ingressos limitados! Mais
informações, em breve.

"l_

Balada
A atração com maior índice
de casa cheia naWood's Bar
está novamente no palco
da TheWay. Neste sábado,
Nadinha Santoro promete
.não deixar ninguém parado. E
ainda estreando no Club, todo
carisma e talento de Gabriel

Borges e DI Bibbe Andreatta.
Informações e reservas: 3376-
4822 e 8433-0083. . :. .' ... : .. :,.

�--.--��------------------------------�
,
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re ísão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
.....
50 160

Sã Miguel
Oeste
.....
30 210 Joaç ba

.....
30 170Chapecó

.....
30 200

Tempo no fim
de semana
Sábado: sol com aumento

de nuvens e chance de
chuva fraca à noite entre

Florianópolis e Joinville
por causa da circulação
marítima, associada ao
deslocamento da massa
de ar frio para o oceano.

O frio começa a diminuir,
mas ainda ocorre geada
nas áreas altas do Estado.

Domingo e segunda-feira:
sol entre nuvens e chance
de chuva isolada.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

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

Nenhum vento
favorável

• 12h Vento não favorável Sudoeste 7km/h
Sudoeste 5km/h de possibilidade
Sul 5km/h de chuva.

• 15h Vento favorável
Vento favorável

40%
• 18h

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1

.

• Madagascar 3 - Dub. - 14h. 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• Cine Breithaupt 2
• A Branca de Neve e o Caçador - Leg. 14h, 16h30, 19h, 21 h30
• Cine Breithaupt 3
• Homens de preto 3 - Leg. - 16h30, 18h50, 21 h
• Os Vingadores - Leg.- 13h50

doku

Preencha um quadrado.
° 9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de, 3�3. I ; 1

c
-eu
C.>
::::::I
-

C
cn

Mafra
... ..
70 160

Joinville
.....
120 210

Jaraguá o

.....
70 180

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Tábua
das marés

AMANHÃ
MíN: 11°C
MÁX: 200C

••••••••••••

.44

SEGUNDA
MíN: 013°C
MÁX: 23°C

Rio do Sul
.....
30 170

B ena

... ..
70 200

SaoJoaquim
.....
-30 150

TERÇA
MíN: 13°C
MÁX: 23°C

rfeíúma
.....
30 190 CHEIA 4/6

. MINGUANTE 11/6

NOVA 19/6

CRESCENTE 27/6

São Francisco do Sul
• Preamar
• 2h09: 1,5m
• 19h21: 1,3m
• Baixamar
• 5h30: O,5m
• 23h19: O,3m

Itajai
• Preamar
• 5h36: O,8m
• 17h51: O,9m
• Baixamar
• 12h57: O,3m
• 21 h32: O,4m

Florianópolis
• Preamar
• Oh13: 1m
• 17h47: 1m
• Baixamar
• 13h13: O,3m
• 21 h19: O,4m

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Faixa de terra que une duas terras continentais
2. As iniciais do compositor Barbosa (1910-1982),

de "Tiro ao Álvaro" / Pode ser moscatel ou passa'
; Um extremo de ... Chuí

3. Letra ilegível
4. Sigla do antigo Departamento Nacional de Estra

das de Rodagem; (Fr.) Viagem, passeio
5. Transferir algo para outra ocasião ou para outro

dia'
6. Errante, vagamundo
7. Expressar o próprio sufrágio num referendo
8. Abreviatura (em português) do Vietnã; A cantora

Carolina
9. Instituto Nacional de Seguro Social/Ter o orvalho

congelado
10. Inerente à natureza; Preposição que indica prio

ridade no tempo e no espaço
11. Morador da Europa ou das Américas
12. (Boca de) Locução que indica atidude de silên

cio, de sigilo; Fio têxtil produzido pela larva de
uma borboleta noturna

13. O principal ingrediente da omelete.

VERTICAIS
1. A capital do Iraque; Animais como os carneiros

e cordeiros
2. Conjunto musical; Um dos nomes do ex-presi

dente lula
3. Efetuar ataque 4. Muito usado, gasto pelo uso; O

Na dos químicos
5. Um conhecido sistema de televisão por assinatura
; O lance decisivo do jogo de xadrez

6. (Reg.) .Intenso, forte, grande; Um jogador de

grande destaque no futebol brasileiro
7. Que ou quem contrai matrimônio
8. Impulso dado com o pé para movimentar a bola
; Cremoso

9. Pranto, lágrimas ; O poeta Fagundes (1841-
1875), de "O- Cântico do Calvário".

Imbituba
• Preamar
• 3h15: O,6m
• 16h34: O,5m
• Baixamar
• 19h26: O,4m
• 23h02: O,5m

1 2 3 4 5 6 7' 8 9

1 II
2.

3

4

5
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C raguá
A escolho perfeito

·.·�t

Fejobeira
11 diretoria do Beira Rio já

.1'l.está a mil com a venda dos
convites para a 1Da Feijobeira,
a tradicional feijoada do clu

be, preparada pelo esmerado

amigo Gilmar Maurissens, o

Galego. Lembrado que o evento,
que acontece dia 16 de junho, a
partir das 11h30, terá música ao
vivo, com a participação dos Co
wboys e muita diversão para as

crianças, como a cama elástica e
piscina de bolinhas. Na ocasião,
haverá também um torneio de

futebol suíço e a exposição da

Caraguá, com os maravilhosos
carros damarca Volkswagem.

Nem de graça
Um amigo, dos mais
brincalhões e espirituosos
que eu conheço, está
divulgando, em seu

Facebook, estar disponível
para ser "alugado" para
o Dia dos Namorados. É
mole? Agora, me explique
como alguém pagaria para
te alugar? Nem de graça te

quiseram ainda! Na mesa,

por favor, uma bem gelada?!

- JII---it ra fiel
o leitora fiel de hoje é a

nova empresário do ramo
de recreação infantil Sueli
Oliveira. Ela também

acompanha a coluna todos os

dias. Valeu mesmo!

\
www.ocorreiodopovo.com.br
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ISO 9001 473371- 18941 RuaWalter Marquardt, 623
Sala 2 - Vila Nova - Jaraguá do Sul- se

Moa Gonçalves
ARQUIVO PESSOAL

FÉÍUAS O meu camarada Marcelo Lamas e sua namorada Fernanda Mattos
num tour de férias na Inglaterra. No roteiro teve também Bélgica e Holanda.

IIAPPYHOUR
Jani e Alexandre
SaebetconferbBdo

o Madalena Coz:biha

Capivara
_

E agora, depois de Capivara,
Edson Rehnke, o monstro das

academias, recebeu o carinhoso
.

apelido de metralhadora

giratória. O garoto está
atirando para todo lado.

TA
.lOUNGE

MAURICIO HERMANN /DNULGAÇÃO

Toto X Felipe
Na IOa Feijobeira, que
acontece dia 16 de junho, no
Beira Rio, a diretoria do clube
vai promover um futebol de

confraternização entre os

amigos do Toto, ex Flamengo,
e os amigos do Felipe, atual
jogador do Atlético de Madri,
na Espanha. Impeeerdível!

Cuidado
Só para refrescar: assim
como juventude é um mal

que o tempo cura, velhos

sempre são culpados de

alguma coisa. E nunca
respeite um homem apenas
por seus cabelos brancos.
Os canalhas também
envelhecem.
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473275-2284
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 801 - Centro - Jaraguá do Sul- se

Assados e Grefhados
'

.

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

472107--3000
R. Hugo Braun, 44·- centro
www.kcvroshoret.com.br
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ELÉTRlCAS INDUSTRIAIS
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TeI: (47) 3370-3369

moagoncalves@netuno.com.br
FOTOS MAURICIO HERMANN IDNULGAÇÃO

BELAS Ana Tomazoni e PaulaWiele, no London Pub

Arturo Nuõez
�

PALESTRANTE
INTERNACIONAL
'-.:!:/

Diretor de Marketing Mercados Emergentes da Nike USA

Palestra: O Futuro do Branding

Ivo Pitanguy
Médico, Cirurgião Plástico e Professor

Tema: Excelência

Marcos Samaha
Presidente e CEO do Walmart Brasil

Palestra: O Segredo das Empresas de Sucesso

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

�.
PALESTRANTE
INTERNACIONAL
'-.:!:/

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

PRESENÇA
Jessica

Berger, nos
corredores
daThe

Living

Quem
não sabe
recordar o

passado está
condenado
a perigosas
repetições.
George

Santayana

Humor!
Um casal conversando... Querido, o que vocêmais prefere?Uma
mulher bonita ou umamulher inteligente? - Nem uma, nem outra,
meu amor.Você sabe que eu gosto só de você!

Niver do Fernando
É bem neste sábado, que o amigo e goleiro dos bons, Fernando
Engelmann, bate as taças. Parabéns, amigo! O meudesejo é que
sejas plenamente feliz.

Feijoada
Hoje a partir das IIh damanhã, o amigo Moisa, recebe a galera
para a tradicional Feijoada à Brasileira, no Scondidinho.

Jonah Lehrer PA�NTE
INTERNACIONAL

Neuroclentlsta, Editor e Autor das Obras '-.:!:/

"Proust Was a Neuroscientist",
"How We Decide" e "Imagine: How Creativity Works"

Palestra: Como Decidimos e Como Criamos

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

-

e Maneiras de Fazer Negócios

Carlos Fadigas
Presidente da Braskem

Palestra: Cultura e Filosofia Corporativa
Gerando Resultados

Wellington Nogueira
Fundador do Doutores da Alegria, Ator
e Empreendedor Social ,

.

Palestra: Trabalho e Propósito de Vida
Do Bem-Estar ao Sucesso Profissional

,ESTRUTURA

:".Adoro verEduardo.eRose
1(rutsclijuntos. Eles formam,.

um belo casal. .

PA�NE1", As BQas Práticas de Gestão
e GoverQança

Guilherme We�ge
Diretor-Presidente do Grupo Malwee

Alberto Emmanuel Whitaker
Con'selheiro Emp�esarial e Especialista'em
60vernança Corporativa

Sócio Uder em Governança Corporativa e
Gestão de Riscos KPMGBrasil e América do SUl

Diretor Editorial da Revista Época Negócios
.

MODERADOR

Os organizadores do Congresso reservam-se o direito de alterar a programação i
em caso de impedimentos por quaisquer motivos,

Todeschini� U ICREDit

Apolo Oficial

_, ,�.� _ __ " , ·h_n··.. _ "_""h"'_'''''' ,"_ ,-""",_-,_., ·h •.• "· .• _·,,,_,.:... "'h_ .� .. , "' .h _ •.• " "'_'_ .•• "_ ,_ _. '·· h··h , •• _.'_._.,,� .. _ " .. __ .. "_.,_ .. "" _.,,__ , ", •• _ , _, ,.. _"., ". _ •. ···_ .. _ ·H. .. _"._'_,._ _ "._ _., __"'_" __ ''_'', ,_",_ .. ,,_._.� __ _ ••• ,_ , '_._.,_ _ .. "._ _ ,,... .. c __ ,_ _ .. _ ""_. __ o ._� ,,_ .. _ __ .• � '_ •• _."_." _ _ ,_ .. _ , _ ,. _ .. _ _""_ 'r'" .. _ _�"'"'''''_''''''' _ ,,_•••� ..

FUNTURISMO __"fIIIü"� � I!i!il-..........'iií.í'iii

Apolo de Mídia ! Realização Promoção

Valor I� Al\U"rfOA 1 OPERA ,I -����. .1MIfi';o_fIOIJ� ! Ev!nlO� (orpoOfOltlvos MiIeItodltJo-.

I SIIIIElJlfJmJlMlllsFIlrlt, -,..
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Potencialize o que há de melhor na equipe
'Essa edição do caderno Talento e Sucesso ,traz uma matéria especial �obre

motivação organizacional. Saiba como estimular sua equipe e-conheça sobre o

conceito "Liderança Positiva".
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Carlos Henrique
Schroeder, escritor
carlos@designeditora.com.br

Crônica

Bloco de notas

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO. 18R
Miriam diz para Rodrigo que é mu�o dmcil vê-lo e pede para ele se afastar

dela. Gabi se encanta com Beta. Kléber pensa em Jáqui e Cris. Gracinha beija Jair,
assim que Pedro começa a dançar com Priscila. Beta vê Robson se insinuar para
Gabi e fica com ciúmes. Beta beija Gabi e ela consegue cantar no shaw. Michele
ouve Junior tocar piano e vai até sua casa:Tobias não deixa Jacira tirar fotos para a
revista. Regina ameaça prejudicar Michele se Valdirene entrar com uma ação contra
ela. Melissa tem um pesadelo com Zenóbio. Femando sofre um acidente de carro.

1. A Fundação Lettrétage (http://www.let -

tretage.del) divulgou os autoresseleciona
dos para antologia de literatura contemporâ
nea brasileira a ser publicada pela editora da
fundação alemã em 2013, ano em que o Brasil
será homenageado na Feira de Frankfurt, a
maior feira de negócios do mercado editorial
do mundo. Para a coletânea, foram escolhidos

quase trinta nomes pela brasilianistaMar-
len Eckl, e o nome deste calvo e alvo escriba
entrou na lista. Fiqueimuito feliz de ter sido
selecionado, pois é uma grande oportunidade
para eu divulgarminha obra, e claro, meu
Estado. Frankfurt, aí vou eu!

2. Hámuito anunciaram amorte do ro
mance. O escritor tcheco Milan Kundera

afirmou certa vez que não era o romance que
estavamorrendo, mas o humano. Porque
tantos escritores se matam? Não seria esse

descolamento?Eles não teriam enxergado
que o mundo perdeu o sentido? Se um dia
o romance, a poesia, o conto, enfim, a arte,
morrer, viramos máquinas. Foi-se o sonho, e
Descartes triunfará, soberano. A arte nun-

ca fugiu dos homens, e sim o contrário. E
estamos pagando por isso, basta olhar ao

Novelas

redor: um planeta sem medida, cercado pela
violência. ParaMilan Kundera, 110 homem

deseja ummundo onde o bem e o mal sejam
nitidamente discerníveis, pois existe nele a

vontade inata e indomável de julgar antes
de compreender. Sobre essa vontade estão
fundadas as religiões e as ideologias". Isto não
cabe na arte, o julgamento ligeiro.

3. Quem escreve sabe o quão difícil e an
gustiante é dar vida a personagens, dese

nhar uma história, criar uma cena. E muitos

nquei muito feliz de ter sido
selecionado, pois é uma grande
oportunidade para eu divulgar .

minha obra, e claro, meu Estado.

escrevem sem saber se serão lidos ou não,
e é essa a magia da literatura: escrever para
você, porque precisa, porque há uma pulsão
criativa que te impele a juntar palavras, frases
e parágrafos. Pois "toda escrita pertence
unicamente à escritura, como se esta detí-

Clique do leitor

vesse de antemão, em sua generalidade, os
segredos e as fórmulas que permitem dar a

quem escreve a realidade do mundo" como
acreditavaMaurice Blanchot.

4. O verdadeiro escritor é como um pedrei
ro, pois cada letra é um grão de areia ou de

cimento, e cada frase um tijolo, os parágrafos
são as paredes desta imensa casa chamada
texto. E é isso, um trabalho braçal mesmo,
construindo letra a letra, frase a frase, vagaro
samente, e depois você aplica o acabamento
(corta os excessos, troca a ordem das frases
ou dos parágrafos, vai arquitetando cada

espaço) e pinta, dando o toque final. Muitos
dizem: IIEu tenho uma ideia para um livro".
Ótimo, todos têm ideias para livros, filmes,
peças e pinturas, mas poucos seguem suas

obsessões e executam os projetos; realizam. E
dos que resolvem realizar, 90% desistem logo
no início, alguns antes mesmo de finalizar,
pois descobrem que não dá dinheiro, não dá

prestígio, e que é preciso ser louco mesmo

para se encasquetar com esse negócio de arte.
Os que entram na escritura como alpinistas
sociais, apenas para aparecer, são os primei
ros a desistir, ainda bem.

Se você fotografou algo interessantee
quer compartilhar conosco, envia sua

foto para contato@beatrizsasse.com.br.

CHEIAS DE CHARME • GLOBO· 19R
Penha se livra dos celulares e Sandro se desespera. Fabian se insinua para

Rosário. Tom arma uma sessão de fotos para Rosário e Fabian .. Penha enfrenta
Walmir e recebe o apoio dos vizinhos. Socorro tenta incriminar Ffõdinei e Niltinho.
Rodinei revela que brigou com Samuel e sugere que ele vandalizou a loja por
vingança: Lygia chega ao Rio de Janeiro e diz para Elano que vai desmascarar
Conrado. Liara afirma que não foi Rodinei quem pichou a loja e pressiona Sa
muel a confessar. Lygia acusa Conrado de ter revelado informações dos clientes
do escritóno e acaba sendo demitida por Sarmento. Samuel admite que fez as

pichações e é preso. Inácio vê uma foto de Rosário e Fabian juntos e questiona
a noiva. Lygia chega à delegacia e confronta o filho.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
Tufão admite para Jorginho que não sabe o que fazer com Carminha.

Silas vai com Iran buscar a família de Monalisa na rodoviária. Nina consola
Carminha. Jorginho conta para Débora que esteve com Nina. Cadinho insiste
em querer se casar com Alexia. Nina agradece a Lucinda por ter contado a

verdade para Tufão. Olenka ajuda Monalisa a se arrumar para o casamento.
Silas descobre que o primo de Monalisa é cardiologista. Carrninha se preocu
pa com o sumiço de Tufão. Os convidados começam a chegar à igreja. Tufão
vê Monalisa se casar e depois a tira para dançar. Débora conforta Verônica.
Oséas desconfia da doença de Silas.

MÁSCARAS-RECORD
Não é exibida no sábado.

Jwrlor de August�o, de 19 anos, envia foto tirada esta semana
no Hemocentro de Jaraguá. E manda o recado: "Se cada um rlZer
a sua parte, ajudaremos muitas pessoas que precisam. Doar

sangue é mais do que um gesto de solidariedade, é uma forma de
. transformar para sempre a vida de quem precisa."

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes
9/6 Elidio Romão Junior Lucas Fiedler Bruna Bucker Ivanir Terezinha Lopes Maikon Rogerio Veloso
Ademir de Medeiros Eliete Bruch Luciane Scherer Crista Venera Jânia Dematte Mauricio L. Rodrigues
Adrailton L. Zuse Fabiane G. de Paulo Luciano Lebich Dirce B. Roters Jean Carlos Piontkewicz Nadi� K. Correa
Alessandro Berwaldt George Demarchi Maria Eliane R. da Silva Edileusa Demarchi Jenifer A. da Silveira Oscar Pedro da Silva
Almida Menel Schiochet Gilmar Antonio Furlani Nádia C. Melchioretto Elfrida Becker Jéssica Lambrecht Rolimar Minatti

Aurélio L. Junckes Gisela Rathunde Rafael Andre Elizabethe Kubnik José da Silva Rosenilde Bossa

Clair da Silva Webwer Hane L. Ruckert Roselene F. Vicini Elton C. Bassani Jovino Richter Junior Solange A. C. Wacholz
Dandara Sbors Inara Rstou Rosilene F. P. N. da Silva Eufrida L. Becker Junior Pechebilski Sueli Soutes
Darci Andre Inêz T. Bachal Sofia Demathi Franciely Mattedi Kamila Krisanski Tania Demathi

Darci R: Meier Janaina M. Joaquim Sonia Modrock Henrique C. Giacomelli Karoline M. M. dos Santos Vanessa Ap. dos Santos
Diego A. Padilha Jessica Alanço Hildegard Venzeski Leticia V. da Silva Wilson Schcickmann

Djonathan Taylor Fachi Julia C. Vieira 10/6 lIurdes M. Vieira Luciane Cardoso Vulia Castro witarta .

IEduardo Pereira Juliana Emmendoerfer Adilson Raduenz lolando Baumgartel Rebelim Maciel
I ,1

Elfi M. Elias Juliana Emmendoerfer Aguida Cristina Moraes Itamar Chiodini Lurades Bub�r ,I. I, : . t,l . I : f: Ii

illllmomento entre os

acontecimentos de Paixão e

deRaptare - último volume
,
da série -, 'i\paixonados�
"I-listórias de�or de Fanentl
é"ilm,passeio pordifé;enJte's! .'

paixões através do tempo,
aproximando os leitores das
histórias de.Miles, Shelby,
Roland eAriane. No Brasil, os
três primeiros livros: Fallen,
Tormenta e Paixão venderam
mais de 400mil exemplares.
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PROATIVO Mostre quem você é, como suas habilidades podem contribuir com o desenvolvimento da em

presa. Demonstre também que você está ali porque realmente deseja conquistar a vaga.

Participar. Essa épalavrade ordem.
Contribua e se envolva nas ativida
des propostas. Mostre quem você

é, como suas habilidades podem
contribuircomo desenvolvimento
da empresa. Demonstre também

t b d·
... .

d
. quevocêestáaliporquerealmente

se e ca eças, a mamíca e gru -

desei
.

t
.

_ . _ eseJa conqUls ar a vaga.
po nao precisa ser tao assusta-

dora. É possível se preparar para
mandar bem nessa hora. Essa

etapa pode ser considerada uma

apresentação. O objetivo é co

nhecer mais os candidatos e ava
liar quem tem o perfil compatível
com a vaga em questão

BORAB:

Para seraprovado na
dinâmica de grupo

Essa é uma importante etapa do processo para
saber se o candidato tem o perfíl desejado

De cabelo em pé. É assim quemui
tas pessoas ficam ao saber que vão
encarar a dinâmica de grupo de
um processo seletivo. Não é à toa

que 46% dos candidatos não se

sentem satisfeitas com essa etapa
do recrutamento, segundo pesqui
sa realizada pelo site Curriculum.
Apesar de parecer um bicho de

.

O HOSPITALSÃo JOSÉ OFERECE VAGAS PARA:

AUXILIAR DE COZINHA (Masculino/Feminino)

INTERESSADOS ENVIRAR CURRÍCULO PARA o E-MAIL

recrutamento@hmsj.org.brou preencher ficha de inscrição no setor

de Recursos Humanos do Hospital São José de Jaraguá do Sul, das
7h30min às 17h. Fone para contato: (47)3274-5000

VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!

CONTRATA-SE
OPERADOR DE FINANCIAMENTO DEVEÍCULOS COM

EXPERIÊNCIA QUE POSSUA CARRO.. _

OFERECEMOS SALÁRIO FIXO + AJUDA DE CUSTO + PLANO DE
SAÚDE E COMISSÃO�

INTERESSADOS ENVIRAR CURRÍCULOPARA O E-MAIL

fin�n�iqnu�ntos@ibest.com.br

Para atrair o recrutador e conquistar
sua vaga, confira as dicas:

SE JOGA dar a conquistar pontos positivos
na seleção. É importante buscar

informações sobre o mercado de

atuação, porte e nacionalidade da

companhia. Com isso, o candidato
tem mais chances de se destacar

positivamente na dinâmica por
que, na maioria das vezes, O case

.

a as atividades propostas têm a ver

com os negócios da corporação.

HÃO É QUANTIDADE.
MAS QU.RJ,mADE

.

EXPERIÊNCIAS DE
VIDA

Seja tagarela ou tímido, não im

porta. O que vale nessa hora é falar
com qualidade. Não adianta ten

tar se expor muito Ou ficar mudo,
o recrutador leva em consideração
se o que está sendo falado é algo
relevante. Antes de dizer alguma
coisa, pense se aquela informação
agregará valor de alguma maneira
para a dinâmica de grupo.

Não é só quem tem boas expe
riências profissionais que se

destaca na dinâmica. Quem
nunca trabalhou pode falar de
vivências pessoais e contar quais
aprendizados teve ao passar por
uma ocasião.
Fale sobre quando teve que mu
dar de cidade, quando teve que
coordenar um grupo de estudos
ou quando preparou uma festa

surpresa para o seu irmão. O re

crutador quer saber como você
lida com algumas situações e

Mostrar que você conhece a em- como tira proveito delas para
presa revela o tamanho do seu in- analisar suas habilidades com

teresse em trabalhar lá e pode aju- portamentais.

ESTUDANDO A
EMPRESA

MENTIRA TEM
PERNA CURTA

Em hipótese alguma minta no

processo seletivo. Na maioria dos
casos o headhunter percebe que o

candidato está tentando parecer o

que não é, emesmo que amentira

passe despercebida o profissional
não conseguirámantê-la pormui
to tempo. É preferível não ser con
tratado por não ter um perfil com
patível com o da empresa do que
ser contratado e ter uma trajetória
curta na companhia.

.. i

FALANDO
CORRETAMENTE ,.

Gírias, palavrões e e grama
ticais podem colocar tíido a per
der. Segundo Fernanda, falar de
maneira rebuscada' também não

pega bem. O modo como o pro
fissional se comunica impacta na

avaliação do recrutador, por isso,
o objetivo do candidato deve ser

passar a mensagem demaneira
clara e direta.

�, ..

./_"
'

, ,

XÕ.COHCORRÊNCIA
Alguns candidatos acabam Indo
mal na etapa porque avaliam os

demais concorrentes. Epor pensa
rem que não são tão bons quanto
outros profissionais, eles acabam
não se doando integralmente.
Não ligue se o outro candidato já
morou lá fora, já teve excelentes

experiências profissionais ou fala

quatro idiomas.Você precisa acre
ditar no seu potencial, mostrar

suas habilidades nas atividades e

concorrer de igual para igual na
disputa pela vaga.

.,

. ,

TUDO SOBCONTROLE

Como é normal ficar nervoso na

hora da dinâmica e quase impos
sível disfarçar, o candidato não

perde pontos apenas por demons
trar esse sentimento. No entanto,
é preciso controlar a apreensão
para não deixar a oportunidade
escapar. Algumas pessoas deixam
o emocional falarmais forte e aca

bam disparando a falar, não con

seguem completar o raciocínio
das frases e até mesmo apresen
tam cacoetes como fazer caretas,
piscar os olhos repetidamente ou

.

balançar as pernas.

INFRASUL - SELECIONA PI CONTRATAÇÃO IMEDIATA:
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Luiz Marins
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Não encontro sentido
no meu trabalho

,

. i
:

1,

.

I
� ;

I

;

Muitas pessoasme dizem não encontrar
sentido no trabalho que realizam e, portanto,
não encontram motivação no quefazem, pois
acreditam que seu trabalho ésem importância,
rotineiro, quequalquerpessoa poderiafazer, etc.

Os estudosmaismodernos têm apontado
para ofato de que não é o trabalho em si que é

importante ou sem importância e sim como ele
é realizado.Assim, não há trabalho sem impor
tância ou "menos importante': Se ele não tivesse

importância alguma, com certeza não precisaria
existir. Se existe, éporque tem importância para
alguém ou para a organização.

Esses estudosmostram que há pessoas quedão
valore veem um grandesignificado em realizar

tarefas que outraspessoas desvalorizam.Embora a
tarefa seja idêntica, a visão e a interpretação, mu
dam a percepção de valor de quem afaz. Pessoas
felizes conseguem enxergar e entendero valor das

pequenas tarefas diárias quemuitas desvalorizam
efazem como um "peso'ou obrigação. Épor isso
que se diz, commuita propriedade, que "motiua-

.

ção"é uma "porta que seabrepordentro': A sua

maneira de encararo trabalho e como o realizará é

que ofarámais ou menos relevante.
Uma históriamuito conhecida éa de

dois pedreiros construindo uma catedral.Ao
serem perguntados sobre o quefaziam, um deles

respondeu que realizava aquele trabalho rotineiro
emaçante de levantarparedes e rebocá-las.]á o
outro explicou que estava ali construindo uma
catedral que seria uma dasmais belas obras de

arquitetura e receberia milhares defiéis e visitan
tes do mundo inteiro. Embora a tarefa de ambos
fosse exatamente amesma, a visão deles sobre o
trabalho era totalmente diferente. O que os estu
dosmostram éque essaforma positiva de encarar
o trabalho e a própria vida altera a percepção de
felicidade das pessoas com consequente repercus
são em seu sucesso pessoal e profissional.

Assim, pormais simples que seja a tare-

fa, procurefazê-la com essa postura mental.
Faça bem feito, com atenção aos detalhes, com
aquele sentimento de perfeição que fará sua
autoestima aumentar. Pense nas pessoas que se

beneficiarão com seu trabalho e então, acredite,
começará a encontrar sentido no quefaz.

Pense nisso. Sucesso!

. "

i

�eguTança da In'formação
.Contro1,adoria e u,estio 'Tributáriao
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CARREIQ MILITAR

Concurso da PM de
SC abre 11 vagas para
médicos e dentistas

Vagas são para Florianópolis, Joinville, Criciúma e
Chapeco. Provas serão dia 8 de julho

A Polícia Militar de Santa Catarina
\

abriu concurso para 11 vagas no qua-
dro de oficiais de saúde. As vagas são

para Florianópolis, Joinville, Criciú
ma e Chapeéó. Os salários vão de R$
6.204,02 a R$ 6.812,42. As inscrições
que podem ser feitas pela internet,
acessando o site www.energiaessen
cial.com seguem até o dia 14 de junho
e a taxa é de R$ 120,00.

São 3 vagas para oficiais médicos
com especialização em clínicamédica
(medicina interna); 3 vagas para ofi
ciais médicos com especialização em

clínica médica (medicina interna) e

medicina do trabalho; e 5 vagas para
oficiais cirurgiões dentistas.

O candidato deve ter no máximo 34

anos, 11 meses e 30 dias de idade até o

último dia de inscrição; ter no mínimo
a altura de 1,65m, se do sexomasculino
e 1,60m, se do sexo feminino .

Os aprovados farão o Curso de For

mação de Oficiais do Quadro de Saú
de, com duração de 6 meses, divididos
em duas fases, a primeira de 3 meses

realizada na Academia de Polícia Mi
litar da Trindade, na cidade de Flo

rianópolis, e a segunda fase com os 3
meses restantes, como estágio proba
tório, realizado no Hospital da Polícia
Militar (HPM), para os médicos e den
tistas nas Unidades Operacionais da
PMSC da Grande Florianópolis, que
terão remuneração correspondente
ao cargo de aspirante-a-oficial.

As provas serão no dia 8 de julho.
O concurso público terá prova de sufi
ciência técnica; prova de títulos; ques
tionário investigação social; exame de

avaliação de saúde; exame de avalia

ção física; exame de avaliação psico
lógica e entrega de documentação/
classificação final por vaga.

PREPARAÇÃO Os candidatos aprovados e classi
ficados iniciarão o cUrso de Formação de Oficiais de

Saúde no segundo semestre.
.
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CLIMA ORGANIZACIONAL

Motivar émais que
. .

importante, é fundamental
Segundo especialistas, é papel do gestor
transmitir um clima otimista e descobrir o

que inspira seus colaboradores

"É preciso potencializar o

que o funcionário faz de me

lhor", essa frase mencionada

pelo professor e palestrante
Gilberto Guimarães, que defen
de o tema

Ii

Liderança Positiva",
destaca como deve ser a relação
entre os gestores e suas equipes.
Guimarães destaca as transfor

mações, sociais, financeiras e

estruturais que a humanidade
tem vivenciado e comenta que
os gestores e líderes empresa
riais também precisam acom

panhar essa evolução, gerindo
o capital humano das organiza
ções de forma inovadora.

Baseado nas teorias da psi-

MBA -Gestão e Negócios de Moda
com ênfase no Vestuário
• Dns./ p;esaà'd

o principal objetivo do curso é

preparar o profissional para o mundo

dos negócios na área de moda,
desenvolvendo competências que

permitam a aplicação de modernas

técnicas de gestão e negócios,
formando líderes, empreendedores
de sucesso e consultores de moda.

Local:

"

�UNITA
Pós-Graduação

Duração 18meses
Encontros 01 vez pormês

(sábados e domingos)

cologia positiva, a Liderança
Positiva procura estimular os

talentos e aptidões individuais

por meio da promoção de me

lhorias em clima .organizacio
nal, relacionamentos, comuni
cação e significados positivos
(ter uma visão otimista).

Criar uma equipe motivada

exige do líder uma transparência
no incentivo. Os colaboradores

precisam sentir que indepen
dente das dificuldades enfrenta
das durante o trabalho, todos es

tão animados para concluir com
êxito a tarefa. Além disso, mos
trar interesse e preocupação com
as atividades dos subordinados

GRADE CURRICULAR

·Fundamentos da Moda

Moda e Consumo

·Metodologia da Pesquisa em Moda

Corpo Docente: Especialistas, M

fazem esse laço entre líder e co

laborador se estreitar proporcio
nando um maior rendimento.

Quando o líder se concen

tra e entende, quais são os as

pectos positivos de sua equipe,
ao invés de lembrá-la constan

temente de suas obrigações,
obtém resultados melhores. É
por isso que a Liderança Posi

tiva, modelo de gestão que va

loriza as virtudes individuais
no grupo, ganha espaços cada
vez maiores nas organizações.
"Cabe ao gestor transmitir um
clima otimista e descobrir, por
meio de técnicas de empatia, o

que inspira seus colaboradores.

Contudo, nunca se esqueça de

que gratificações, aumentos de
salários e outros bônus sempre
são válidos para levantar o âni
mo e a eficiência do colabora

dor.", defende o professor.

J1t moda não é a(gopresente
apenas nas 'roupas. J\ moda está

no céu, nas ruas. J\ moda tem a

<Ver com Meias, aforma como

ví'Vemo�� o que est4 acontecendo.'

Coco Cfia:nef

LIDERANÇA

Metas e objetivos pessoais
De acordo com Guimarães, a

definição de liderança Positiva

pressupõe que atingir as metas da

empresa é urna forma de o funcio
nário alcançar seus objetivos pes
soais. Se o líder descobre que urn

de seus colaboradores quer com

prar urn apartamento, pode criar

metas na organização para que ele

atinja esse objetivo, estimulando-o
a participar mais efetivamente do

planejamento estratégico da em

presa, visando alcançar mais rapi
damente asmetas estabelecidas.

Outro ponto estratégico para
estimular a produtividade de cada
urn de sua equipe, segundo o pro
fessor é demonstrar que se preocu
pa com o profissionalismo. Fazer
os funcionários participarem das

conquistas, oferecerem cursos ou

seminários, formas de ampliação
do conhecimento profissional fa
vorece a qualidade do trabalho,
além de reterurn talento preparado
pela empresa.

Conforme o professor, urna

equipe motivada melhora o clima

organizacional, contagiando po
sitivamente todas as pessoas da

empresa, melhorando a produtivi-

dade e a qualidade. "Melhor do que
isso, como resultado deste traba

lho, temos produtos e serviços que
encantam os clientes. E como é
bom ser atendido por urna equipe
assim"resurne.

"Contudo, nunca
se esqueça de

que gratificações,
aumentos de salários

e outros bônus

sempre são válidos

para levantar o ânimo
e a eficiência do
colaborador"

Gilberto Guimarães,
Professor

ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALEDO ITAPOCU

PEVI
INSCRiÇÕES:

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

capacitacao@apevi.com.br

L TÁL SE E"" '-OEC
Data: 11 a 15 de junho - das 19h às 22h

Instrutor: Renivaldo José Sebben

. REDAÇÃOE PRESL E L J.

T VA RT GRAFIA
Data: 12 a 14 de junho - das 19h às 22h

Instrutora: Terezinha Hondina da Rocha de Oliveira

c ...

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

APRENDAA IN\'E TIRO SEUD fIEIRO - EDUCAÇÃO FI-
•

T T

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

DCE CIAMENTO AMBIENTAL PARA lVllCRO E PEQl!JENAS

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

Data: 22/6,20/7,24/8,21/9,19/10,23/11 e 14/12 de 2012
(sexta - feira)

Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h
Instrutor: Renan Carvalho

Observação: Todas as capacitações serão realizadas no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul

Católicade
Santa Catarina
Centro Universilário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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W RKSHOP INTERNACIONAL

Energias renováveis
"em [araguá do Sul
Evento será realizado pelo Sistema

FIESC, por meio do SENA!, nos
dias 27 e 28 de junho

",

Energias renováveis serão modulares avançados de bateria,
debatidas no Workshop Interna- componente chave para veículos
cional SENAI de Eletroeletrônica, elétricos e aplicações fotovoltai
que o Sistema FIESC realiza nos cas fixas. O armazenamento de
dias 27 e 28 de junho, em Jaraguá energia elétrica é um dos gar
do Sul. O evento contará com pa- galos para o desenvolvimento
lestrantes do Brasil, Alemanha e de veículos de tração elétrica ou

.

Colômbia. O workshop integra para a geração de energia solar.
ações que resultarão no Instituto A terceira palestra será apre
Tecnologia Eletroeletrônico na sentada pelo engenheiro Charles
unidade local do SENAI. de Aquino Amorim, da Weg, de

O evento se inicia com a pa- Iaraguá do Sul, e pode contribuir
lestra do engenheiro Eduardo para a redução de desperdícios
Sariano, coordenador de tecno- industriais. Motores novos de

logia e inovação em energia do alto desempenho podem alcan
Ministério da Ciência Tecnologia çar. 96% de eficiência, contra

e Inovação (MCTI) sobre o plano equipamentos antigos que não

energético do país para 2030. So- chegam a 75% de rendimento.

riano deve detalhar as diretrizes Oportunidades de aumento

e tendências do setor de energia da competitividade, por meio da

no Brasil e no mundo. ''A pales- conservação e eficiência energéti
tra gera grande interesse entre os ca ou pela inovação serão discuti

empresários, pois envolve gera- das pelo diretor adjunto do SENAI
ção, transmissão, distribuição e em Iaraguá do Sul, Michael Eberle

tarifação", afirma diretor adjunto Siemeintcoski. Ele apresentará
do SENAI em Iaraguá do Sul, Mi- f' produtos e serviços do SENAI/

chael Eberle Siemeintcoski. SC, que incluem consultorias em

No dia 28, a programação conservação de energia, eficiên
será aberta por Matthias Vetter, cia energética e nas Normas Re

do Instituto Fraunhofer para Sis- gulamentadoras NR 10 e NR 12.

temas de Energia Solar, da Ale- A relação custo-benefício na

manha, que tratará de sistemas geração e a eficiência de energias

alternativas serão discutidas nas

palestras dos engenheiros Levi
Souto Júnior, da Tractebel Ener

gia, e Marco Pala Nempeque, do
SENATecnoparque, da Colômbia.
Souto tratará de energia solar e,
na sequência, Nempeque apre
sentará a experiência colombiana
de geração de energia hidrociné
tica em propriedades rurais.

Por fim, Hans Kyling, tam

bém do Instituto Fraunhofer

para Sistemas de Energia Solar,
comentará sobre tecnologias de
controle de conversores diretos
e híbridos em turbinas eólicas
modernas. O tema engloba tec

nologias embarcadas para cons

truir o conversor eletrônico para
controlar a geração de energia
elétrica a partir das correntes

de vento. Sistemas de controle
são necessários na geração de

energia eólica e hidrocinética,
para compensar as variações de
intensidade do vento ou das cor
rentezas dos rios.

DIVULGAÇÃO

INVESTIMENTOS Energias alternativas estarão no centro dos debates durante o evento

OPORTUNIDADE

Pró-Rim abre seleção
para Especialização

emNefrologia
DIVULGAÇÃO

SELEÇÃO A prova acontece-no próximo
dia 26 de junho.

Inscrições abertas
para médicos

que desejam
especializar-se

Para a inscrição, que é

feita gratuitamente até o dia

25/6, basta preencher o for
mulário disponível no site

www.prorim.org.br/2011. O
médico aprovado para a vaga
oferecida estarão envolvidos
diretamente na realidade
de trabalho da Pró-Rim nas

áreas de Nefrologia Clínica,
Transplante, Hemodiálise e

Diálise Peritoneal.
A prova de seleção a Espe

cialização em Nefrologia da

Fundação Pró-Rim acontece

no próximo dia 26 de junho.
Com duração de 3 anos, o

programa propicia pontua
ção suficiente para realização
da prova de título de espe
cialista pela SBN (Sociedade
Brasileira de Nefrologia).

A Especialização em Ne

frologia da Pró-Rim já for
mou 19 residentes desde
1995. É a única em Santa'

Catarina e a primeira resi
dência de especialidade em

Joinville.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE JUNHO DE 2012 I CARREiRA I '7

" Estrategicamente a empresa deve
construi.. vantagem competitiva

sustentável, corrigindo e

aperfeiçoando o seu modelo de
negócio de forma a evitar ou

prevenir sintomas ou ocorrências.

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

Meio
em resarial

o Processo Estratégico e·a Missão.
Visão e Valores

A cada dia que passa, a competi
çãoficamais acirrada, em qualquer
setor os negócios são mais rápidos,
mais inteligentes emais inovadores, e
todos buscam o melhor desempenho,
para ter.sucesso. Estrategicamente
a empresa deve construir vantagem
competitiva sustentável, corrigindo
e aperfeiçoando o seu modelo de
negócio deforma a evitar ou prevenir
sintomas ou ocorrências, como: estra
tégias que não são implementadas;
clientes insatisfeitos;funcionários
infelizes e investidores desconfiados,

Daía importância de se estabe
lecer um processo estratégicoformal,
para deixar claro a visão do negócio
e o que deve serfeito.A seguir roteiro
de diversas etapas do Processo Estra
tégico a serem avaliadas/definidas:

l)Análise do ambiente interno
e externo

a)Coleta de informações, para
entender a empresa, seus produtos,
seu mercado e competição, envolve:
o negócio - pontosfortes e fracos; po
sição industrial- informações sobre
o setor; análise de mercado (geo
gráfico, consumidor e demanda de
clientes); economia e regulamentos
nacionais e internacionais; portfólio
de produtos e serviços (exigências do
cliente, ações do competidor, inova-

NACIONAL

ção tecnológica, etc.).
b)Analisar as informações - iden

tificando ameaças e oportunidades
para elaborar oPlano Estratégico.

2)0 negócio:Missão, Visão e

Valores. a)Missão - sumariza o

propósito da empresa (core business)
e dos produtos e serviços levados ao
cliente, consumidores e comunidade.
Deveria respondera pergunta - por
que existimos? b) Visão - inspirado
ra, sumariza o que a empresa quer
serpara apresentar no mercado e

na comunidade e apresentar aos
acionistas, fornecedores, clientes,
colaboradores, comunidade, o que a
empresa planeja ser no médio e longo
prazo. Deve responder a questão - o

que queremos ser? c) Valores - os

valores são discutidos e acordados e

suportam/cobrem o negócio e os pla
nos. Contém - documentos de prin
cípios (diretrizes de valores e éticas)
como a empresa quer ser conhecida.
Direciona a cultura da empresa. O
documento é apresentado e discutido
em toda a empresa com o objetivo de
criar vínculo e estimulara mudança
de comportamento. Deve responder a
questão - como trabalhamos?

3)PlanejamentoEstratégico (p.E.)
Existe para suportara missão e a

visãofacada nos objetivos estratégicos

do negócio. VlSa o alinhamento de
todo o processo e planosfuncionais
ea distribuição das responsabilida
des pelas hierarquias. Define - o que
devemos realizar.

OEE. conterá clara direção dos
propósitos e valores, estabelecerá as
prioridades para o médio e longo pra
zo, as políticas, objetivos, estratégias
financeiras, ações emacro-cronogra
ma para a empresa seaterà Visão e

preparar noPlano deNegócios os seus
objetivos. Respondera questões como:
Negócio - em qual negócio estamos
ou deveríamos estar?; Clientes - quem
são epara quem?Escopo - o quefaze
mos e porquesomos únicos?

4)Processo eFunçõesEstratégicas
a)Estratégia deMercado - plano

para atender o crescimento e as

aspirações de lucratividade e para
atender os setores alvos. (plano
cobertura - geográfico, canais de
distribuição, etc.).

b)Estratégia de Produtos e Ser

viços - clara avaliação dos produtos .

e serviços da empresa para atender
o mercado, porfamília de produ-
tos ou marca, seus consumidores e

clientes, tendências de ciclo de vida
do produto, etc.

c)Estratégia Operacional- estra
tégia que define como os processos

serão desenvolvidos para atender

futuros serviços e metas de custos e
introduzir novos produtos e serviços.
Cobre os processos do fornecedoraté
o cliente, e do pedido do cliente até o
faturamento. Prevê políticas de su
primento para definir entreproduzir
ou comprar (terceirizar).

d)EstratégiaFinanceira - fonte
e busca de recursos necessários para

.

suportar o E.E. (reinvestimento de
lucros, captação de recursos dos acio
nistas ou endividamento).

e)RecursosHumanos - estratégia
para admissão, desenvolvimento
(qualificação e competências), reco
nhecimento, motivação, etc. e proces
so sucessório para posições chaves.

[Ilecnoiogia da Informação
(T.I.) - o EE. é suportado pelo
plano de TI, que prevê estrutura e

arquitetura dos sistemas. Prever
recursos de investimentos para
suportar os processos de negócio e

seu gerenciamento.
g)Sistema de Informação - deve

suportar informações estdticas e

dinâmicas necessárias ao negócio,
geradas com qualidade e integrida
de por toda a empresa.

Devemos lembrarque, aEstratégia
defineo que e como vamosfazer, a
Missão estabeleceporquefazemos?
(porquea empresa existe?).

Quanto aos Valores, a sua dis
seminação e sua prática é um dos
meiosmais eficazes demobilização da
empresa no exercício de suaMissão.

Enquanto aMissão define o porque

trabalhamos, osValores são osprin
cípios que estabelecem como vamos

nos comportar? Como trabalhamos?
Comofazemos negócios na empresa?

Os Valores não são criados, mas
sim identificados na cultura da em
presa, podem refletir o espírito do em
preendedor (fundadorda empresa) e
ajudam a compreender o seu sucesso.

EnquantoMissão esclarece o
porquê existimos e os Valores como
trabalhamos, a Visão estabelece o
que queremos ser no futuro (a inten
ção estratégica da empresa).

Finalmente, Estratégia não éa
previsão dofuturo, mas sim o cami
nho para conduzir à empresa a situ

ação almejadae descrita na Visão.
. Concluindo, os empreendedo-

res de sucesso são líderes, pensam e

atuam no planejamento, visando o
envolvimento e comprometimento de
todos. Efazem da implementação do
planejamento, uma oportunidade de
aprendizado, para inovar e reformu
lar o seu negócio, ou encontrar novas
oportunidades para entrar em novos

mercados, alinhando as informações
de toda a empresa.

Finalmente a empresa tem uma

função social, como instrumento
de solidariedade, desejando-a cada
vezmaior emais próspera, e que a
prosperidade motive, desenvolva e

valorize os colaboradores, na busca
de suafelicidade e bem estar.A
missão do capital não éproduzir
mais dinheiro e sim fazer o dinheiro
prestarmais serviços a vida.

CNPQ divulga edital para
oferecer 2,5 mil bolsas

As bolsas são para pesquisadores,
estudantes de ensino médio, técnico e

de graduação
o Conselho Nacional de De

senvolvimento Científico e Tec

nológico (CNPq) lançou o edital
referente à primeira chamada

pública do programa Forma-En

genharia, fruto de parceria com a

mineradora Vale, que vai oferecer
2,5 mil bolsas a pesquisadores, es-

tudantes de ensino médio, técnico
e de graduação. De acordo.com os

parceiros, a iniciativa-é inédita no
setor privado no Brasil, prevendo
investimentos de R$ 24 milhões,
compartilhadosmeio ameio.

-O edital pode ser consultado
no site www.cnpq.br. Os interes-

I

sados poderão apresentar pro
postas até 17 de julho em diversas
áreas, entre elas as engenharias
de minas, elétrica, metalúrgica e

mecânica. O programa atende as

preocupações de especialistas e

empresários de que o Brasil en
frente um apagão de engenheiros
a partir de 2020, num cenário em

que a economia brasileira conti
nue a crescer, conforme estudo do
Instituto de' Pesquisa Econômica

Aplicada (Ipea).

De acordo com levantamento
do Ministério da Ciência, Tecno
logia e Inovação, o Brasil é, entre
os países do chamado grupo dos
Brics (Brasil, Rússia, Índia e China),
o que menos forma engenheiros a

cada ano. Esse número estaria em
40 mil profissionais, incluindo
-se tecnólogos e habilitações em

construção civil, produção e meio
ambiente. Na Índia, 220mil se for
mam todo ano; na Rússia, 190 mil
e na China, 650mil.

DIVULGAÇÃO

ENGENHARIA Bolsas
são do programa
Forma:-Engenhaiia
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Se a empresa for incapaz
de fornecer a maioria das
necessidades e desejos dos
talentos, eles sairão, sim,

da empresa.

Bernt Entschev

co

Já ouviu. aquela história
sobre a escassez de talentos no
mercado de trabalho? Por um
lado, ela é verdade. Entretanto,
algumas empresas alegam isso

por terem dificuldade em manter
seus melhores profissionais. Isso
significa que além de existirem

poucos profissionais realmente
talentosos, existe também uma

dificuldade dos gestores em
mantê-los na empresa por um
longo período de tempo.

Isso pode ocorrer por diversos
motivos, mas, na maioria das
vezes, o profissional procura
outra oportunidade no mercado
porque a empresa não oferece
as oportunidades que ele de-
seja. Independente de ser uma
oportunidade de promoção ou de
participação nas tomadas de de
cisão, se a empresafor incapaz de

APARÊNCIA

•

VI a
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Diliculdade em reter talentos

empresa e acabou sendo escolhido
em nosso processo seletivopara uma
vaga dediretoria - o que ele desejava.

O quequero dizercom essa

história éque talentos comoRenato
não deveriam serdesperdiçados.É
preciso que osgestoresmantenham
asmentesabertaspara novas ideias
e novas possibilidades dentro da
empresa, abrindo espaço para
esses talentos.Afinal, são eles que
fazem a diferença aofinal do mês,
renovandométodos, melhorando
estratégias e, consequentemente,
aumentando o lucro.A empresa que
conseguirfornecera eles esse espaço
de criação, liberdade epossibilidade
de crescimento, manterá os talentos
motivados efieisà empresa.

*Mande sua história para:
coluna@debernt.com.br .

e siga twitter/bentschev.ds

Vestir-se bem no. trabalho faz
toda a diferença

fornecer a maioria das necessi
dades e desejos dos talentos, eles
sairão, sim, da empresa.

Para ilustrarmelhor essa
questão, darei o exemplo de um
dos profissionais que recoloca
mos no mercado de trabalho.
Quando Renato entrou em um

dos nossos processos seletivos ele,
com apenas trinta e poucos anos
de idade, já tinha trabalhado em

duas empresas de grande porte.
Ele fora muito bem recomentado
para o processo de seleção por
ser um profissional de altíssimo
nível e qualidade. Durante uma
entrevista com ele, perguntei
sobre o seu histórico profissional
e o que tinha o levado a sair das
empresas em que trabalhara.

Em alguns minutos de conver
sa, identifiquei nele um grande
potencial, como também falhas

"A primeira impressão é a que fica", por
isso estar sempre alinhado e bem vestido

. é imprescindível

Antes de ser julgado pelas
atitudes, o colaborador é ava

liado pelo empregador e os

clientes pela aparência. Por
esse motivo, estar vestido de
acordo com o perfil da empre
sa é um aspecto. essencial para
a colocação e a manutenção
no mercado de trabalho, prin
cipalmente em áreas profissio
nais formais.

Para as mulheres, estilistas
recomendam o uso de calças je
ans e sociais, camisas com boa

modelagem e saias - desde que
não muito. curtas - são as mais
indicadas. Para os homens, o

desafio de se vestir para traba-

lhar é mais fácil, pois ternos e

camisas dão conta do recado e

aliam beleza com praticidade.
Entretanto, assim como se

atentar para os modelos, ter
uma preocupação com a cor da
roupa a ser escolhida é impor
tante. A preferência deve ser

dada às neutras como creme,

bege, marrom, cinza e. preto,
por exemplo, uma vez que além
de transmitirem a sensação de
seriedade, facilitam a combi
nação e coordenação de looks.

Outro cuidado para não er

rar na escolha precisa ser to
mado em relação ao tecido. Os
estilistas dão como dica, optar

nas empresas que tinham perdido
um excelente profissional. Forma
do, fluente em quatro idiomas e

com especializações no exterior,
Renato revelou ser uma raridade
no mercado de trabalho.Além
disso, era comprometido, determi
nado e extremamente talentoso.
Mas então como alguma empresa
conseguiu deixar "escapar" um
profissional tão competente?

Bom, pelo o que Renato me

contou, logo que ingressou em
sua primeira empresa, ele atingi
ra as metas muito rapidamente,
sendo motivo de elogios de seus
superiores. Durante um ano, ele

apresentou resultados excelen
tes emuito acima da média.
Entretanto, Renato queria uma
promoção, afinal tinha o que
precisava para conquistá-la. O

problema era que a política da

pelos que não amassam com

facilidade e sugerem aos que
trabalham em locais com ar

-condicionado, roupas em al
godão puro e egípcio, cambraia

. e tricoline, porque garantem
conforto sem que a ventilação
e a respiração do corpo sejam
prejudicadas.

EXCLUA
DEFINITIVAMENTE

Roupas transparerites, mui
to justas, desconfortáveis,
amassadas, sujas, ou que reve

lam desgaste excessivo, devem
ser definitivamente excluídas
do guarda-roupa e não devem
jamais fazer parte do vestuário

profissional. Sapatos esfolados
e sem engraxar também estão
totalmente descartados. I.

empresa era muito rígida e, para
conquistar uma promoção ele

. \
tena que permanecer na empresa
pormais alguns anos, porme
lhor que fossem seus resultados.
O caminho para ser promovido
era mais longo que a média e, de
certa forma, injusto.

Isso acaboufrustrando o rapaz,
que se sentiu desvalorizado e

desmotivado. Então, tomou a de
cisão de sair da empresa. Na outra

empresa que entrou, conseguiu ser
promovido duas vezes num perío
do de tempo relativamente curto.
Entretanto, Renato tinha o sonho
de serdiretor e, nessa empresa, o
caminho para chegar lá era bem
mais longo e incerto.Além disso,
as portas para a alta gestão eram
bem fechadas, não dandomuita
liberdade aos aspirantes ao cargo.

Finalmente,Renato saiu da

DIVULGAÇÃO

.

ESTaO CLÁSSICO Para as mulheres é recomendável
o uso de calças jeans e sociais, camisas com boa mod

elagem e saias - desde que não muito cw-tas
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JulianaWessler faz
aniversário neste

domingo e recebe os

parabéns das colegas de
trabalho, Dva e Denise

A linda Taísa Titz
comemorou 15 anos com

maravilhosa festa, no
Clube Acaraí, dia 2

Isadora
JW1kes
de Lima

completaum
mês devida
no ,domingo.

Adinda
Adriana e

toda família
estão muito
felizes com a

sua chegada

Tirinha

Diangili Carmem dos
Santos e seu amado

Cristopher comemoram
dois anos de namoro

Daniela Raquel
Vicenzi, que comemora
aniversário dia 11,

com o namorado John
Pablo Rafael Ochner.
Juntos, eles também
comemoram mais um
Dia dos Namorados

Manuella Küster

completa 2 anos dia 11.

Quem lhes deseja saúde
e muitas felicidades .

são seus pais, avós, tio,
madrinha e irmã

A Orquestra de Cordas Pequenos Vencedores viajou para o Rio Grande do
Sul no começo de junho. Na cidade de Ivoti, participou do 150 Encontro
de Instrumentistas no Instituto de Educação Ivoti. Foram realizadas
atividades como: aulas, oficinas, ensaios, recitais, apresentações e

concertos abertos ao público. O gTUpo também tocou no Educandário in
Concert, em Porto AlegTe. Mais informações sobre os Pequenos Vencedores

no Facebook e do site: www.pequenosvencedores.com.br

Quer publicar sua foto? �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br..�
FB FOTOGRAFIAS/DIVULGAÇÃO

Clique do leitor Se você fotografou algo interessante e

quer compartilhar conosco, envia sua
foto para contato@beatrizsasse.com.br.

/

Trecho do

tapete de

Corpus
Christi, em

�araguá
do Sul,
confeccionado

pelo Grupo
ECC 19

1 .:1

�oróscopo
CV) ÁRIES

.

1· Procure ouvir os conselhos dos mais velhos. Aprenda
com a experiência deles. Em casa, uma boa conversa
pode ajudar a resolver atritos e restabelecer a
harmonia. No romance, pense no que vai dizer e
resolva os atritos sem discutir: Cor. rosa.

� mURO

U Astral perfeito para estar com amigos e pessoas
queridas. Divirta-se, areje a mente, vá para lugares
diverti_dos e ria bastante. Mas não deixe de dar atenção
aos familiares. No romance, retome o entusiasmo do
início do relacionamento. Cor. azul.

l[ GÊMEOS
Fuja de gente que costuma falar mal dos outros.
Confie apenas em pessoas que são leais a você e que
valorizam suas qualidades e seus talentos. Reserve um
tempo para curtir a famHia Fique perto do par, mesmo
que a relação esteja em crise. Cor. creme.

� CÂNCER
� Compartilhe suas reflexõús com os amigos de sua

confiança. Ouça histórias e aprenderá lições valiosas.
Entre em contato com familiares distantes. Tenha
ceríeza dos sentimentos do seu amor por você antes
de revelar seus planos. Cor. tons claros.

..() LEÃo
UL Cumpra suas responsabilidades. Se alguém oferecer

ajuda, aceite, mas cuidado para não se deixar levar por
falsas promessas. No amor, não é um bom momento
para começar um romance. Se já tem um par, coloque
os assuntos em dia Cor. marrom.

YYk VIRGEM
I l-f Ocupe-se com suas Obrigações antes de pensar

em atividades de lazer: Poderá receber proposta ou
sugestões interessantes, mas avalie antes de tomar
uma decisão. No amor, não alimente desconfianças.
Demonstre que valoriza a companhia do par: Cor. cinza

fi UBRA
- Sua capacidade de construir novas e boas relações

encontra-se muito forte. Só tenha cuidado para não
deixar a famHia em segundo plano - ouça as vontades
do pessoal de casa e, se possivel, realize-as. No amor,
demonstre seus sentimentos. Cor. cinza.

m ESCORPIÃO
111. Não convém ficar na dependência dos outros para

sair e se divertir: Escolha melhor suas companhias
para evitar aborrecimentos. Os momentos ao lado da
pessoa amada prometem felicidade. Participe mais da
vida do seu par e vice-versa. Cor: vermelho .

.. 7\ SAGITÁRIO
)(.

-

Aproveite o sábado para organizar suas pendências e
deixar suas responsabilidades domésticas em ordem.
Conte com a ajuda do pessoal de casa para não se
sobrecarregar neste dia. No campo afetivo, há sinais
de tensão no ar, cuidado! Cor. laranja.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.p Dê atenção aos mais velhos, cuide de suas

necessidades e ouça as suas histórias. Mas não deixe
as suas responsabilidades em segundo plano para
não receber cobranças depois. No romance, tente
compreender melhor a pessoa amada Cor. branco.

AQUÁRIO
Trace metas específicas para sua vida e concentre
suas energias em uma tarefa por vez. Ninguém
consegue fazer tudo ao mesmo tempo, então, segure a
ansiedade. Faça o possivel para estar entre amigos. A
noite, clima romântieo-com o par: Cor. amarelo.

PEIXES

Aproveite as boas energias para estar entre amigos,
entrar em contato com pessoas da sua estima ou fazer
passeios agradáveis. Abra-se para conhecer pessoas
novas e expanda seus conhecimentos. No amor, dê
mais atenção à sua cara-metade. Cor. marrom.
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AGENDA

Jornada debaterá
Simples Trabalhista
e� [araguá do Sul

Serão abordadas questões como a extinção do
depósito recursal, a flexibilização do período mínimo
de férias e a gratuidade na certificação digital

AAPEVI - Associação das
Micro e Pequenas Empresas
e do Empreendedor Indivi
dual do Vale do Itapocu e a

FAMPESC - Federação das
Associações de Micro e Pe

quenas Empresas de Santa
Catarina promovem no pró
ximo dia 16 de junho a par
tir das 13h30min, o evento

Jornada FAMPESC - Simples
Trabalhista naArenaJaraguá,
em Jaraguá do Sul.

A Jornada ocorrerá si
multaneamente em 22

municípios catarinenses e

tem como objetivo colher
subsídios para alterar a

legislação trabalhista apli
cada

.

às microempresas,
pequenas empresas e em

preendedores individuais.
Serão debatidas ques

tões como a extinção do
depósito recursal, a flexi
bilização do período míni
mo de férias, a gratuidade
na certificação digital, para
buscar maior efetivação
do principio constitucio
nal do tratamento favore
cido às Micro e Pequenas
Empresas e aos Empreen
dedores- Individuais.

O evento faz parte da

programação da ExpoFeira

2012. As inscrições deve
rão ser feitas através do site

www.expo2012.com.br. aba
do lo Encontro Brasil Sul da
Micro e Pequena Empresa e

Empreendedor Individual.

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

ATENDENTE DE FARMÁCIA
Início 15/08/12
Duração: 4 meses

Aulas 1 x por semana

CUIDADOR DE IDOSOS - NOVO!
Início 06/08/12
Duração: 4 meses

Aulas 1 x por semana
Noturno

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Início: 08/08/12
Duração: 2 anos
Aulas de segunda às
sextas feiras - Noturno

w:ww.enfermagemjaragpa.com..br
(SCOLA 1'€C Alet. DE E FtiRf.V,Gff.{

J AGUÁ

FRESADORCONVENOONAL
VIVénda na função.
INSlALAOORlÉCNlCO
Vivência em instalaçãodea'� câmefas,
portôes eletrônicos, telefOnese internet

MECANlCODEMANUTENÇÃO
VlVênda emmanutenção pre1ref!tNa.CorrEtiva.
OPERAOORDEGUILHOTINAJOOBRAIlBRA
VlVêndil na ãrea

OPERADORDEPRENSAHlDRÁUUCA
OPERADORDETORNOCNCI
O9nftODEUS�AGEMCNC

OPERADORDETORNOMEcANrco
\lí"o'êncla oaárea

PR06RAMADORGfN.EXUS
VwêocB na área.

PROFESSORDEINGI!S
Paraatuaremescola de idiomas.

PROJmSTÀELtnuco
Conhedrnentoem AutoCAD.

PROJEllSTAMECANlCO
VlVêlXiamm projetos.Conhecimento em
SoIidWorks e normas da Petrobras.

SOLDADORJMONTADOR

TÉCNICOElÉTRlro
.

VwêlX.ia (.001 programação deClP.O5ponibllidade
para viagens.
TÉCNlCOEM INFORMÁTICA
VIvêndacom suporte e assistência.

TÉCNICOEM REFRIGERAÇÃO
. VIVência em indústrias, hosplta�s. shoppings e
"Centraís de refrigeração.

LAVADORDEvBCUlDS
�posgirhabititaçãoABou B..

EMPREGADADOMÉSllCAJBABÁ
FISCALDELOJA

MOTORISTA/CONFERENTE
CNHCPara atuaremGUiuamírim e Jaraguá do Sul.
OPEBADORDECALDEIRA
Necessário possuircursoe'Jivléncia na função.
OPERAOORDECORrE
V!\IendaooramometalÚ'fgiro.
SERVENlEDEPÁno
TAlHADOR

TECELÃO
'{Né:!nd,ao coro t€,ar drn.llar.

TINTUREIRO

ZElADORA

.

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS
ADMINISTRADVAS

ADVOGADOlRABALHJSTA
'V�rJlaárea

ANALISTACllNrÁBllJCUSTOS
�m áneaa:.mtábiVaJSt� apuraçãode
� cãhlbde preçm..ClflSãOOoSuperior
OIlll�an�Ccotãbeisou
Mml�.
ANAUSTAFlSCAUmNrÁBIl
�lOOãrea

.

ANAUSTAFlNANCEIRO
'If�mmOJIrItasa pil'gar. recebimentos e
mID'ri�ações IMocãllias. ErnlooSuperiorcompleto
00WA'S.iW&do,MlImilnistri/l.iÇáo,RoaoceironuClfficias
�

ASSlS1EH1EDEQUALfDADE
\lY>RiOOamm tsQ,5SeCCO.

ASStslENTEDEVEfIDAS
V�na função.
AUXlUARAD lRATlVO
\lY'mritmm furur.lmento, emissãode notas e
atlm�to.

AUXlUARDEESCRITA FISCAL
\lY!ilênda na�
COMPRADOR
V�na runção.
FATUllSTA
V"l'Ulêociacom escrita fiscal fatufamento de notas
'l"iscMse Spred�
NUlRlCIOMSTA
CursoSuperior rompleto.
VENDEDOREXTERNO
Paraatuarem Jaraguá dosule região.

COORDENAÇÃO
COORDENADORDE ENGENHARIA
VIVência na função.Fonnaçloem Engenharia
Mecânica 00 áreas afins. Ne<:essáflo possuir registro.
CHEFE DEDEPósrro
VIVência na área. Experiência em coordenação.
ENCARREGADODETURNO
VIVência na área de tinturaria e lfóerança de
eqWpi5.
GERENJEDECONTROLADORfA'
Vwência na função.
ÚDERDEREVESTIDORA
Vwênda com revestimento de bonacha

ÚDER DETINGIMENTO
Vivência toa área

SUPERVISORDECALLCENfER
VlVeru::íacorn coordenação de pessoas.
SUPERVISOR DE PINTURA
f.ltpenenda com cabine d.e pintura ecoordenação
de pessoas.Conhecimento em pistoraAir Iess,

TkNKAS
ARTE FINALISTA
VlVéncia com Corei Draw, Photoshope AutDCAD.
AUXlUARTÉCNICOEMACABAMENTOTtxTlL
Necessário cursandoTécnicoTêxtil ou completo.
ELETRIOSTAMANUTENÇÃO/INSTALADOR
VIVência na função.Desejáve!cursoTécnicoeNR-lO.
ELETRISTA PREDrALlRESIDENCrAL

FERRAMENTEIRO
Vivência na função.

TESTADORDEPROOUroS
NecessárioCU!50 técnicoemMecànica,
Eletrotérnka, Elétrica 00 cursoMecânkoem getal.
TORNEIROMECÃNlCO
Vivência na função.

ESTA610S
MARKE11NG

ENGENHARfAEl.ÉTRlCAOUMEcANlCA
Atuaçãona área oomeroallJ<!flldas.

OPERACIONAIS
ALMOXARlFE
Conhecimento em (nt'oonátka

AJUDANTE DEDEPÓSiTO
Para atuarcom carga edescarga. Para atuarna
Barra do RioCêrro.

AUXlUARDECOZINHA ICOZlNHBRA

AUXIUARDEELETR.l(ISTA

AUXIUARDE PRODUÇÃo
AUXlUARDETECELAGEM
VIVência na função.

AUXJ�DETlNTURARIA.Vivência na função.
CAIXA

CAMAREIRA.

COSTURaRA

EXPEDIDOR
Conhecimentoem informática.

ESTAMPADORIPREPARADORDE PASTA
Vivência na função.

-:
t
:

!

VAGAS URGENTES
VAGASURGENTES

AUXIUARDEMANUTENÇÃo EOBRAS
Irá aumraropedràroem atividadesde
manutenção cMl e hidráulica.
FRENTISTA

MECANlCODEAUTOMÓVBS
VivêOOa na função.
ORÇMtENTlSTA
VlVéncia na função.
POKrElRO
Vivénda em portaria eatendimentoao diente,
rnsporlibllidáde de horários.
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Edição 2012

Momentos domaior evento literário do Estado
A 6a edição da Feira do Livro, que iniciou no

dia 29 de maio e encerra hoje, ofereceu atrativos
para públicos de todas as idades.A Feira é consi
derada atualmente como omaior evento literário

Foram disponibilizados para venda
centenas de títulos infantis

ConslUDidor encontrou títulos

para todos os gostos e bolsos

Estandes também apresentaram
inúmeros títulos infanto-juvenis

Ziraldo foi uma das grandes
atrações desta edição da Feira

de Santa Catarina.Além da presença de persona
lidades do meio cultural brasileiro, como o escri
tor e cartunista Ziraldo, do jornalista e escritor
Xico Sá e do músico e escritor Lobão, entreoutros

A irreverência do cantor e escritor
Lobão aqueceu o auditório

Painéis em frente ao Museu
contaram a história dos livros

A escritora e poetisa Roseana
Murray interagiu com a plateia

Biblioteca itinerante também
fez parte do evento este ano

convidados, foram realizadas inúmeras apresen
tações teatrais que encantaram as crianças das
escolas de Jaraguá do Sul e região. Confira mo

mentos registrados pelo OCP na Feira deste ano:

Cerca de 30mil alunos de Jaraguá
do Sul e região visitaram o evento

o clima ajudou e todos os dias da
Feira foram bastante movinlentados

o jornalista e escrito Xico Sá
cativou a todos com sua simpatia

Um dos objetivos da Feira é
incentivar o hábito da leitura

www.occrreíodopcvo.com.br
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Feira do Livro

Mais UID dia para visitação
Evento que encerraria

ontem foi prorrogado e vai

até as 19h deste sábado

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

uem ainda não teve a oportunidade de
visitar a Feira do Livro, na Praça Ânge

I iazera, poderá aproveitar o dia de hoje,
pois o evento foi prorrogado e segue até as

19h deste sábado, com início das atividades

às 9h. "Resolvemos ampliar em mais um dia

porque sentimos que nem todos puderam
visitar a Feira e, como neste sábado o comér

cio terá atendimento até as 17h, o Centro

estará bastante movimentado", diz o ideali
zador e coordenador geral do evento, Carlos

Henrique Schroeder.

Segundo ele, no feriado da última quinta
feira, o número de visitantes chegou a cerca

de 20 mil. liA estrutura da tenda, com 1.200

metros quadrados, tem condições de abrigar
mil pessoas por vez sem ficar lotado. A rotati

vidade dos visitantes é muito grande, obser
vamos que as pessoas vêm e ficam emmédia

uma hora", comenta, comparando acresci

menta do evento com relação à primeira edi
ção' realizada em 2007. "Naquele ano, nosso

espaço era de apenas 400 metros quadrados.
Este ano, além da tenda ser três vezes maior,
ainda utilizamos outros espaços da Praça
Ângelo Piazera, .com as duas exposições no

Museu Histórico Emilio da Silva e a Vila da

Leitura, somando uma área de 3 mil metros

quadrados. Foi um crescimento gradual, ano
a ano", destaca. O objetivo émanter amesma

estrutura na edição de 2013.

Sucesso

Avaliação é
satisfatória

Carlos Henrique Schroeder afirma estar

satisfeito com os resultados alcançados este

ano. 'As palestras foram bastante prestigiá-
. das. Nos bate-papos com Ziraldo, na quarta
feira demanhã, e com Lobão, na quinta- feira
à noite, o auditório ficou totalmente ocupa
do", destaca.

No ano que vem, a Feira também deve

ser realizada no mês de junho e a intenção é

trazer mais personalidades ligadas à música,
cinema e quadrinhos. "Queremos trazer pes
soas que jenham algo a acrescentar, mesmo

que nem todos concordem com as ideias ex

postas", finaliza Schroeder.

www.ocorreiodopovo.com. r

FOTOS MARCELE GOUCHE

ENCANTO Laís Amanda Kammer Raulino distraída com os desenhos e

cores alegres do livrinho que pode ser companheiro até na hora do banho

Além das expectativas
Público deve superar os 70mil

O número de visitantes deve ficar além

das expectativas da organização, que espera
va público de 67 mil pessoas (no ano passado
foram aproximadamente 66 mil). Somente o

número de alunos das redes de ensino muni

cipal, estadual e particular de Iaraguá do Sul e

região que visitaram a feira somaram quase 30

mil. Nesta edição, o clima também ajudou: fo
ram apenas dois dias de chuva, contra os oito

registrados durante a Feira do ano passado.
"Nossa intenção é manter o evento no mês de

junho em 2013, pois em julho as escolas parti
culares estão de férias. Foi o que ocorreu no a

no passado", conta Schroeder.
Os dez expositores participantes este ano

estão satisfeitos com as vendas. A gaúcha
Tatiane Bernieri, que veio de Erechim pela
segunda vez consecutiva, afirmou que volta

rá a expor na Feira no ano que vem. Ontem,
Eduarda Bertoldi, de 7 anos, aluna do Colégio
Evangélico Iaraguã, aproveitava a folga da es

cola para ver os livros, acompanhada do pai.
"Vou comprar três livrinhos", contou. Em ou

tro estande, LaísAmanda KammerRaulino, de

apenas um ano, estava distraída com os dese

nhos e cores vivas de um livrinho de plástico
que pode ser levado para o banho. No corre

dor da tenda, Kevin Dias, 7 anos, aluno da Es

colaMaria Nilda Salai, acompanhado da mãe,
visitava a Feira deste ano pela primeira vez.

PLANOS Schroeder adianta que ano que vem, a Feira

deve ser realizada novamente em junho. "Vamos trazer
muitas atrações interessantes em 2013", garante.

Os bate-papos
com Ziraldo

e Lobão

superaram

expectativas. O
auditório ficou

completamente
ocupado.

Carlos Henrique
Scbroeder
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Segunda-feira inicia a campanha de vacinação
co-ntra a paralisia nos postos de Jaraguá do Sul

.J..���.��.P�.�.!!.�...... meta nacional é de que 95%",
Nilson Antonio afirma. No ano passado, a vaci-

nação superou em 2% o número

1\ s crianças de Santa Catarina previsto de crianças atendidas.
1icomeçarão a receber as vaci- Ana Cristina diz que todas
nas contra a poliomielite a partir as crianças devem receber a

de segunda-feira, dia 11.Amobi- gotinha. Segundo ela, mesmo
lização no Estado começa cinco as mães que estão com os fi
dias antes da Campanha Nacío- lhos em dia com a vacinação
nal de Vacinação, prevista para o precisam passar em um posto
dia 16. de saúde para imunizá-los. Já

Em Jaraguá do Sul, a estima- as crianças que não tomaram

tiva é de que 9,9 mil crianças todas as vacinas necessárias,
tomem a gotinha. ''A campanha receberão todas as pendentes.
tem como objetivo manter o "Por isso é importante que tra

País livre do poliovírus, causa- gam junto a carteira de vacina
dor da paralisia infantil", explica ção para que possamos verificar
o diretor deVigilância em Saúde .

a situação de cada um", explica.
da Prefeitura de Iaraguã do Sul, No dia 16, sábado, acontece o
Walter Clavera. Dia "D" para amedicação. quan-

A previsão do município é do os postos com sala de vacina

atingir os 100% das crianças, estarão abertos das 8 às 17h,
conforme a enfermeira respon- sem fechar para o almoço. A va

sável pela fiscalização de ímu- cina também estará disponível
nização, Ana Cristina Machado nos postos de saúde com sala

Kneipp. "Queremos superar a de vacina durante a semana, no

• ONDE TOMAR A VACINA

horário de expediente de cada
unidade. Os postos de saúde
dos bairros Amizade, Vieira e

Ana Paula não disponibilizarão
as vacinas.

A doença
�1

A poliomielite, também co

nhecida como paralisia infantil
ou simplesmente pólio, é uma

doença que geralmente ataca as

crianças.A transmissão acontece
quando as fezes infectadas en

tram em contato com a boca. Em
casos raros o contágio acontece

também pelo ar. O vírus da pólio
se desenvolve na garganta ou no
intestino e é disseminado pela
corrente sanguínea.

O Dia Nacional de Vacinação
contra a Paralisia Infantil foi cria
do em 1980 na tentativa de imu
nizar toda a população infantil.
O último caso de pólio no Brasil
foi registrado em 1989, no muni

cípio de Souza, na Paraíba. Des
de setembro de 1994, a Organi
zação Pan-Americana de Saúde
(OPAS) conferiu o certificado de

erradicação do poliovírus selva-

• João
Pessoa
Posto de
Saúde
Germano

Sacht
Rua: Manoel

• Amizade
Tifa Schubert
Posto de Saúde Luiz
Martins Gonçalves
Rua: Annieta Mathias Enke, 550
Telefone: 3376-6233

Francisco da
Costa, 4.390

Telefone: 3370-2299.

• Nereu Ramos
Posto de Saúde Padre Antônio

Echelmeyer
Rua: André Voltolini, 915
(fundos da igreja)

Telefone: 3276-0211• Barra do Rio Cerro
Posto de Saúde Wolfgang Weege - Pomo 2
Rua: Pastor Albert Sehneider, 249
Telefone: 3376-1329 - 3376-1467

• Rau - Cohab
Posto de Saúde Dr. Alexander Otsa
Rua: Prefeito José Bauer, 557 r:

Telefone: 3371-9686• Centro
Unidade Básica Central
Rua: Reinaldo Rau, 123
Telefone: 3276-8900

• Rio Cerro II
Posto de Saúde Ricardo Roeder
Rua: Rodovia SC 416 Km 16
Telefone: 3273-1077• Estrada Nova

Posto de Saúde Mathilde Sebold Blunk
Rua: Ingo Blunk, s/n
Telefone: 3276-0690

• Rio da Luz
Posto de Saúde Cirilo Reinke
Rua: Georg Reinke, s/n
Telefone: 3276-3163• Ilha da Figueira

Posto de Saúde Ilha da Figueira
Rua: João Sanson, 156
Telefone: 3370-4014

• Santa Luzia
Posto de Saúde Anna Preti Pedri

Rua: Emídio Prestini Gascho, 85
Telefone: 3274-8149

-

• Santo Antônio
Posto de Saúde Dr. Agostinho
Luís Bianchi
Rua: Maximino Beber, 595
Telefone: 3276-0570.

• Santo Estêvão
Posto de Saúde Santo Estêvão
Rua: Rodovia JGS 461 -

Estrada Garibaldi
Telefone: 3055-8330

São Luís - Caie
Posto de Saúde Renato Pradi - Caie
Rua: Carlos Tribess, 150
Telefone: 3370-8710

Vila Lalau
Posto de Saúde Dr. Álvaro Batalha
Rua: Dona Matilde,.375
Telefone: 3371-8243

Vila Lenzi
Posto de Saúde Dr. Erieh
Kauffmann
Rua: Onélia Horst, 208
Telefone: 3371-6495

Vila Nova
Posto de Saúde Adilson Bassani

. Rua: 25 de Julho, 576
Telefone: 3372- 1594

Acidente naEstradaBananal

quase acaba em tragédia
Um carro Siena saiu da es

trada e quase foi parar no rio

Itapocu na madrugada de on

tem, em Guaramirim. O aci
dente ocorreu por volta das
4h40 na Estrada Bananal do

Sul, bairro Beira Rio. O veícu
lo não caiu na água porque foi
contido pelo mato localizado

junto à margem. Dentro do ve

ículo estavam quatro mulhe
res. Elas foram atendidas pelo
Corpo de Bombeiros de Guara
mirim. Segundo a corporação,
as ocupantes sofreram apenas
escoriações leves. O veículo foi
retirado do local apenas na ma
nhã dessa sexta-feira.

A primeira pessoa a socor

rer as vítimas foi o marido de

uma das passageiras.' O .mo
torista João Gilberto de Liz,
34 anos, diz que acordou com

a ligação da esposa comuni
cando do acidente. Quando
chegou ao local encontrou o

carro a poucos metros do rio.
"Fui ao local para ajudá-las e

felizmente não houve nada de

grave", afirma.
Conforme ele, a motorista

estava com pressa para chegar
em casa, pois estava indo bus
car a filha que estava doente.
''A pressa e a falta de experiên
cia ao volante podem ter sido
a causa do acidente", conta. A
motorista perdeu o controle do
veículo enquanto fazia o trajeto
em uma das curvas da estrada.

I
1.

tinh

C�mpromisso dos
pais é levar os filhos

Agressões
Três casos
em dois dias

SUSTO Siena onde estavam as quatro mulheres
capotou e só parou no mato, que fica perto do rio

Perseguição
Viatura capota
durante ação
Uma viatura da Polícia Mi

litar capotou na curva do'Bau
mann, no bairro Rau, em Iara
guá do Sul. O veículo Meriva
tombou durante perseguição
a uma motocicleta Honda CB,
que fugia, em alta velocidade,
do terminal urbano em dire

ção ao bairro. A ação ocorreu

por volta das 23h de quinta
feira. O motociclista foi pre
so próximo ao colégio Max
Schubert. Não houve feridos.
Na mesma noite, um mo

torista perdeu o controle
e capotou o veículo na rua

Joaquim Francisco de Pau

la, no bairro Chico de Paula.
Ele foi levado ao Hospital com
dores no tórax e na bacia.

Umamulher, de 34 anos, le
vou um soco no olho esquerdo
e ainda apresentava as marcas

da agressão que teriam sido
causadas pelo companheiros,
de 31 anos. O caso aconteceu

às 10h de ontem, no bairro
Avaí, em Guaramirim. O acu

sado foi levado para a delega
cia. Esse foi o terceiro caso de

agressão contra mulher nos

últimos dois dias na região.
Na noite de quinta-feira, em

Jaraguá do Sul, um homem, de
30 anos foi detido por ameaçar
a companheira. Nomesmo dia,
uniamulher, de 58 anos acusou
omarido de tentar sufocá-la, no
bairro Santo Antônio. O suspei
to foi responder pela agressão.
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F ala -se tanto de que o bestial Hugo
Chaves é isso, é aquilo, de que ele

passa como um trator por cima de
tudo e de todos que resolvem contra

riá-lo, assim como frustrar a sua fome
de perpetuação de um poder que só
ele acredita que pode ser perpétuo. É
certo que tudo o que falam do Chaves
é verdade, e quanto mais não haverá
de verdade na Venezuela que a mídia
não consegue levar para o' resto do
mundo? Lá, como cá, com certeza existe
muitomais podridão e absurdo do que é
veiculado pela imprensa.

Mas vamos nos concentrar no nos

só dublê de Diabo, forjado nas fábri
cas e palanques do ABC, que outrora

se colocava como o paladino da ética
e da moral, repugnando todas as ações
governamentais que fossem feitas, não
importando de onde Viessem e não im

portando do que se tratassem. O ne

gócio do nosso Chaves de Garanhuns,
durante muito tempo, foi tentar vestir

Ollto de ista

www.ocorreIodopovo.com.br

Nosso "Chaves" doABC
Kim Iong-urn fez pela Coréia do Norte, e
até mesmo o que a Cristina faz pela Ar
gentina! Estes são todos ótimos exem

plos de como o poder pode se tornar

malévolo e implementar um período de
trevas para a população que lhes deve

ser fiel e obediente, custe o

que custar.

Nosso glamouroso ape
deuta tupiniquim, ainda
deve acreditar que o que
alguém disse para ele um

dia, de que ele seria o sal
vador da pátria brasileira e

que iria libertar nosso povo
da opressão e imperialis
mo ditado pelo capitalis
mo, é verdade. Só esque
ceram (voluntariamente)
de dizer para ele que não

deveria levar as coisas tão a sério as

sim, pois que além de ele não ter a ca

pacidade de se travestir de salvador da

pátria, posto que só um carro de som,

Lula tenta, a
� todo custo,
fazer do Brasil
o que Guevara
fez por Cuba e o

que Chaves faz

pela Venezuela.

palanque e um microfone não são su

ficientes, ele próprio tinha plena cons
ciência de que seria incapaz de fincar
estacas de um projeto ético, moral, e

que objetivasse o bem comum de to

dos, em geral, e não do bem de todos,
no particular (no caso uma quadrilha
escondida sob o manto de uma ban
deira política).

O glamour em que vive Lula é o ali
menta que ele mesmo criou como com
bustível para a sua missão heróica de
salvar o planeta. Bom, se é para salvar o

planeta é porque quem sabe os inimigos
são alienígenas, que chegarão em naves

estrategicamente pintadas com estrelas
vermelhas, como a que um dia já man
chou até mesmo o jardim do Palácio da
Alvorada. Agora.sei porque Oscar Nie

meyer não enverga e se mantém vivo, e
lúcido - deve ser para ter certeza de que
um dia o que ele projetou e foi realizado,
não se transforme na Acrópole do pla
nalto central.

, ,
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o manto de Che Guevara que desde as

suas origens, perpetuou-se com a cé
lebre frase: "donde hay gobierno, soy
contra!" Mas até mesmo para tentar

se equiparar ao líder de nacionalida
de argentina que liderou a revolução
cubana (que deu no que
deu), ele não serve. O revo

lucionário que serviu de pa
radigma para Lula (mesmo
sem ele saber), jámorreu faz
tempo e Cuba está no altís
simo patamar de desenvol
vimento e respeito aos direi
tos humanos que todos nós
conhecemos.

Lula tenta, a todo custo,
menos ao do arranho da sua

imagem (que também. só
ele acredita ser imaculada),
fazer do Brasil o que Guevara fez por
Cuba, o que Chaves faz pela Venezuela,
o que Bashar al Assad continua a fazer

pela Síria, o que o paizinho do patético

Romeo Piazera

Júnior, advogado

o ato de amamentar é muito mais que
oferecer nutrientes, é oferecer amor,

A

A IMPORTANCIA DO ALEITAMENTO' MATERNO

Veja algumas vantagens de amamentar:
I A criança amamentada ao seio estará protegida
contra alergia e infecções, fortalecendo-se com os

anticorpos da mãe e evitando problemas como diarreias,
pneumonias, otites e meningites.

o leite materno $ o alimento ideal para o seu bebê. Ele supre
todas as necessidades nutricionais até os 6 meses de idade
e protege a criança da desnutrição. O bebê deve mamar logo
após o nascimento. O leite dos primeiros dias após o parto é
chamado de colostro e oferece grande proteção contra infecções.
Dizemos que o cQlostro é a "primeira vacina" do bebê.

.

I A amamentação é mais prática, mais econômica, e
. evita o risco de contaminação no preparo de outros leites.
I A amamentação favorece o desenvolvimento dos ossos e

fortalece os músculos da face, facilitando o

desenvolvimento da fala, regulando a respiração e

prevenindo problemas na dentição.
I O aleitamento materno cria um vínculo entre a mãe

e o bebê, proporcionando maior união entre eles.
I A amamentação favorece a volta mais rápida
ao seu peso normal.

I A amamentação ajuda a reduzir a hemorragia após
o parto e previne o câncer de mama e de ovário.

I A mãe, ao oferecer o seio ao seu filho, transmite
segurança, prazer e conforto.

I A amamentação estimula a liberação de hormônios
aumentando a sensação de prazer e felicidade

para a mãe que amamenta.
I Além disso, melhora sua autoestima, a mãe

sabe-que o seu bebê está saudável porque está
recebendo o alimento ideal: o seu leite!

,

Fonte: Departamento de Aleitamento Matemo da Sociedade Brasileira de Pediatria

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Compromisso com a Comunidade
Semanalmente, o Hospital e Maternidade Jaraguá com o apoio do Correio do Povo publica matéria sobre temas importantes relacionados à saúde, levando informação e conhecimento a comunidade.

Bens como: Terrenos; (1- Morro do Boa Vista com área de 157.500m2, 2 - Rua Gustavo Gumz, se 416 com área de 118.976,OOm2 edificado com

residência em alvenaria + galpão com 400m2, 3- terreno na Rua Pedro Gonzaga com 471 ,96m�, 4- terreno na Av. Getúlio Vargas com área de
/ .

891,36m2, 5- Terreno ao lado direito da Rodovia se 413 com área de 190.840,34m2 ), e outros bens como: veículos, retífica cilíndrica, máquinas de
costura e outros ...
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Negócios
Feira espera
.receber40
mil visitantes
Expo acontece na Arena Iaraguá nos dias
13 a 17 de junho e terá palestras gratuitas

JARAGUÁ DO SUL Vale. Segundo a coordenadora,
é uma grande oportunidade
para quem busca ampliar suas

Ocenário da Arena Iaraguá relações comerciais. Além do
começa a ganhar forma público consumidor, ela reú

para receber uma das princi- ne empresários, fornecedores,
pais feiras de negócios de Santa produtores, distribuidores e in
Catarina. A Expo 2012 já está vestidores.
sendo montada, no bairro Vila Além das expectativas de
Lenzi. Micro e pequenas em- vendas, Idéia diz que o objeti
presas do Vale do Itapocu er- vo da feira é ajudar no fortale
guem 111 estandes para apre- cimento das pequenas e micro
sentar produtos nesse evento, e empresas da região, além de
será realizado entre os dias 13 a . oferecer um espaço para a em-

17 de junho, presa divulgar seus produtos
A . coordenadora da Expo e serviços aos clientes. "Que-

.2012, Idéia Reiter Marotte, diz remos colocar em evidência

que a edição deste ano preten- o grande potencial das indús
de aumentar o valor de nego- trias, comércios e serviços do
ciações do ano passado, que

-

Vale do Itapocu", afirma. A ex

chegou a R$ 10 milhões. Ameta pectativa é de receber um pú
de superação não foi calculada, blico de 40 mil visitantes nesse

mas pelo cenário econômico, período.
o volume de negócios pode ser

f'

bem melhor.

Sarnira Hahn

A Expo é a principal fei
ra de negócios da região do

Capacitação
Juntamente com a Expo,

também será realizado o lo

Encontro Brasil Sul da Micro e

Pequena Empresa e Empreen
dedor Individual. A reunião,
tem o objetivo capacitar e tor
nar mais visível as empresas
de pequeno porte da região.
O diretor de Eventos daAsso

ciação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapucu
(Apevi), Leandro Schrnõckel

Gonçalves, explica que> esse

encontro vai contar com diver
sas palestras gratuitas, e que
haverá momentos de debates

para a troca de conhecimentos
entre empresários.

Segundo Gonçalves, essa é
uma grande oportunidade dos
empreendedores adquirirem
conhecimento e avaliarem ma

neiras diferentes de enfrentar
dificuldades na administração
do negócio próprio. As vagas
são limitadas, e os interessados
devem se inscrever pelo telefo
ne da (47) 3275-7028, ou pelo
site www.expozülz.com.br,

Queremos colocar
em evidência o

grande potencial
das indústrias,
comércios e

serviços do Vale
do Itapocu

IrléiàReiterMarotte,
coordenadora

do evento

Expectativa
Mais oportunidade de negócios

Depois de um resultado

expressivo nas vendas, a em

presa Patrimono Agente Au

tônomo de Investimentos vai

participar da Expo Feira de

Negócios do Vale do Itapocu
pela segunda vez. Segundo
o sócio Leandro Corrêa, a

expectativa para esse ano é

grande, e a equipe está oti
mista para com os resultados

posteriores ao evento.

A empresa de Corrêa vai
ficar no estande 45, e é uma

das 80 expositoras que esta-

boradores bastante ansiosa,

e acredita que os contatos no

evento vão trazermais oportuni
dade. "Estamos bastante otimis
tas para a primeira participação",
afirma. Balena vai levar da loja,
que fica localizada no Shopping
Breithaupt, cerca de sete funcio

nários, que atenderão o público
em regime de escala. E no último
dia da exposição, haverá sorteio
de brindes para os visitantes.
i/Basta preencher o cupom no

estande da loja Água de Cheiro",
explica o proprietário.

rão nesta edição da Expo 2012,
que acontece nos dias 13 a 17
de junho, naArena Jaraguá, no
bairro Vila Lenzi. Já o proprie
tário da loja Água de Cheiro,
Renato Balena participará da

exposição pela primeira vez.

Ele explica que estará apre
sentando ao público todas as

linhas de produtos que a em

presa oferece, e o lançamento
de uma colônia especial.

Para ele, a ideia de atingir
maior público na feira está
deixando a equipe de cola-

I.� " Õ OUIII�y'
liz-=.�.�eht

,

PRlMEIBAPARTICIPAÇÃO Dono de wna loja de cosméticos e perfwnes,
Renato Balenamostra fl'agrâ.ncias que serão comercia.lizadas no evento
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OS MELHORES
INVESTIMENTOS
VOCÊ ENCONTRA AQUI!

Salas de estar/jantar, varanda gril, teto
com gesso, imóvel com espaço gourmet,
garagem, playground equipado.

1001II1URJIIII/I1_OIW/D/lIIOI/lO/ll/iliJlIDIlPllIllllilIIDIII/0/0I11/J0/1l/iJ1i1IIi11l1JllJDJ/J/lmtI0/11I/J/lIOWIIUIIillII/lDiIJII/#lIni11IIU11IOJ111llJi1IH111/1111iI#IiIII/JIIljfhi1l/il/lJ1JIID1III/IIIIIHIlDIIIlIOiummD/llll1l1fjJJJJI/iIJJ/I1IfI/IIiJJtnllJJ}llJlll
-

..
' .

1 + 2dorm.
suite

Ref.793
Amizade

Res. Bellatrix

Salas de estar/jantar, área de R$ 175.000 00
servlço,BWC, uma vaga de '

aaraaem sacada. �
1JIIiIiII!nn_IitOunOo/ D1Ilm_IIIillIOIilllllJi1ID1IDiIJIIIDID/JIIljfIlD1IIDiIJII_I_IllUJII/IJ1JID1IOI__fI}/O/HIII/I1IIiO/IIIIIIDIllJi1II1iIDIlIiIID1IOIOIIIIID1Ilmtomomll_HIlDIOUIIIIOI rI

Ref.957
Amizade

Ed. Quebec

R$ 166.000,00Sala de estar/jantar, cozinha,
lavandeira, garagem, sacada.

�/I/ll/l/mOOm/lJ1J/lIII/J/lII/O/lI/II/I/I/I/I/O/I/JIUIiIID1IIIIO/mII/I/I/JI/I/IIO/II/IIII01lltn/l1l1/Itnl/l//III//III/III/III/I/PI/I/I/J/Iill/I/II/H1UY/IIU/III/II/I/IIII/I/II/JIIIIIII/I/I/III/O/III//II/I/R1/1/I1/1/11I1/1/I11/11I1/1tnII/IflO/I/O/III//DUf/l/lmtl/l/lf/II/II/I/DD1IOIIIIII/I/JIIIIIII/IU/lld

1 +1 dorrn

suite

Ref.958
Czerniewicz

Res. Monte Vermont

�ala de estar/jantar, cozinha, R$ 214.000 00
area de serviço, BWC, '

sacadacom��_' 1IIIiIIIfI

1 +1 dorrn

suite

Ref.761

Baependi
Res. Monet

Sala de estar/jantar, cozinha,
área de serviço, BWC,
sacada com churras uei.fª.L_ .. _ .

_/J/l OJIIIUiIIII/IIJ/lOJlllUill H/lDIIIII__I__/ii1ll1l

R$ 179.000,00

APARTAMENTOS PRONTOS PARA MORAR

Ref. L450
Barra do Rio Cerro
Res. Imperíalis

PRONTO PARA MORAR

11I1I11I/lOIIII/II/IUllJi1IDJ/JIlUII//lIII/J/III/I/I/UIIIIIDI/II01I/I/lIIDIO/I//ltnllDJ/JI//lOImlllll/lIl/lOIl/l1IIi11/IO//IlIIll/llmtn/lO//lIOII/lIO/UIO/UImI/III1I/I/IlII1II/i1iJIIIO/If/lII/J/IBlIIID1I"OtnIIlOUlIII/mtmo/llmIlOIilll'J1I/IID1InIlUillllIOIIlD1IlIVmIO/"IIHD1IIi�

Sala de estar/jantar, cozinha,
lavandeira, suíte com closet,

/I aaraaem. .

�l/Iolil!1l/ntl/l/l//lnOllillt!/ilntOl/lntlllllll/l/l/llnII/lUlIII/OO/O/lUOIf/IIIIIIIIIIIII/DIII/l1D11II1/1II1II/lUlntlllllll/lOlI/IIII/I/lI/IIIO/lII/I/lOIUIII/I//II/I/IIII/1I//lI/II/lIIIIOII/II/IflI/OJIIIf/III/IIIO/I/I/I/lnllntllllntllllllll/lI/Ul/iliJtnllllll/ltnIlI/lI/lI/I/I11101ll011/11II111/1/l0 I

Ref.678
Centro

Res. Monte Olimpo

Sala de estar/jantar, cozinha,
área de serviço, BWC,
sacada com churras ueira

R$190.000,OO
...

,DJ/Jf/DJ/JllllUmO/II/1Im_II/I1llJi1/1tnllliDJ/J/lDJ/JIlIImI/IllJi1UI/lUIlUUOm/IUflI/ml/l_DJ/JIIIDJ/JI/IUI/IIOIHllDllI/I1tnlllImIHllDD1Ilm__mDJ/Jlllllltnll/l1/1II/1ImIllUDiIJIIIIlIllUIOIOIUIDIIBlIUlBlImUI/lIiIII/DJ/JIIII/IID1IIll/D1I1111ft ,

Sala de estar/jàntar, cozinha,
área ele serviço, BWC,
sacada. aaraaem.·
HIlD� IH__BlI_Ii1II__BlI_lmlumlO

Ref. L512
Nova Brasilia
Ed. Leuprecht

Acesse:�
www.leier.imb.br

Cozinha, sala de estar/jantar,
sacada com churrasqueira,
área de servico oaraoern.

I_UI/iliJUillllII_UI/J/I/IlDiIJIIUUliIDJ/Jl/fillil//lDJ/JinnIiiimBllH/lDlllI/mlliíiÍlJmUIIDJ/J/IlIIIIIO//IlIDiIJIIllJi1I11l1I101lnI/ilill/ililIill/IO//IlIOillUflI/1IIOIDilJllDiIJIIIillIDJ/JIIBlIIIlO/Dml//IIIIIO//IlI/iliJIIl_O//IlIUYIIIDJ/J

�'
1 �2dorm. �suite ,

Ref.872
Ilha da Figueira

Res. Hilamar

I
Nova Brasília

i Res. Maktube

Sala de estar e jantar, R$160.000,OO
cozinha,
... ,.

l/lmu�J;llIIIWufíik�IUlli�/fltlnlllilmtffffllfiml/lIU�t1!mnmmll/Ulntl/lnllllolmmlll/li1IIi/lU/1mII1Dl/llllIllIOImn/lOOI//lO//lIIOOnDJ/Jmnl/llll/l1!IDI/IIIII/IUO/IIIUllIl/lIH/JllUwmll/J/llmtoOf/II/JJW11m �

Ref.796
São Luís

Res. São Luís

Apto novo, sala com 2
ambientes, cozinha, BWC,
sacada com churrasaueira. :

IO/lOl/ll/lnlllllll/ll/mlIIIWOntIlO/IIII/I/III/lIIOIIII/IIIOIOIVII/I/I/lIOIII/Oi/llmlll/ltnIO1/IIIII/I/III/1I11II/I/III/I/I/IIIO/IDO/I//lIIIIIIO/I/lI/lIIIII/lIlImIIIlI/BlIIIOIIIDJ/JI/IO/IIIIIIIIltnIIlHllllntlillIill/I/O/UI/I/Ilf/ntUIII/II//lOI/I/lIDIIIIIIIll/IIIIH/lDI//Ul/ll/hfl/1/111/1III/I I

Ref.956
Czerniewicz
Res. Itatiaia

Sala de estar/jantar, cozinha,
área de serviço, BWC,
sacada com churrasauelra

UIIBlIBlIIIIIIH/J//IIIIII/iIJJ/IIIIDJ/JI/IIIIIl/mll/llllIl_I_lhhttJ/iiJInI!lUYIII'miiiiIIlH/JI/I/UII/hiIllIlI_DJ/JIIIIII//lBlIlmmtllm_I/iliJIOU/IIII/JIIljf/IImHlll/l1lli_IP1_1m1lJ1

':

, ,

"-f. .

;:
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Casa geminada, sala de
estar, cozinha, BWC,
varanda aaraOAm iardim e

llumIHlWlHllllllílliuliHÍll/IIUUlimlllllldiitAljiffIIIIIlJmdiiJJlliiifflIIDlffll�III",UlllIIiiIllllll/U11J1IillliIUIIWUIfl/mIIflI/l/UUlllllmtn/llllfl/llllilUnmlmllmlll/!lllm/llillliHIII/UmmUIIIPIIIIIIIUlIIHII1ImIIIIIlWllmllllllllHlllll/H11ll1/11/J111111I1I111 ,

Ref.919
Ribeirão Cavalo

Ref.811
Schroeder '

Sala de estar, cozinha, BWC, R$181.000,OO
varanda, jardim, despensa.

, �IPIllHII/IllIIiiIlmlll/llmWIWIIllIU_llIIiiIWIIO/IIII_IHI_ilWlllHIlllIIiiImtnDl/lll/mIlflUIUlmllllwIIfIlllllilllimIlllIIlIWII_oll;lmIUIIllnlllllfl/lHlnll/uII1IOmIWlffllullllm_IIUIIfIIDl/IUllm_mUDl/U

Ref.955-02
Amizade

Ref. 826-02
João Pessoa

OS MELHORES
INVESTIMENTOS
VOCÊ ENCONTRAAQUI!

Ref.962
Nereu Ramos
Res. Maktube

R$ 160.000,00

Ref.928
João Pessoa "

Ref.861-02
Amizade

$145.000,00

899 ..02 Jaraguá 99 - 485m2 R$90.000,OO
898-02 João Pessoa .. 726m2 R$125.000,OO
885-02 Amizade .. 364fn2

'

R$150.000,OO
953-02 Água Verde - 435m2 R$150.000,OO
914-02 Nova Brasília - 2042 � R$155.000JOO·
948-02 Czerniewicz- 457m2

'

R$165.000,OO
884-02 Massaranduba - 219.000m2 R$215.000,OO
916-02 Baependi - 4352 R$270.000,00

Acesse:�
wwwJeier"imb ..br

Ref.849
São Luis

Res. Hilamar

Ref.l498
Estrada Nova

Ref.932
Água Verde

. '�

360 2 �
m. I,
Ref.864-02

João Pessoa

Ref.866-02
Três Rios do Norte

IUWO/POJmIO/UIIWIillliIUIIIOUII/IJII/HIll/IHIIIO/O/PIIO/UllIIii/IiIIIiWDl/II/O/OOOIO/IIU/lIWIIWlm_IIIUlmmlmIlU/l1/1H1l1H1mIillliIHillpII/IIWnU/JJHIIIi/IIIIII/JmIIII/llDl/lllIIiiInummWO//lnO/PUO/IHlIUO/IIIl/IffllfflIlllllWU/lmmnO/I/IO/lI/lHII/Iomu I

954-02 Czerniewicz - 431 m2 .••••.....•...••.......••..•••.R$300.000,OO
894-02 Vila Laíau - 63Om2•••••...••••.•.••.••...•...•••....•R$350.000,00
949-02 Czerniewicz - 830m2 R$350.000,OO--
908-02 Barra do Rio Cerro - 2 ..1 OOm2 .....•••...••.•..R$370.000,00
881-02 Vieiras - 630m2 ..•......••••••••...•••••••••..•..•••••R$370.000,00
J}20-,Q� Baependl - 2.691 m2 .•.•.•••••..•..••.•••••••...•...R$390.0QO,00

�r-i�'...

915-02 Centro - 611m2 ....••••••••...•.•••••••...•.••••.......R$430.000,00.
912-02 Jaraguá Esquerdo - 9792 ...•....••......•........R$480.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OS MELHORES
INVESTIMENTOS
VOCÊ ENCONTRA AQUI!EER

AtPARTAMENTOS PRONTOS PARA MORAR

I ÓV·EIS

Salas de estar/jantar, varanda gril, teto
com gesso, imovel com espaço gourmet,
garagem, playground equipado.

Ref. L450
Barra do Rio Cerro
Res. Imperíalis

PRONTO PARA MORAR

IIUJIHIIlJIIU/i1IIffI1II/I1millIillUla/lJliuntllunIUlIHll1Jllill_IIUJliIIUIIIUlUUlJillUlI_lmlillU/llD/I1_liIlIJImniJlJilllIilIUB/mlJ/ll1llJli1U1lllll1lnIJllJIIUiJlllJJ1/Ili1fI1IlIIImlUJm/llllNlllJl/lll1lD{lUlllngRIUlJlUHlJljDl1Il
"

1 + 2dorm.
suite

Ref.793
Amizade

Res. Bellatrix

Salas de estar/jantar, área de R$ 175.000,00
serviço,BWC, uma vaga de
araaem, sacada.IJJ1/Ili1fI1IIIilIIIIdJUiJHlJUIIJIIJHII1JIUDI1IIIIilIJUUlIIUlWU/JU/Ja/lJlil_Ullllllnn_HlJIIII1I_I//III1IIUlJIIIUIIIIIIIIIDI1IIHII1JIIHII1JIUlJlu/IUiJ/III1IDJ/IHII1JIImDl1IlHll1Jlll/lll1lUIJmtnll/lll1lutJllD/l1Dl1IlmUl/lll1llWiIIl

!

mUlliIIDJ/IIUIUlUIIIIIIIIIIII#B/IIIUlIIIIIIII/IIUmlllU/IIIUiJWU/1111mIIlUU/llUliIII/IIUlnUmumllllumllllllllllll/fl/IUII/llUIJ/UWIIJIIJI/IJIIJIIImmlfllll/llllI/llJ/IIIIIIWlfflJllJllmihmlllllll//#IIIUllmmIUII/WIU/III1IUmUIIUUmllII/JOmUIDJ/IRIIDIUIUlWllflIIIIIUIIIIIJ
Ref.957
Amizade

Ed. Quebec

Sala de estar/jantar, cozinha, R$ 166.000,00
lavandeíra, garagem, sacada. ,

11I1I1I1U1l1UI1P1UIU/II/III1UIP/III//III/II/U/I/IUIOlmUI/OIUlWWUI/I/III/UI/IJ/WII/IIJ/J/U/UI//l1/1DJ/II/IIIJ/UIUJ/I/IJ/III/IIIJ/UllmUI/IIII#II/III/II/IIDJ/IB/flI/IIII//II/III/II/U/IIU/lWOmI/IUI/UI/DJ/I//IIII/UUl/flIl/llUJ/II/U/I/IJ/IIUI/IIIUlIU/II/II/I/I/IUI/I/I/B/I/I/IDUI/IIYUII/II1/11 I

1 +1 dorm

suite

Ref.958
Czerniewicz

Res. Monte Vermont

Acesse:
www.leier.imb.br

Centro
Res. Gran Rama

Flatcom mezanino, BWC co R$100 000 00
hídra, armário embutido e 1 •• ,

vaaa de aaraaem
, 1IIilIJIUlw1JJ1íniioJlD/I1D11I1H111J1llliI11mm/llil1Il9numJJJHII1JI/III1IWlU/WUiJa/lJliU/1BJIIUlIIilIOIUIIJml/utJlYUIU/IIII/III1IlD/I1UmnUO/IIilIJII/III1IIUO/li/lll1lutJlUlmIIIUO/IPIUIJIllilIml_YUIIIIUD/lUDJ/IIYUIIU/II

2 I:
1 -I: dorm. �suite 11

Ret.872
Ilha da Figueira

Res. Hilamar

Salas de estar/jantar, sacada
com churrasqueira, garagem,
salão de festas, elevador.

. MmU/JlOJJllmU/JU/J/lll1llD/l1U/lllllD/l1U/lllllD/l1U/llll"lD/I1lD/I1lD/11U/1111B/1J1ilD/11B/1J1ilD/11lD/11lD/11��B/IJIilD/IIB/IJIilD/IIB/IJIilD/IIlD/I1U/IIIIB/IJIilD/II.

Ref.825
Centro

Res. Gran Rama

Sala de estar/jantar, cozinha,
lavandeira, suíte com closet,
aaraaem. .

1II111h/lliII/UUIIO//flIIIIUIllfiIO/l/lU/llllllllllaJlllllll/lIIUlIIII/lIIIUflUiJIUlII/IU/fl/llWII/I/lRIIIIIII/lIU/I/I/lIUI/flHIIIIRIIIIIIIIII/lUlII/lU/IIIIU/lHIU/IIIIHIIWlllllllil/llll/UnJlRl/lIU/nJIRIIIUU/III/lI//I/lIIU/IIIIIIIIUllm/lU/mOUIU/1BJIO/II/U1lllIImlll/lllmlllll/llO/llmU/llllU I

Ref.678
Centro

Res. Monte Olimpo

Sala de estar/jantar, cozinha.
área de serviço, BWC,
sacada com churras ueira

R$190.000,OO

Nova Brasília
Res. Maktube

Sala de estar e jantar,
cozinha,

i"Jiim'CJnnÇpIlIllWm'í�gJJj,iISI�IJi��lilffmSufdU/"IJIIJU/JmhUUlJlmlll,uO/I/UJn/UlJlutJlYUllmIIU/mlIWlII#IIIIIU/lllllJIIJnJIilIIOU/IU/D!YUWI,Wl/IDJ//OIIIIIIIIJIIJ/III1IllutJlYUmnJmI/lI/OmIIU//I ,

Ref.796
São Luís

Res. São Luís

Apto novo, sala com 2
ambientes, cozinha, 8WC,
sacada com churrasaueira.

�llIIllllffU/I/lIIRIII/lUlllllllllllllullllmllllmmlU/lllllnJlIU/IIII/I"lIlllllm/l11IIII00mUIIIIUUIIII0/1ll1m11111lillllillUlIU/IIIIIIII0/11111111II11III/lIIIU/II/lllid/lUIIIIU/nlIU/IIWU//IIU/II/UlllnJU//III1IIII/IiJIIJmI/lI/llIlO/lllllllliIIllRllImlllllmlimmU/lnJllIlllU/lD/lI/lHffl ,

Vila Lenzi
Ed. Bella Vista

Sala de estar/jantar, cozinha, R$195.000,00
lavandeira. garagem l sacada.

1 +1 dorrn.

suite

Ref.761

Baependi
Res. Monet

R$ 179.000,00Sala de estar/jantar, cozinha,
área de serviço, BWC,
sacada com chur��ueirªL _

__/l1l1I DI1IIHII1JI IHIII_U/JU/J/III1I_.

Ref.L512
Nova Brasília
Ed. Leuprecht

Sala de estar/jàntar, cozinha,
área de serviço, BWC,

, sacada aaraaem.
��_HIIlJIa/IJIi__lD/I1DI1IIYUlmIDI/IlD/l1Dl1IlmUIIII__utJIYUUI/UUIIII1IHII_

Ref.956
Czerniewicz
Res. Itatiaia

Sala de estar/jantar, cozinha,
área de serviço, BWC,
sacada com churrasoueira

'

_1_nO /III1IutJI�nniUJiJJim'iiilDl1I_W_HIIlJIlllI/utJIYU IUI

,
.

,',
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OS MELHORES
INVESTIMENTOS
VOCÊ ENCONTRA AQUII

Acesse:tJ
wwwJeier..imb ..br

ElE
IMÓVEIS
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r 111/JI11U/1U/IIIU/iIIIIIlO/IIU//UIIIIIIIIIIIIIIDJ/IIU/lllllnlllllmU/D1IBmU/llIlRnU/111/11/D1JIIIlIIlIOII/IIRIIUJlRtnlU/mIlI/HlI/I/U/IIRIIWIIIIIUllIll/JillllllnllU/IIUJIIlIJOUJI1U/llmnlnJIlllllllllllllllfllUl1IIilllmmIll/UUIDmIII//UlRln_lflIlllllmtlllU/flIltnIOlIIMlI11111

Ref.962
Nereu Ramos
Res. Maktube

R$ 160.000,00

Ref.849
São Lufs

Res. Hilamar '

Casa geminada, sala de
estar, cozinha, BWC,
varanda carecem iardim e

lllJJmlmllllUiO/lllliliiÓIJIPUl/lllulmmi!llll/lliiítlliPiiiilllliJl/liliiílJi//iiin""mll/U�!lJJIJ!!UiPIII/I",JOJO!U/WIIIJ//lIll/li/!flIIII/UWlllllllflInl/IIDI/lIUIIIIIIIU/I/IOIIIIlUiU/llimml/lII/lJl/lIIJlI/IIIIII11/JIII#IIIJI/llmHll/UI/WldlPllmU/YlflJffllun/lmtllnl/llmDl/I ,

Ref.l498
Estrada Nova

Ref.932

Água VerdeRef.811
Schroeder .

Sata de estar/jantar cozinha, R$ 250.000,00
BWC, área de serviço, jardim,

�/UII�i!�f;lllllllg�IIIfI/�I��:n��!Ji�t�a2nr;J;JI/JJi/lll/lnYllmlnn/lUlllll/UllmIn/m_HIfIIIlmtDl/UlIUfI/Jil/mlnmló/mllll.ml/l�PIIlmlllmIIDI/IIDI/iJIIIII/II I
IfJf1JJDmllIIO/IIIIU/llmmltn/mIHIlJOUtnJlIIUflIUmI/I/DmllUiHIIIJIJI/IIIIIIII/JiI//mWI/JiIU/UIII/I/U/IIJlI/UiU/nmH11111i/l/nl/#/UiJlm_mtlU/llOfllmIRPIU/H11I11PI/JjI/JiU/IIIIIIUI/mllnIliJIfl/IIIOlmttnJJiftnIlIlDlm.IOO/l/mmDlIDmllHIIlmtl

Ref.861-02
Amizade

Ret.864..o2
João PessoaRef.955..o2

Amizade

I

.

-. Iii
II!

498m2.'
..

�
Ref.866-02

Três Rios do Norte
Ref. 826-02
João Pessoa

Ref.862-02
Rio da Luz

.

111U111/JI111/JI.I/lIIOI/JiIJWmtlllmtl.mtII11/JlHIIIO._IIflIJIflWnUmn/JIllumtIJOI11/JlOIHIJUIIIIW/IIflllIlIJIIlJI_#lIIJ/JIIHl/lf/lmtIDI/IIDI/iJI/JiIflIIIIIlIJI11/JIUIIIII/JI/JiIIJlIIfl/lIlJlJIU/lJlliJl/lmttnl/JilJlfUJ/llm_mt/ll/l1lJlJ11III
1Ió/IIó/Imttnlll/lUI/Ió/lWIWnm#/lmttn/JIIOf#IUIIflI/l/lUI1IIiJJifIIU/lOnUIIIJUJlIJU/IUfJOJU/UlHIIIOUI/WI/IlWfffmWII/limlnlom.'IOJn.IIliJIIfl//IOllliJlIJRIIIfl/IIIIJjIóJIliJIIIJIOI/JJ/lIIfl/IIUIOIWIUJ/II1/I/IIIHlIII/lU/I/lOfIlJjlóJUlnIJUlIIIIII//llmmlllPll I

899-02 Jaraguá 99 - 485m2 R$90.000.00
898-02 João Pessoa - 726m2 R$125.000.00
885-02 Amizade - 364tn2 R$150.000,OO
953-02 Águ.a Verde - 435m2 R$150.000,OO
914-02 Nova Brasflia � 2042 R$155.000.00·
948-02 Czerniewicz- 457m2

'

R$165.000,OO
884-02 Massaranduba - 219.000m·2 R$215.000,OO

. -s-

916-02 Baependi - 4352 R$270.000,OO

954-02 Czerniewicz - 431 m2 R$300.000,OO
894-02 Vila LaJau - 63Om2 R$350.000.00
949-02 Czerniewicz - 830m2 R$350.000.00-
908-02 Barra do Rio Cerro - 2.100m2 R$370.000,OO
881-02 Vieiras - 630m2 R$370.000,OO
.,929-02, Baepençli - 2.691m2 R$390.0QO,OO
915-02 Centro - 611m2 .•.•••••••••••....••.•••..•...••...••...R$430.000.00 .

912-02 Jaraguá Esquerdo - 9792 R$480.000.00

.
'

'.

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

I ÓVEIS DE
LA ENTOS

RESJOENCE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'õ
Q)

ü IMOBILIÁRIA

4 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE JUNHO DE 2012

II . II

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

,

IMOVEIS DE
LAN AMENTOS

Assim se faz a felicidade de toda a família!

:..__;:..
t··.._

�-.;';:'" ",,:

AMR EN1'0101 APARTAMENTO 202

Prontoparamorar! \
E DREREÇO:

Paulo Benkendorf - CzerntewJc:z

.' Jaragué doSul - se

o
lCt!
l»
ro
J....

(J)
+-'

ro

ro

I/)
o
.�
(J)
.__,

:::J
I/)

I/)

(J)
>
'o
E

Suite + 02 dormitórios

sacada com churrasqueira

02wt1gli15 dJ:egnr.aglfflll .

Ediflâoc.(J)1!11:éme1wadorescããode festas

02 vagos de.garagem

Ediffcio contém elevadore salãode festas

Ara0 totol.� 151..61m2

Áreaprivativa: 99,,85m�

A partirdeR$ 269•.000,00

Ar-eá totof:224,,82:rn2

.ArempTfv1JtWa: ,S9,,,66m.;z

Apartirde s 339.000,00

•

I (4 ) 055 412·

I/)
o
I/)
·0
-o
o
+-'

(J)
-o
I/)
(J)
J....

o
ro
>
+:

E ,p EE Dl E TOS VENDAS

IMOBIUÁRIA www.ltlvn.com.br
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-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

aivan
�

IMOBlllARIA

Res. Lilium

-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$ 135.000,00

-Ref. 5178 - Barra Velha
-02 dormitórios
-Área privativa: 58,50m2
-R$ 115.000,00

-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

Ed. Queb;!�

-Ref. 5144 - Am izade
-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�rivativa: 382,80m2-R$ 2. 00.000,00 .

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - S�

-Res. 5176 - Centro
=Suite + 02 dormitórios
-Área privativa: 405,36m2
-R$ 750.000,00

-Res. 5165 - Centro
=Sulte com doset + 02 dormitórios
-Área privativa: 210,00m2
-R$ 930.000,00

Res. Ilha dos Açores

-Ref. 5053 - Vila Lenzi
-Suíte + 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. 5179 - João Pessoa
-02 dormitórios
-Área privativa: 57,38m2
-R$ 122.000,00 ,

-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

Res. Jardim das Mercedes
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-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. 5062 - Czerniewicz

-Apartamento duplex mobiliado
-Área privativa: 60,00m2
-R$ 130.000,00

-Ref. 4871- Centro
-04 suítes sendo 01 com closet
-Área privativa: 244,62m2
-R$l.l00.000,OO

-Ref. 4983 - Vila Nova
-02 dormitórios
-Área privativa: 51 ,42m2
-R$ 115.000,00

Cf)
O
Cf)
O
"U
O
+-'

Q)
"U
Cf)
Q)
I....

O
m

>.
-IC

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

'-
,
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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.

._------------
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.Ref. 5036 - Centro

.Suíte + 02 dormitórios

.kea privativa: 64,00m2

.A partir de R$ 183.810,33

.Entrega Janeiro/2015

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

.Ref. 5004 - Centro/Guaramirim

.Aptos com 02 dormitórios

.Área privativa: 61 ,22m2

.A partir de R$ 133.813,27

.Entrega Maio/2014

.Ref, 5035 - Centro
·Aptos com 03 suítes
·Area privativa: 129,02m2
.A partir de R$ 549.918,52
.Entrega Agosto/2014

·Ref. 4959 - Czerniewicz
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 112, 13m2
.A partir de R$ 229,000,00
=Entreqa Julho/2013

.Ref, 5028 - Barra do Rio Cerro

.Aptos com 02 dorm e suíte + 01

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

:r
8 Res. Gracilis
13
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8 Res. Galaxy13

Res. Gamaliel
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� Res. Elegans
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.Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo

.Suíte + 01 dormitório e suíte + 02

.Área privativa: 77,31 m2 e 79,82m2

.A partir de R$ 184.500,00

.Entrega Julho/2012

.Ref. 5091 - Centenário

.02 dormitórios
-Área privativa: 50,39m2
tOA partir de R$ 154.000,00
=Pronto para morar!

.Ref. 4783 - Centro

.Aptos com 02 dormitórios

.Área privativa: 72,1 Om2

.A partir de R$ 190.000,00
=Eritreqa Maio/2013

.Ref. 5094 - Nova Brasília

.Apto duplex - 03 dormitórios

.Área privativa: 139,87m2
·A partir de R$ 430.000,00
=Pronto para morar!

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

·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. 5136 - Três Rios. do Sul

Aptos com 02 dorm itórios

Sacada com churrasqueira
Área privativa: 66,55m2

A partir de R$ 1"26.000,00
Entrega Agosto/2012
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

··Ref. 7357 - Amizade
·Suíte d 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

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

_ LEVA� LJ!'JIABIZqKM
if1WIm

"""
"''TJ1IIl1i1/1J1\'1!!1WIIi'''�Hí1iqmIl!l11lJf/liIlm!flmli!l/lIl!fIlIIlIl/lln!lll/lllIl/mlllnlll/lw!mnlll/lmWllq/!lll,W'_II••!lI!lmmIWIII

.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: 76,00m2
·R$ 150.000,00
.Lot. Paineiras

eRef. 7348 - Vila Rau
·Suíte + 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. 7355 - João Pessoa
.03 dormitórios
.Area imóvel: 291 ,98m2
·R$ 220.000,00

·ReI. 7360 - Guaramirim
·03 dormitórios
.Área imóvel: 100,00m2
.R$ 180.000,00

=Ref. 7359 - Amizade
.Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 130,52m2
.R$ 295.000,00

.Ref. 7343 - Água Verde

.Suíte + 02 dormitórios

.Área imóvel: 220,00m2
·R$ 430.000,00

·Ref. 7240 - Amizade
·Suíte d 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
• Area imõvel: 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 d closet + 03
dormitórios
.Área imóvel: 294,24m2
·NEGOCIÁVEL!

: ·Ref. 7192 - Nereu Ramos·
.03 dormitórios
.Área imóvel: 66,00m2
.R$ 150.000,00
·Lot. Demathê

·Ref. 7349 - Vila Nova
=Suite + 02 dormitórios
.Área imóvel: 140,00m2
·R$ 240.000,00

.Ref. 6714 - Nereu Ramos

.03 dormitórios
-Área imóvel: 86,00m2
-R$ 165.000,00
=Lot. Demathê
\

-Ref. 7358 - Chico de Paulo
-02 casas de alvenaria
-Área imóvel: 200,00m2
-R$ 245.000,00

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

-Ref. 7325 - Nova Brasília
-OS dormitórios
.Área imóvel: 18Q,00m2
·R$ 450.000,00
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.Ref. 7314 - Vila Lenzi

.06 dormitórios
·Área imóvel: 325,00m2
·R$ 430.000,00
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ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 9972 0019
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Plantão de Vendas:
9187-2075

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 88 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-Se

Rei. 2140 - opto Bairro Vieiras - Res. Montreol- rontendo: 02
"dormitórios, bwc social, solo estar, soroda rom djurrosqueira, rozinha, la
vanderia, OI vogo garagem. Semi-mobiliado. Areo privativo: 54,43m2.

Valor: RS 147.000,00.

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

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

.)

Ref. 211 O -Apto no Centro - Res.ltalia - Contendo: suíle
com closel, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, socada com

churrasqueira,tubulação poro ógua quente, medidor indivi,dual
de águo, tubulação poro spin. Prédio com 02 elevadores. Area
pivaliva: 121,OOm2 mais Dl ou 02 vogas de garagem. Valor: o

consultar. incorporação sob matriculo n.o 26.047

Ref. 2162 - Apto - Bairro Borra Rio Cerro- Res. Emanuel -

Contendo: Dl suíte, 02 dormitórios, bwc social, sala estar, sacada
com churrasqueira, cozinho, lavanderia, garagem. Área privativa:

87,50m2. Valor: 190.000,00.

Rei. 2121 - Bairro Tres Rios do Sul- Res. Europa - Aptos contendo: 02
dormitórios, bwc social, sala estar, saroda �om churrasqueira, rozinha,

lavanderia, 01 vago estacionamento. Areo privativo: 66,17m2.
Inrorporação sob matrícula 62143. Valor: 130.000,00

Ref. 2144 - Apto no Bairro Amizade - Res. Emilia Darem Ret. 2143 _ Aptos Res. Vila Madalena - Bairro Amizade - amtendo: 02 ReI. 1128 - Sobrado _ Bairro Amizade _ contendo: l.pov:solo �ar, cozinha, Ref. 1162 - (asa alv. - Bairro Nova Brasilia - contendo: 01 suíte, 03 Ret. 1154 - Coso alv.- Bairro Santo Antonio - Contpndo: 03 dormitórios,
- contendo: 02 dormitórios, bwc, sala estar, sacada co," dormnórios, bwc, sola estar, soro�a rom dlUrrosqueira, rozinha,lavan- lavanderia, lavado, garagem / 2.paY: 01 suíte com doset e saroda, 02 darm., dormitórios, bwc, lavabo, sala estar, cozinha, área festas, garagem. Área b�c, solo estar"rozinha,lavanderia, garagem. Areo aprax.da coso:

churrasqueira, cozinho, lavanderia, Dl vogo garagem. Area deria,OI vaga estaàonamento. Areo privativa: 72,75m2.lnrorpora� bwc/ 3.poY:sótão com sacodo no frente e fundos. Área do rosa: 173,00m2. Área aprox. casa: 180,00m2. Área terreno 626,00m2. Valor: RS 333.000,00. 72,OOm2. Areo Terreno: 7.100,OOm2. Valor: RS 300.000,00 j
I privativo: 68,02m2. Incorporação sob matrícula 11.595. sob matricula 63 486 Valor RS 144 000 00 terrena: 16B,OOm2. Valor: RS 17O.000,OO+saldo devedor Finondamento. !'
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Empreendimentos
1 suite + 1 qto -1 suite + 2 qtos - 2 suites + 1 qto
Hall de entrada e Salão de festas Mobiliados e Decorados
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

VIVENDA

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

- REF.1379

- Ótima localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54,78m2 de órea privativo - 2 Dormitórios;
- 64,76m2 de órea privativo - 1 Suíte + 1 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

•
REF. 1413 - Ótíma localização, na Rua 25 d& Julhq
(ao lado do Posto Mime Matriz;)

• la pavimento: garagem, acesso social,
depósito e instalações de serviços;
20 pavimento: garagem, salão de festas
e playground;

.24 apartamentos (4 por andar);

• 106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto TIpo 1

106,73 m2 - Privativo

- REF.1470 - sonneiro

- 77 ,68m2 de área privativa

- Suíte + 1 quarto

- Sala de estar e jantar

- Cozinha

- Área de serviço
- Sacada corri Churrasqueira

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

- Ótima Localiiação, Bairro São Luis.

• 86m2 Privativo Suíte + 1 dorm.

• Ampla sacada com churrasqueira;

• Sala de Estar e Jantar conjugadas;

• Cozinha;

• Lavanderia;

• Acabamento em Porcelanato, Gesso e Massa Corrida;

• Espera para Spllt;

• Hall de entrada, Área de festas e Playground decorados

Estágio da Obra Maio/2012

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF 1500 - RES.IBIZA apto c/124m2 de área
• privativa, 1 Suíte, 02 demi-suítes, sacada c/

churrasqueira e 02 vagas. R$ 360.000,00

DCENTRO miLHA DA FIGUEIRA IAMIZADE B NOVA BRASILlA a NOVA BRASíLIA

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

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

Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

1ll111l1U1IIIlUlIIII .".

il'�Mif.f,�tl!�!�;!��t�"'��(;'�I""JojmInU''';.s,))_.w.�iii�"j�
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 1306 - RES. PASSAROS E FLORES apto
c/103m2 de área privativa, 1 Suíte, 02 dorm., RE� 1473.- RES. DO� ROCHEl apto cf 100m2
ELEVADOR sacada c/ churrasqueira e 02 vagas. de area prlvativa, 1 SUite, 02 dorm., sacada cf
R$ 31 O. oooA00 ,

L��.�:.:.?�.g�"�!L�J,."2�"�.�2.���...��.���.;2.2,��,2.2,,,,,,.,",".".""• .,,,

fi"SÃÕ:":LUIS",,,,,m,,,,",,.''''''''J:I,,,,,,,m,,,,,�:.,":m,,,,m,,.,,m,,,,,,,,, II VILA LALAU

-----:l

. , ,

REF 1506 - RES. LANCASTER apto cf 71 m2
de área privativa, 02 dorm .. SEMI-MOBILIADO.
sacada cf churrasqueira e 01 vaga.

REF 1497 - RES. NORMANDIA apto c/72m2 de
área privativa, 1 Suíte cf closet, 01 dorm., cozinha,
sacada cf churrasqueira e 01 vaga. R$ 158.000,00

'-----------""'lj>ml ,"'"", """""'"

IIAMizADE ITRÊS RIOS DO SUL

REF 1477 - RES. ALGARVE apto c/72m2 de área
privativa, 02 dorm., sala de estar/jantar, sacada c/
churrasqueira e 02 vagas. R$ 129.000,00

.

��.__'''''''''',."�'''IJ.b�'''H''�,S;_�....."'��.,U_ .. ,.,Iun>�� ...............

REF 1488 - RES. SÃO LUIS apto C/ 48m2 de área
plivativa, 02 darm., Cozinha Mobiliada, sala de €s1ar/ jantar,
sacada C/ churrasqueira e 01 vaga. R$125.000,00

,

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

garagem para 02 carros. R$ 525.000,00

REF 5020 - Casa alv. com 160m2, 1 Suite, 02
dorm., cozo mobiliada linha Brastemp, churrasq. com
área de invemo e gar. pf 02 carros. R$42o.ooo,00

...1HI""""It'�"'''II>''''IIt'�lIIn"''''''''m''''_''''''!I'''''m'It''�''''H'''W�WlIIlI'''''''ItO!l'''''m'''''"""""","IWJH""H"""""''''�''''�''''''

REF 5055 - Casa alv. com 130m2 e terreno
de 429m2, 1 Suíte, 02 dorrn., semi mobiliada,
área de festas e garagem para 02 carros.

R$39o.ooo,00

Iimvi"lÃ""LENiimw".m,".,"'''''''�.'_',"''',"M,"'',"' lã"sÃõ-L'Ü"'I"S�
..oo'_'�'W,�""""""...""","".."m••",.m,-

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

REF 5069 - Casa alv. com 160m2 e terreno de

392m2, 1 Suíte cf closet, 02 dorm., área de festas
e garagem para 02 carros. R$ 380.000,00

REF 2939 - Casa alv. NOVA com 150m2 e

terreno de 330m2, 1 Suíte, 02 dorm., lavabo,
área de festas e garagem para 02 carros.

R$37o.ooo,00
Imlfl/llllllllll/m!1lllll1lmnmmulJ/111mmmml1l!J1mUIfl/fut/lmJltIIllJ/lnlll/rllllllffllllllmHIIIIJIII/IIIIrJJlmmmwmutJml//J111l11/11111It/IIJllfflll!1U/

II B. DO RIO CERRO' II BARRA DO RIO CERRO
·_-""·'�'-"·�"--"--'-""-'GlR!nmf.ij;

[

REF 5070:- Casa alv. com 127m2 e terreno de
351 m2, 1 Suite, 02 dorm., cozinha mobiliada, e
garagem. R$ 295.000,00

,,,""',,""--.,.,;"""""-""",,,..........._"'-"""-,..................,-,""--

_AMIZADE BSCHROEDER

REF 5003:_ Casa alv. NOVA com 127m2 e

terreno de 380m2, 1 Suíte, 02 dorm., cozo
mobiliada, área de festas e garagem para 02

�.!:r�s. R$295.ooo,� . ,___.

REF 5058 - Casa alv. com 130m2 e terreno

lde
420m2, 1 Suíte, 01 dorm., sala, cozinha

mobiliada e garagem. R$ 250.000,00
. , ._�--_....

REF. 794 - Rau - 2donn, sala,� ...R$ 500,00.
REF. 665 " Ceolro -i suite, 2 dorm, 2 vagas de garage!]1" R$1200,OO.
� 834 -,

" Ia de sta· $�cpda u.r�q
:·jAEF.'sah

... _ . .
�jj/ c�ú ';;Q�"l,

REI: 282 " CzerIi. -1 suite, dorm, salHl rrasq. Q;:Iragem - R$7 ,

REF. 824· 8aependi·1 suite,2 dorm, sacada c/ churrasq. garagem - R$ 800,00
REf. 220· Centro"1 suite, clQset (mob), sala (mob), COl (mob), lavand (mob) - R$ 900,00.
REF. 503 • Cen!.FO -1 sufte, 2dorm, garagem pj� carros· R$1.QOO,OO.

1 ���4��81T��. ,T� 98

I REf.159 - VIlaNova .. 02 dorm.l garagem· R
.

lR�f:�49:�����.�_�!����.�.��:D_!_,_.._�__
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3371·5544 VE D
PLANTA0 (47) 8431-1122 - Rejane

DE VENDAS
Rua Barão o Rio Branco, 373

Horário de atendimento:

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

www.atlantaimoveis.comrejane@atlantaimoveis.com

Ref. 2414 Raziei Residence (Em

Constru�ão) no Baependi com 3

suítes, sendo uma delas suíte

master,'lavabo, sala de iantar /estar,

sacada com churrasqueira, cozinha,
, ,

área de sevi�o, com 02

vagas de garagem. 02 Coberturas.

Aptos a partir de RS 305.000,00.
* Imagem meramente ilustrotivo

Ref. 2381 Resid. Saint Germain (,Em Constru�ão) na Vila Nova com 1 suíte, 2 dormitórios, bwc social, sala de

estar e iantar, sacada com churrasqueira, área de servi�o, 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 Valor: RS 219.000,00 á RS 235.000,00.

:..'

,-

i

- .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3371·5544 VENDAS·

do Rio Branco, 373

�

PLANTA0 (47) 8431-1122 - Rejane
DE VENDAS. .

.

Horário de atendimento:

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

rejane@atlantaimoveis.comwww.atlantaimoveis.com
Ref. 24161BlZA Residence

(Em Construção) no centro
apartamento TIPO 2: Com
1 su�e cf closet e sacada
+ 2 demi-su�es, sala de

jantar e estar, sacada com
churrasqueira, lavabo,

cozinha, área de serviço,
02 vagas de garagem.- 2
COBERTURAS DUPLEX.

Apenas 2 apartamentos
por andar, aquecimento
de água a gás, ar-split,

aproveitamento de água da
chuva, medidores individuais

de água e isolamento
acústico. Os Apartamentos

são a partir de
R$ 360.000,00

R.I - 66.181 Ref.2418 Residencial
Riviera (Em Construção) na
Vila Nova com 1 suíte com
closet, 2 dormitórios, bwc
social, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço,
ampla sacada gourmet, 3
vagas de garagem - Forro
em gesso no interior dos
apartamentos, preparação
para ar-split e hidrômetro
individual,Preparação

para aquecimento a gás.
(SOMENTE 02 APTOS POR

ANDAR). a Partir de
R$ 270�000,00

Rei. 2339 Belle Vie Residence

ReI. 2451 Residencial
Soberano (EmCo'nstrução)

.

na Vila Nova Apto Tipo 01 :

01 Suíte + 01 Dormitório,
sala de estar e jantar, sacada
com churrasqueira, cozinha,
área se serviço, bwc social,
garagem. Apto Tipo 02:01
Suíte + 02 Dormitórios,sala
de estar e jantar, sacada

com churrasqueira, cozinha,
área se serviço, bwc social,

garagem. A Partir

R$ 200.000,00.

no Centro com 1 suite master com closet

e sacada, 2 demi-suites, Ampla sala de

jantar e estar com sacada e churrasqueira,

cozinha, área de serviço com estendal,

lavabo, 02 vagas de garagem. (SOMENTE

02 APTOS POR ANDAR).

R$ 400.000,00.

..

4

,41; .,,'"
.

. ,

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 01 carro.

R$ 150.000,00 .

Demathe em Nereu
Ramos Casa nova

com 03 quartos, bwc
social, sala e cozinha

conjugada. (ACEITA
FINANCIAMENTO
BANCÁRIO E FGTS).
R$ 150.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• VENDA • LOCAÇÃ9 • ADMINISTRAÇÃO

3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI - Exce
lente localização. Suíte + 1 qto. Consulte
nos. R.I. 3-61.920

3064: BAEPENDI - PÁSSAROS E
FLORES - Suíte + 2 qtos. R$ 310 mil
RI. 7-2.597

3110: JGUÁ ESQUERDO - ANA
LÚCIA (Torre B) - Suíte + 1 qto,
sacada cf churrasq.RI. 1-62.185

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.

,�
'!h

,

3075: VALE DA LUA -Última unidade! 2

quartos, sala, cozinha, sacada cf chur

rasqueira. R$ 150 mil- R.I 2-63.476

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

3392: VILLAR - 2qtos, sacada cf chur

rasq. R$ 149 mil.,R1. 2-57.444

3007: MILANO - Excelente padrão d suíte
máster + 2 suítes, 3 garagens. Consutte-nos!
R.I. 1-65.549

3094: Czemiewicz - Última unidade com

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

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

condições especiais. R.I. 7-20.073

3206: PALADINO - 2 qtos, sacada cf
churrasq. R$139 mil

.

3406: ESPLANADAGLATZ -98e 118m2de
área total, 1 qtos, sacada com churrasquei
ra. Entrada de R$ 6.000,00 + parcelamento
+ financiamento. R.I. 2-66.608

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de

plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços + parcelamento.

<>:
.-: ""'_

3368: VILA LALAU - ANGELO ME
NEL - Suíte + 2 qtos, 1 ou 2 gara
gens. Visite o apto. decorado.

3019: CENTRO - JARAGuA TOWER - Duas

opções de planta, forma de pgto fadlitada. Aceita
imóvel no negócio. Consutte-nós. R.I. 1-61.952

3281: EMMENDOERFER HOME CLUB - 3

opções de plantas. Aqui vem aproveita o mel
hor da vida, na segurança da sua casa. Vis�e o
deoorado.

3004: CENTRO -IBIZA - DUAS OPÇÕES DE PLAN

TAS, 2 GARAGENS E APENAS 2 APTOS. POR
ANDAR. À PARTIR DE R$ 360 MIL R.I. 1-65.839

3044: EDUARDO PAMPLONA - Excelente

padrão! Apenas 2 aptos por andar. R.I 11-
56.344

3060: AMIZADE - JULIANA CHRISTINA - 02
ou 03 qtos (sendo 1 suíte), 2 vagas de garagens
(opdonais). Entrada + parcelamento. R.I. 62.167

.9
c
Q)
E
o
E

3152: EUGÊNIO TRAPP - Suíte + 2 qtos ou Suíte,máster
+ 2 suítes, vaga de garagem adicional, terraço*. Area de
festas cf piscina, salão de festas, dois elevadores e muita
comodidade.Consu Ite-nos!
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3025: CENTRO - MANHATTAN - 3 suítes, 2 gar. e a van- �
tagem da planta poder ser modificada para atender às suas o
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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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20 ANOS COM VOCE!
www�g,iroIJa.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 J Centro I Jaraguá do Sul I SC I 47 3275 5000 I girolla@giroUa.com.br j www.girolla.com.br

3003: 3003 - SAINT TROPEZ-
1, 2 ou 3 qtos. À partir de R$ 14Õ
mil com excelentes condições
de pgto.

3001: FLOR DE LÓTUS -

�uíte + 1 qto ou Suíte + 2 qtos.
Otimo acabamento e locali
zação. À partir de R$ 210 mil

3103: JAESER II - Suíte + 2 3116: SILVIO PRADI - Suíte +

qtos, cozinha mobiliada, sacada 2 qtos, 2 sacadas, ehurrasquei-
d ehurasqueira. R$ 310 mil ra, garagem. R$190 mil

3454: PI�ARRAS - TRANS
ATLANTICO - Suíte + 2 qtos,
ampla sacada, 2 garagens.
R$ 470 mil

3028: JARAGUÁ - Central. 2

qtos, sala, cozinha ... Porteiro 24h.
R$149mil

3176: JARDIM EUROPA -

Novo. 2 qtos, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira e

garagem. R$ 130 mil
li>
I

1000: CENTRO - 187m2
cf suíte + 2 qtos, 2 .salas.
R$ 420 mil. Aceita apto. no

negócio.

1196: ILHA DA FIGUEIRA -

177m2 cf suíte + 2 qtos, coz
inha mobiliada. R$ 320 mil.
Aceita apto.

1217: ESTRADA NOVA -

79m2 cf 2 qtos, cozinha mobili
ada. R$ 165 mil. Aceita carro

ou terreno.

1013: CENTRO - 180m2 d
suíte com banheira + 2 qtos,
salas, bwe'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$2.500.000,OO
2004 - CENTRO - CONDOMíNIO FECHADO. R$ 171.000,00
2011 - CENTRO - 326,71M2 - R$ 230.000,00
2014 - CENTRO - 588,75M2 - R$ 380.000,00
2045 - CHICO DE PAULO - 504M2 - R$ 120.000,00
2081 - AMIZADE - 340,35M2 - R$ 73.000,00
2083 - AMIZADE - 1.800M2 - R$ 800.000,00
2101- BARRA DO RIO CERRO - 450M2 - R$ 139.000,00
2108 - BARRA DO RIO CERRO - 2.112M2 - R$ 350.000,00
2111- BARRA DO RIO CERRO - 3.300,82M2 - R$ 1.300.000,00
2194 - FIGUEIRA - EXCELENTE OPORTUNIDADE! 7.500M2 - BAIXOU PARA R$ 990 MIL

2229 - JARAGUÁ ESQUERDO - CONDOMíNIO FECHADO - R$ 175.000,00
2230 - JARAGUÁ ESQUERDO - 300/60M2 - R$ 94.000,00

.

2242 - NEREU RAMOS - 300,71M2 - R$ 79.500,00
224.4 - NOVA BRASíLIA - 2.465,89M2 - R$ 800.000,00
2367 - TIFA MARTINS - 350M2 - R$ 128.000,00
i417 - VILA NOVA - 851,53M2 - R$ 225.000,00
2418 - VILA NOVA - 425,25M2 - R$ 330.000,00

3041: BELLE VIE - Novo e com

excelente acabamento. Suíte +

2 demi-suítes, ampla sacada e 2

garagens. R$ 380 mil

3300: SONHO VERDE - 2
qtos, sala e. cozinha inde
pendentes, sacada com chur
rasqueira. R$ 123.500,00

1110: BARRA DO RIO CER
RO - 130m2 cf 3 qtos, sala,
cozinha, área de festas.
R$ 165 mil

1234: JGUÁ ESQUERDO - 251 rrr
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 d
1 quarto, sala, cozinha.
R$115 mil.

1478: CORUPÁ- Toda reformada.
60m2 cf 2 qtos, sala, cozinha e

bwc. R$ 120 mil

3096: GERMANO - Suíte
+ 2 qtos, cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira.
R$ 245 mil

3421: JARDIM DAS MERCEDES
- 2 quartos, sala e cozinha, saca
da e garagem. R$ 125 mil

1145: CHICO DE PAULO -:

108m2 cf suíte + 2 qtos, coz
inha, churrasqueira. R$ 180
mil.

1240: NOVA BRASíLIA - 108m2
cf suíte + 2 qtos, sala, cozinha,
edícula. Pode ser utilizada com

ercialmente. R$ 330 mil

1360: RIBEIRÃO CAVALO
- 49m2 cf 2 qtos, cozinha e

sala conjugadas. R$ 117 mil

1448: SCHROEDER -100m2
cf 2 qtos, copa, cozinha, área
de serviço. R$ 198 mil

3102: D'ITÁLlA - Suíte + 2 qtos,
cozinha mobiliada, sacada fechada,
churrasqueira. R$169.500,00

3409: GRANADA - Semi-mobilia
do. Suíte + 2 qtos, ampla sacada
fechada com reiki, 2 garagens.
R$259 mil

.
-.

1161: CZERNIEWICZ'-
181m2 cf 4 qtos, sala, coz

inha, 2 bwe's. R$ 310 mil.
Aceita terreno.

1256: RAU - Geminados
novos - 170m2 (cada) cf
suíte + 2 qtos, área de festas.
R$ 250 mil

1393: CENTENÁRIO - 244m2 d
suíte + 2 qtos, área de festas com

piscina. R$ 340 mil. Aceita casa ou

apto. em Barra Velha.

1435: GUARAMIRIM - 76m2 d 2'
qtos, sala, cozinha. R$ 160 mil. Aceita
apto. em Jaraguá.

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONSTRUTORA
E

Esplanada Gla�.
Na Vila Nova,
sua vida nova!
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Localizado na Rua 25 de Julhol s/no
BalrriQ Vila Nova .. Jafagué d.o Sul- se

Apartamentos de 98 e 11Sr:n2 de área total

2 dormitórios
'Io

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

Sacada com churrasqueira

Banheiro e área de serviço

Espera para ar condicionado 'e TV a cabo

1 vaga privativa de garagem com opção para

aquisição de mais uma

Área verde e de lazer Playground
Salão defestas

2 elevadores por bloco

.

' Incorporação: Vendas exclusivas e informacões:
.

::II

.�4'l) B05S-Q9'19
(41) 8441i-911�fErig'eteêIMÓVI"eONs.laUTORA

1
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www.epalsos.com.br
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Você escolhe sua conquista

EDIFíCIO TOM JOBIM: Localizado na Rua Henrique Friedemann, próximo a

ACIAG, Centro de Guaramirim. Apartamentos: Com 1 suíte + 2 quartos; com
1 suíte + 1 quarto; com 2 quartos. Apartamentos a partir de R$ 133.000,00.
Consulte-nos.
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RESIDENCIAL

ESTAÇÕES:
Localizado na

Rua Ingo 81unk -

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 estaciona
mento.

Hausgarten
Rua: 702 João Ropelatto, esquina SR 280.

Nereu Ramos / Jaraguá do Sul se

Apartamentos ·com 02 quartos, saia/es
tar, banheiro, cozinha, área de serviço,

sacada e 01 vaga de garagem.

Apartamentos a partir de

R$106.400,OO
Mais informações:

.

marcal@engetecimoveis.com.br ou no

tel. 8845-9814
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Rua Frederico Alberto Curt Vasel, 575 - Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul

More em um ponto estratégico de Jaraguá do Sul, o EMMENDOERFER HOME CLUB 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 aparta.mentos tipo, e um pavimento superior com
coberturas planas.
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CORRETOR
DE IMÓVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

093 - Água Verde, casa estilo enxaimel
com 216,CJ0m2 e 1erreno com
900,OOrn2. R$ 700.QOO,OO(aceiIa apar
tamento como fonna de pagamento)

175 - Mereu Ramos - casa de alvenaria de
aprox. 121,42m2. e terreno cf 455,001'l1.
R$177.000,00 aceita financiamento
bancário. Aceita carro na negociação

065 - Ribeirão Cavalo, casa de
alvenaria cl 37,82m2 e terreno

c/337,50m2. (aceita financiamento
bancário). R$108.000,OO

057 - Nereu Ramos - Geminado em
alvenaria com 9O,0Qm2. R$110.000,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$ 130.000,00'

091 - Amizade, casa de alvenaria com
310,001'l1 e terreno com 378,00m2.

R$ 550.000,00

039 -Apartamento
,

Agua Verde com
área total de

52,71m2.
R$ 100.000,00 025 - Nereu Ramos casa de

alvenaria com 58,08m2 e terreno
com 322,OOm2• R$120.000,OO

040 - Barra do Rio Cerro, casa de alvenaria
com 125,63I'l1mais edícula com 73,00fn2.
Terreno com 315,35m2. (AceiIa terreno na

Barra do Rio Cerro). R$ 253.000,00

079 - Ribeirão Cavalo. geminado novo

com área de 85,13m2•
R$135.000,OO

jl!'1it
00 - eu R

.

ena co "08,00 ..
. ,

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 R$1.200.000,00
006 - Três Rios do Sul, terreno com aproximadamente7.000,00m2 R$400.000,00
019- Schroeder, terreno de 5.576.68m2 � R$280.000,00
020- Barra Velha, terreno com 306,00rn2 , R$ 30.000,00.
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m2 R$ 960.000,00
026 - Ribeirão Cavalo, terreno com 1.189,50m2 - R$135.000,00
029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317,70rn2 - R$ 2.000.000,00
032 - Ribeirão Cavalo, terreno com 9.309,60m2 R$ 500.000,00
037 - Vila Rau, terreno com 2.407.30m2 R$ 650.000,00
038 - Ribeirão Cavalo, terreno com 17.590,11m2 , R$ 300.000,00
041 - Nereu Ramos, terreno com 20.321 ,80m� : , , R$1.500.000,00
049 - Nereu Ramos, terreno com 600,00m2 R$85.000;00
050 - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2, : .. : R$85.0oo,00
058 - Nova Brasma, íerreno com 16.843,45m2 ;: R$1.200.ooo,00
059 - Três Rios do Norte,-terreno com 325,00m2 , .. , R$ 75.000,00
083 - Vila Lenzi tarreho com 406,50m2 ,

R$160.000,00
089 - Amizage, íerreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m2 .e :;-.. ; : R$ 145.000,00
099 - Corupa. terreno com 2.200;00m , , R$3oo.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000.0Om2 : : y R$2.000.000.00
109 - Ner�u Ramos, área de 11.470,OOm2 (ótimo pj indústt;ia) : R$ 450.000,00
130 - AmIZade - �rreno com 61.500,00m2 , '., : R$500.000,00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m2 ::., R$120.000,00

004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,00m2 e terreno com 450,00m2 vafor R$180.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cl 200,00m2 e terreno cl 329,00rn2 aceita sítio R$220.000.00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de a1v. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2 R$1S6.000,00
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,00m2 R$130.000,00
062 - Ubatuba, casamista com 140,00m2 eterr. 307,51�. (aceita imóvel de menor vaiarem Jguá do Sul).R$115.000,00
075 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 121 ,42m2 e terreno com 395,12m2 R$150.000,0O
090 - Barra do Sul, casa com 32,00m2 e terreno com 360,00m2 : : R$32.000,00
094 -Ilha da RgiJeira, casa em alvenaria com 149,41m2 e terreno com 356.25m2.aceita casa em ltapema ou de
menor valor na Ilha da Rgueira) R$370.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. C/ 102,00m2 etsrreno cl 475,OOm2(aceita apto de menor valor) R$220.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 , R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de a1v. cf aprox. 280,oom2 mais galpão. Terr. cf 1.574,1Om2 (aceita apto de menor valor) R$450.000,OO
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula. Terreno com 660,00m2 R$ 220.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,OOm2 e terreno com 2.500,00m2 R$180.000,00

044 - Nereu Ramos, cl área de 72.000,OOm2, c/casa área de festas, rancho, lagoas ;.o R$500.000,OO
237- Ribeirão Grande do Norte c/123.300,OOm2,cl água corrente, plantação de arroz, banana R$ 500.000,00
030 - Santo Antonio - cl casa de a1v., rancho, lagoa, el área de 175.000,00m2. acena imóvel de menorvalor.... R$450.000,00

/tRtiI'TJMmm ,�if!t�U!i, 11;�nII",inll ill";�I!ii""I:.. "1/,,,/1 .llIlad . .'��!,,' iI,11 �,fl,,, , " " :�, ' mdm'".,', ri ri ,m,,,, ': .I�'., Ww ,:d
068- Centro -

�artamento com área privativa de 76,04m2 e área total com 113,44m2................................ • ,00

��� =lg�����e :�of�;t������+����.�.�.'.:.:.��.��.������.��i�.�.�.�.�.�.�:.����..�.�.�����.:::::.�� 1Õ%.ggg"gg
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 R$ 275.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 R$175.000,00

LOCAÇio
Apartam.ento Centro , R$700,00
Apartamento Centro R$850,00

I COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 - Edifício' Bergamo - Centro 'i

LEILAW.MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECI011420

·Ref. 114.1 - Centro/Guaramlrim
. Sobrado, 03 dormitórios
·Pav.térreo uma sala Comercial
. Área do imóvel: 385,32m2
'Imóvel Legalizado-pode ser Financiado

'R$ 750.000,00

·Ref. 101.1 _. Centro/Guaramirim
·02 dormitórios
'RS 235.000,00
'Aceita financiamento
'NEGOCIÁVEL

·Ref. 95.1 - Nova Esperança/Guaramirim
·02 dormitórios
'Área do terreno: 450m2
'Área do imóvel: 70ma
'R$ 120,000.00

·Ref. 153.1-Avaí/ Guaramirim
·03 dormitório
'R$ 130.000,00 "

'Aceita Financiamento.

·Ref. 168.1 - Corticeira/Guaramirim
'Área do terreno: 2.812m2
'R$ 290.000,00

·Ref. 145.1 - São LuizlGuaramirim
'Área do terreno: 360m2

'R$ 70.000,00
'Aceita Financiamento.

I .

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guaramirim - SC ... CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47) 3373-1905

. Ref. 110.1 - Beira Rio/Guaramirim
'$uite + 02 dormitórios
Area do imóvel: 70m2
'Área do terreno: 360m2

'R$ 95.000.00

·Ref. 159.1 - Área Central/Guaramirim
. Casa de Alvenaria
'Área do imóvel: 70m'
·R$ 180.000,00
'Excelente ponto Comercial!

·Ref. 76.2 - Vila ProgressoJ Guaramirim
·03 dormitório
'Área do imóvel: 144m2
'Área do terreno: 324,15m2
·R$150.000,00
. Estuda proposta envolvendo terreno'

·Ref. 170.1 - Centro/Schroeder
'Área do terreno: 731m2

'R$ 140.000,00

www.leilaimoveis.com.br
.

.

.

. ,�. '.':::;
.-,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



22 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE JUNHO DE 2012

PAMPLONA
r-, [- 01 ')

,.... �( ("\ 1 t·, I1-.1 ,- -
. ,_.. 1\ '

1
I i ._ \..J J 1._ ,I ,.J ..J I} """\ L

4732752608
----PLONAEMPREENDIMENTOS.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 ..

RS 180.000,00

Flat totalmente mobiliado
Ótima oportunidade para

investimento!

R$ 1�O.OOO,OO

Terreno Loteamento Ville De Lyon
Terreno no bairro Amizade com 336 m2.
Terreno plano com ótima localização.

Pronto para financiar.

Terreno Cond. Jardim Cristina
Terreno em condomínio fechado

no Jaraguá Esquerdo com 659 m2.
Terreno no bairro João Pessoa com 2.520 m2,
100 metros da Rua Manoel Francisco da Costa.

R$ 115.000,QO R$ 275.0_OO"q�
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IMOBILIÁRIA

Pier a n
COMPRA • VENDE

F ne/Fax: (47 337 - 00REf.' 3101 .. VILA IoALAU·1 suite cf sacada +
2 dotmil+ sacada cf chur.+ demais dependI
enc;a$, ENTRADA R$ 20.000,00 + PARCELA

+ FI A CfAMENTO Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzí

REF: 3106 - CZERNlEWICZ. 1 SUITE + 2 DORM, SALA,
COZINHA, AREA DE SERVICQ, 1 BWC SACADA COM

CHURRASQUEIRA, VAGA DE GARAGEM. METRAGEM ÁREA
TOTAL 92,93. VALOR ENTRADA: 20.000,00 + PARCELA +

FINANCfAMENTO.

REP. 4172 • Vila lenzi - Tipo 01: 1 suíte + 2 dorm.
Tipo 02: 1 suite + 1 dorm, Tipo 03: 2 dorm. Sendo
todos com sacada com churrasqueira, 1 vaga de

garagem. A PARTiR R$128.150,OO

REF: 3107 - Vila Lenzi - Suite + 1 dorm, 1 BWC,
cozinha, sala estar/jantar, sacada com churrasqueira, 1

vaga de gari}.gem, salao de festas e demais.
VALOR A PARTIR DE R$142.000,00

.
REF: 5111 - CZERNIEWICZ - 1 SUITE + 2

DORM, 1 BWC, SALA AMPLA, COZINHA, AREA
DE SERVia. R$ 164.000 00

Ref. 38710-
Amizade.

2 Dorm., 1 Bwc, 1
vaga de garagem,
cozinha, sala de
jantar/estar,

lavanderia, 70 m2.

Entrega para
Novembro de 2012.
Valor a partir de
R$ 124.000,00.Ref. 5492- Terreno. Três Rios do Sul.

Lotes planos Á partir de R$80.000,00.

OPORTUNIDADE

NÓS TEMOS
UMA PARA
VOC�I

REF: 4951 - TRES Rros DO NORTE - 2 DORM, SALA

ESTAR/JANTAR, COZ., BWC, SACADA C/ CHURRASCo
1 VAGA DE GAR. ENTREGA PARA DEZEMBRO 2012.

ENTRADA FACILITADA, ACEITA FINANCIAMENTO.

VALOR A CONSULTAR.
.

Ref: 4952- Vila Nova.1 SUITE + 2 DORM(TODOS C/
SACADA), 2 BWC. SALAS, COZINHA,

LAVANDERIA. AREA DE FESTA, PISCINA, ESCRITORIO,
DEMAIS DEPENDENCIAS. VALOR: R$ 449.000,00.

LOCAÇÃO
CASA - VILA LENZI - 2 DORM,
SALA, COZINHA, 1 BWC,
LAVANDERIA, 1 VAGA DE

GARAGEM COBERTA.
R$ 660,00

CASA - VILA LENZI - 2 DORM,

SA�A, COZINHA, 1 BWC,

LAVANDERIA, 1 VAGA DE

GARAGEM COBERTA, SACADA

COM CHURRASQUEIRA.

R$' 770,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lote - Três Rios do Norte a parti de R$ 6S..000�OO

Apartamentos " partir d R$ 110 ..000,00
INVESTIMENTOS

IMÓVEIS
CR cea1-..J

• .Área de 88..000m' � R$ 1.,,�OO

• Área do 62.000tni ..R$ 14S.000�OO

• Àre.'m1,,8.,&� ...R$230��OO

casas, R$ 8S�OOCMM)

Área de terreno:

690,OOm2
Área construída:

IS0,33m2
1 Suite,2

dormitórios, sala!

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

H"I!!( !111M' !!li _6i'UH_ '!lIfi!II' ...".,,,_.__.......,&1

Chácara
Schroeder,

Duas Mamas

Área total:
l00.277,OOm2

Casa com 130m2

(3 quartos)
Quiosque com 120m2

Terreno de

esquina: 630,OOm2
Casa com 127,45m2

1 Suite, 2
dormitórios

Apartamento na
ilha da figueira com

91,05m2, 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia,

banheiro e garagem! em
.

frerite ao

Supermercado
Brazão.

'"7'
'13>

'��"�-�--�--'�'�-------�----'--I
:i
'o

J'aa. f;1}Í},tlarle. ;Vq�cf'(I t}(I/I(/.J�(lIf(I�cf'(I

(47) 5. 70
PLANTÃO

Vendas 9973-958619923.9739/ Locação 9923.7090 t 9934-8669

(

L1052 - Casa - Barra do Rio Cenu - Com 01 suite, 02 quartos, sala, cozinha, área de
serviço, despença, garagem.R$ 700,00.
L1 053 - Casa - Centro - Com 01 suite com banheira, 03 quartos, 04 salas sendo
02 com sacada, cozinha, bwc, escritnrio./wa 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, saIaIcozinha, bwc, área de

serviço, garagem.R$ 350,00
L1058 - Casa - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço, ga
ragem.R$ 700,00
L1 060 - Casa -Vila Lenzi - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
garngem.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$1 00,00
L2122 -Apartamento -Centro - Com 02 quartos, sala, COZ., área de serviço, sacada
C/ churrasqueira, gar.R$ 710,00 e Cond. Aprox. R$1 00,00
L2123 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de servi

ço, bwc, garagem.R$ 600,00 e

Cond. Aprox. R$100,00
L2131 - Apartamento - Baependi - Com 02 quartos, sala, COZ, bwc, área de serviço,
sacada C/ churrasqueira, R$ 620,00 e Cond. Aprox.R$1 00,00
L2135 - Apartamento - Centro - Com 01 suite C/ coset 01 quarto, bwc, sala, cozi
nha, área de serviço, sacada C/ churrasqueira, garagem, elevador, TODO MOBIUA
DO.R$ 1.800,00 e Cond.Aprox.R$ 180,00
L2142 - Apartamento - Vila Lalau - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de

serviço.R$ 750,00 e Cond.Aprox.R$1 00,00.
L2143 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço, sacada C/ churrasqueira, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00
L2155 - Apartamento - Vila Lalau - Com Quarto/Sala, cozinha semi mobiliada, bwc,
garagem.R$ 400,00 e Cond.Aprox.R$100,00
L2157 - Apartamento - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de servi

ço, sacada, garagem.R$ 650,00 e Cond.Aprox.R$ 25,00.
L2158 - Apartamento - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de servi
ço, garagem.R$ 750,00 e Cond.Aprox.R$120,00.
L2161 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de

serviço, sacada, garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox. R$ 90,00
L2165 - Apartamento - Centro - Com 01 quarto, sala, cozinha, bwc, área de servço,
garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00
L2166 - Apartamento - Centro - Modelo LottR$ 450,00 e Cond.Aprox.R$150,00
L2168 - Apartamento - Baependi - Com 02 quartos, sala, coz., bwc, área de serviço,
sacada com churrasq., gar.R$ 610,00 e Cond.Aprox. R$1 00,00

.

L3016 - Sala Cornerr:iaI- Centro - Com 32m', bwc.R$ 550,00
L3057 - Sala Comercial- Vila Nova -Corn 02 bwc, 02 Splint Instalada medindo 90
rn' e mezanino.R$ 2.800,00
L3058 - Sala Cornerr:iaI- Czemiewicz - Com 49,45rn'. R$ 700,00
L3060 - Sala Cornerr:iaI- Centro - Com 32rn'.R$ 500,00
L4006 - Galpâo - Guaramirim - Com 500 rn' - R$ 3.800,00.
L4008 - Galpâo - 'v11a Lalau - Com 3.500rn' - R$ 35.000,00
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fWsidencialJardirn Europa
* Quartos 02
* Sala de Jantar/ Estar
* Cozinha
* Lavanderia
* Banheiro
* Sacada c/Churrasquetra

.

* Vaga de Garagem 01

Bairro: Três Rios do Sul

Pronto em Setembro 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

H218D Vila Nova. R$:130

Mil, Área Total 91,83m2

a Uni
Área Total137 M2.

R$: 224 Mil, Vila Lalau

H110D 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

H0025 Casa 170M2-. R$:-320
mil, Res. Jardim Europa

H012 Vila Lenzi

R$ 142 Mil

H218R Vila Lenzi

R$: 149 Mil

H2080 Nova Brasilia

R$: 210 Mil, 95m2

H164Casa com 51 M2

Estrada Nova R$:135 Mil

H014 Área privativa '107
m2. R$:380 Mil, Baependi

H 128D Três Rios do Sul

R$: 165 Mil, 70M2

H0027 Vila Lalau

R$:185 Mil, 90,43 M2

H021 Ed. Vale Da Lua

R$: 150MiI, Amizade

H217D Chico de Paula

92m2. R$: 215 Mil

H221 R Vila Lalau

R$:125 MiL

H132R Casa 206M2

R$:450Mil Barra Rio "Cerro

.;;.

H2100 Ed. Tulipa 97m2. H205 Moradas da Serra

R$:320MiI, Centro R$:249 Mil, Nova Brasilia

Residencial São Luis. Área H135R Casa de Alvenar
TotaI70.42m2. R$: 149 Mil.-' ia. R$: 380 Mil, Centro

H107 Área Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$: 154 Mil,

Centenário

�-

Terreno Área Total 759 n,2
R$: 750 Mil Centro

H163R Nova Brasilia R$:650
Mil, Área Total 650m2

H165D Geminado 70m2.

R$: 150 Mil, Três Rios do Sul

HOO22 Sobrado Geminado.

R$:270 Mil, Três rios do sul

I
H129R Area Total. 2.258m2.

R$:250 Mil, Amizade

H212D Centro. R$: 195 Mil,
Área Total 110m2

H0026 Ilha da Figueira"
" R$:211 Mil, 100M2

HOO28 Geminado n° 1 Cf 71 M2
Amizade R$: 124 Mil- Entrega

em Outubro 2012

H216D ITAPEMA

R$:239 Mil, 70m2

H0015 Ed. Monet.

R$:184 Mil, Baependi

H141 D Area Total420 M2

R$: 267 Mil, Vila Lenzi

H211 R Quitinete 30M2

R$:79Mil, Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,;tiHI,'1

(47) 3371-6600
Plantão: 8864..4021

www.imobiliariabeta.com.br

Jaraguá Esquerdo - 350m2

R$120.000,OO
Ref: 1473

Jaraguá Esquerdo - 341 m2

R$140.000,OO
---,
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Ref: 0383 - Resid. Don Pedro
II - São Luiz. Aptos com 3

dormi e demais dependencias.
cf 75m2 útil

R$ 145.000,00

Ref. 090 Res. Juliana,
Centro, suíte--z, demais dep,

c/ sacada, 2vagas
90m2• R$ 169.000,00.

Rgueira. Aptos com 2 dorm, e demais
dependências, 1 vg de estacionamento

com 53m2 útil. A PARTIR:

R$115.000,OO. RI: nO 21.473

Ref: 0339 - Resid. Comoditá,
Água Verde. Suíte + 1, demais
dependências, cf 66,75m2 útil

R$ 143.600,00

T O NILTON· 9144·4040
ADEMAR • 9122·8728

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.

(Rua em trente a Casas daÁgua) I Jaraguá do Sul

-

Ref: 079 - Resid. Recanto
da Ilha - Ilha da Figueira

Apto Duplex com 2 demi - surtes
e demais dependências. Com
84m2 útil. R$ 179.000,00

Ref: 0386 - Resid. Akira, Vila
Lenzi - Suíte + 1 dorm, e

demais dependencias.
com 67,36m2 útil
R$ 148.800,00

3275.1100
Plantão 9921.5515
COMPRA-VENDA-LOCAÇÃO
www.spacoímovets.net

MÓVEIS
GReCI3326 J

Imóveis para venda

Imóveis para locação
BAEPENOI - Apart. 2 dormitlsuíle, sacada cf churrasq. Aluguel: R$ 850,00

BAEP'ENDt - Apart. 2 dormit/suíte, semi-mobiliado. Alugue': R$ 1.100,00
CENTRO - Apart. 1 amplo dormit., demais dependo Aluguel: R$ 560,00

CENTRO - Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Aluguel: R$ 900,00
CENTRO - Sala comercial térrea, 01 área 45 m2. Aluguel: R$ 650,00

CHICO DE PAULO - Casa alvenaria, 3 dormltlsuíte. demais dependo
.,.

. uguel à partir de R$ • O
SÃO Luis - Sobrado, 4dormltlsUlte, demais depend.,cl piscina. Rua Antônio Francisco Dlemonn

VILA LALAU - Galpão cl área SOO m2, ideal pI depósito.(PrõlC. weG II) .Bairro Vila Nova - Prõx. Centro

SPAÇO IMÓVEIS lTDA - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1188· Sala 401·12 Ed. MarcattoCenter I Jaraguá do Sul I se

Apartamento .. Baependi

'"

niif'
Localizado em condomínio
fechado de alto padrão.
Area total de 688 m".

Casa· Saln. Barra do Sul
'r

1):. .. ,mil
Alvenaria, 2 dormit:. <, suíte),
e demais dependências.
Situada no Bairro Costeira.

Ref: 0384 - Resid. Quebec - Amizade -

Apto novo com 2 dormi, bwc, sala de
estar jantar + sacada com churrasqueira,
COZinha e área de serviço, c/ 72m� útil

R$ 155.000,00. EXCELENTE
ACABAMENTO - PISO PORCELANATO +

LAMINADO. ENTRADA,+
FINANCIAMENTO BANCARIO

Ref. 0153· Res. Villa Rica, Vila
Nova, Suíte + 2dorm, demais
dep. Sacada cf churr, 2 vagas,

82m2• R 149.000,00 Av.
CONSULTE-NOS OUTRAS

FORMAS DE PGTOS

Ref: 0261 - Resid. Santa Rita
- Barra do Rio Molha

Apto com 2 dorm e demais
dependências, cf 75,38m2

R$ 125.000,00

Ref: 0394 - Casa Vila Lenzi
Casa de esquina c/ Suíte + 2

dorrn e demais dependo
com 77m2 útil e terreno com

570m2• R$: 195.000,00

Ref: 0390 - Terreno Amizade
próx. ao Salão Amizade com

422,50m2
Valor: R$ 110.000,00

Ref: 0397 - Casa Geminada � Três
Rios do Sul. Casa nova - Suíte + 2

dorm, e demais dependências
Cf 83m2 útil. R$ 175.000,00

o Área interna: 77,68 m2

O Suite + 01 Dormitório

O Cozinha Integrada
O Churrasqueira na Sacada

O Preparação para Spl it
O 01 Vaga na garagem com

opção de vaga extra

OSalão de festas e hall de

entrada decorados

OEntrega para FEV f 14

ENTRADA + Parcelas

direto com construtora +

Saldo Financ. Bancário.

Localização: Rua Luiz Bortolini, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá dos Sul/Se.

Próximo a Arroz Urbano, Dalila Textil, Malwee Malhas, Carrocerias Argi

www.dekadaimoveis.com.br

. ,

�/II�
o investimento certo, você encontra aqui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE JUNHO DE 2012 I IMÓVEIS I 31

Apart. 1 dormit.. sala, COl., área serv., bwc, sacada cf
churr. e garagem. Residencial das Tulipas.A1uguef: R$ 560,00
Rua Pras, Epil Pessoa, 1465

Apart 3 dorro. sala, safa de estar/jantar, despensa para empregada,
cozinha, 02 banheiros, área de serviço sem garagem.
Av. Marechal OéOdoro da Fonseca, Edifido Me-negotti - R 650,00

Apart. 2 dormi!. sala. cozinha, banheiro. área de seM'ço. sacada
garagem.
� João Planinchetlk, 1115 - Edifico Ktein • A1lJt)uêl R$ 55&,00

Apart, 2 dotmil. (sendQ 01 súite), gala, cozinha, lavandéria, bWc.
sacada com churrasqueia e garagem.

'I Ó V I S
Rua Marina fruhloso.m . Realdénchd Marina - AlugU'éI R$1

___M�__._' E ���#1�.��h����-�51����2������.��
������������\;"?-:::-:�=-::;:���:":::::���'::��:]

banhelraê selft garagêm.
f{us PreS. Eplt. Pe$soa, 111 - Ed. Jantg\fa • Ahxgue!:R$ 68b,

Apart. 1 dormlt.• sala, cozlnha, bénhelro. área de lõéM$b ê
garag6m.
Rua Reinaldo RelU� BSe· EU, cafocor\d ..Aluguel RS :55tM)

CENTRO

3371-2117

IMóVEIS PARA LOCAÇAQ

"

,t-

Plantão 'Venda : 47) 404-8498 J 9183-2333

'LHA DA FIGUEIRA
Apart, 2 dormlt., !fala. ""Z., lava"d., bwc, ��dà e gar«gém.
Aü� Oomlnoor; ti.. Roaa. ad. Stl'V'iht Aluguel: R$ iOO.OO

VILA NOVA
A"art, :fdt)rmlt. ala, oopa. cezínha, srea de 1'Ví�.
02 banheIro � 02 vagas de garagem,
f{uã Melrthltl StâhJ. 621 - Sd. Caprl-Aluguêl R 1.2M;âo

x ' I nte op rtunidade
de Inve timento

Terreno Indústrial com área total
de 185.000m�.

CORRESPONDE

(47) 3375.0505
9153·1112/9135·4977/847.8·7790

�\��� DE:RI 145.00o,OO�I�� POR:RI 140.000,00
I

Terreno 2.967m2,
(30m de frente),

área indust. ou resid.,
João Tozini, Corupá/:SC.

5'·fi'

_ Casa.81,60m2,2 quartos, sala, cozinha,
copa, banheiro, lavanderia, área de

serviço e garagem, Terreno 364m2,
Corupá/SC.

Casa 205m2, 1 suíte, 2 quartos, 1
bw, coz., sala, área de serviço,
garagem e varanda. Terreno

1.164m2• Ano Bom. CorupájSC.

Casa 110m2, 3 quartos, sala e cozinha,
bw, lavand. e garagem. Acab. em gesso

e massa corrida+ Galpão 130m2•
Terreno 465m2• Corupá/SC.

R$ 270.000,00.

.' ,-
. ,.�.

Casa 185m2, em fase de
acabamento. Terreno 600m2, de
esquina. Bomplandt. Corupá/SC.

R$ 250.000,00.

Área 21.378m2
(135m de frente),

Rua Hansa Humboldt,
CorupájSC. 'C'rJ'

Terreno 360m2,
R. Waldemar Werner.

Corupá/SC.
R$ 55.000,00.

Terreno 330m2,
no Ano Bom.

CorupájSC.
R$ 55.000,00.

IEJ
. Terreno 462m2,
R. Roberto Seidel,
a 3Km do centro.

Corupá/SC.
R$ 65.000,00_

Terreno de 360m2,
João Tonni.

CorupájSC.
n!m

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.
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• Ref 258 Ponta Comprida! Guaramirim Terreno

de arrozeira 20.000m2 R$160.000,00
• Ref 315 Bananal do sul! Guaramirim - Lote

360,00m2, rua pavimentada R$ 85.000,00
• Ref 319 Poço Grande / Guaramirim - Area

rural de 62.306,96m2 R$150.000,00
• Ref: 199 Guamiranga!Guaramirim Terreno

com 189.780,00m2 contendo arroizeira,
terras produtivas. Terreno escriturado,
R$800.000,00

• Ref 230 Amizade/ Guaramirim Terreno com

área de 4888,00m2 R$65.000,00
• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2 -

R$58:000,00
REF 0316 - RIO HERN/SCHROEDER - Casa geminada R f 314 C t /G

..

li
nova, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de

• e en ro uaramnm erreno na

serviços. 55,00m2 de área construída. R$ 110.000,00 área central próximo da Transmagna
(cento e dez mil reais) R$150.000,00

C3
w
o::
ü 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

\ "'"

ResidencialMonm. apartamentos de 3 quartos sendo
1 suíte, laminado de madeira, sala de estar, janIar,

cozinha, banheiro, lavanderia, sacada com churrasqueira
R$165.000,OO

Ref 320 Amizade /Guaramirim Terreno contendo 02 casas.

Uma casa com 2 quartos, sendo 01 sufte, 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

Imagens meramente ilustrativas

iii. ] II
. Ref. 331 -Ilha da figueíra/Jaraguá do sul Casa
em Alvenária, contendo 01 suíte + 02 dormi
tórios, bwc social, sala de estar/jantar, cozinha,

lavanderia, garagem. Valor: R$287.000,00

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

Ref. 332 - Centro/Guaramirim Casa em Alvenaria,
contendo 01 suíte c/ banheira + 02 dormitórios,
bwc social, sala de estar/jantar, cozinha, área de

serviço, duas vagas de garagem e área de festas.
Valor: R$350.000,00

ReI 298 Corticeira/Guaramirim Sobrado em alvenaria com

220m2, contendo 2 moradias com entradas individuais,
sendo uma com 3 quartos e a outra com 4 quartos, terreno

com 1.005,52m2 R$ 265.000,00

Ref 0317 - CAIXA O' ÁGUNGUARAMIRIM
- Casa em alvenaria com 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, área de serviços e garagem.

R$ 99.000,00

. Ref. 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. 330 - Vila Amizade/Guaramirim Casa
contendo 03 quartos, bwc social, cozinha, lavan

.

deria, sala de Tv, garagem. Valor: R$160.000,00

Ref 323 Ponto Comprida/Guaramirim Casa em

alvenaria com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia. Area construída de aproximadamente
80,00m2 e terreno de 1.386,50m2• R$160.000,00

OFERTAS,' ,

Terrenos

Construtora C')
r-
o

c::i
�
:E
r.!.
r:I:

Edifício Tom Jobim, Ediffcio com 07 pavirTlen[QS, 36 ap!D§, Elevador.
Festas mobiliado e decorado,�, Bicicle1áJío, Garagens,

Portão e por:teirp eletrônicos, Previsão para lV a cabo e antena COletiVa,
CenIraJ dé gás, AcabamenIo em massa canlda, Portas e rodaoés na cor
branca� com: 02 QUé!f1OS, Suíte + 01 quarto, Suite + 02
quartos, saJa de estare ian1al; Saéa<ja com churrasqueira. COzinha, BWC,

Area ele seMÇo.Garngem.

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 291 - BANANAL DO SULJGUARAMIRIM - RESIDENCIAL
SANTA INES - CASAS GEMINADA COM 2 QUARTOS

BANHEIRO, �ALA, COZINHA E ÁREA DE SERViÇOS. ÁREA
CONSTRUIDA DE 55,00 m2• Apartir de R$ 110.000,00

Ref 287 Avai/Guaramirim Casa mista com 03
quartos, sala de estar e jantar, cozinha, banheiro,

lavanderia e garagem R$150.000,00 •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDE Ref - 13130 - Condomínio Edifício D!ANTHUS-
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 I 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 47 9975-1500 19639-1500
- vendas@chaUeimobüUaria.oom.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 26,00m.

APARTAMENTO

CENTRO

VENDE Ref - 1364 - Rua: Prefeito José Bauer
Vila Rau - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área aprox.: 500,00m2.
Sendo: frente c/ 17,00m, fundos r:l16,08m, lado
direito r:l28,35 e .e�uerdo.,c/.33,93m.

\,� '"
"

?

VENDE
Ref - 13100 - Rua Angelo Torinelli, esquina com a Rua Alberto

Spézia. ED. SoIarys- Vila Nova - Jaraguá do Sul- Divisões
intemas. APTOS d 01 suíte master, 01 suíte, 01 dorm�ório e
demais dependencias, sacada d churrasqueira e vaga dupla de

APARTAMENTOS garagem, 210,oom"{privativo).ou 01 Suíte, 02 dormitórios, e demais
dependencias,sacada d churrasqueira e garagem, 110,()()m2
(privativo). ou 01 surte, 01 dormitQrio, e demais dependencias,
sacada d churrasqueira e garagem, n,oom' (privativo).

·VENDE
Ref - 13128 - Rua: João André dos Reis sIn°.
Vila Lenzi - Jaraquádo 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 c/ churrasq. e uma vaga de garagem.

TERRENO

VILARAU

VENDE Ref - 1321 - Rua: Emmerich Ruysam
Vila Nova - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área: 390,00m2.
Sendo: frente e fundos c/15,00m. lado direito
e esquerdo c/ 26,OOm.

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.

TERRENO

VILA NOVA

VENQE
Ref - 1320 - Rua: Carlos Frederico Ranthum
Santa Luzia - Jaraguá do Sul
Area terreno: 338,72m2 área construida

aprox.: 280,00m2 APARTAMENTO

NOVA BRASíLIA
SOBRADO

COMERCIAL/RESIDENCIAL

,'. m..., lO' b.- II ; a" r ,- a·CRECII '

. .' I II ' I I 643-J

VENDE Ref - 1395 - Rua Valentim Zoz, 295 - Centro -

Schoroeder/SC - Área do terreno aprox.:
510,00m2• Área construída aprox.: 500,00m2•
02 aptos individuais com 01 suíte, 02 dormitórios,
demais dependências e completa àrea de festas.

SOBRADO

RESIDENCIAL

VENDE Ref - 1349 - Rua Professor Antonio Estanislau Ayroso,
291. Nova Brasília - Jaraguá do Sul. Área do terreno:

775,OOm2. - Área construída aprox.: 500,00m2. 1 suíte
máster c/sacada, 02 dormitórios c/sacada, bwc 04
ambientes de sala, lavabo, cozinha, área de serviço r)
depósito, área de festas cJ bwc e piscina, garagem
fechada p/2 carros, amplo jardim.

SOBRADO

ALVENARIA

VENDE Ref - 1390 - Rua: Walter Marquardt
Centro - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área: 457,50m2. Com galpão.
Sendo: frente r:l16,00m, fundos r:l15,30m, lado
direito cl 28,50m e esquerdo c/ 33,20m.

TERRENO

CENTRO

VENDE
Ref - 13120 - Rua Prefeito Waldemar Grubba,
3427. VilÇl Lalau - Jaraguá do Sul. .

Área do terreno: 2.047,00m2.
'

Sendo frente com 26,OOm.
Hoje no local esta instalada a Zapeflini Veículos.
Fundos com aprox. 260,00m2 de área construfda.

TERRENO

VILALALAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS JARAGUA
CREC/3112.J

(47) 3370·9849 I 3275· 4417
Plantão

(47) 8 12·8933

Av. Prefeito Wald mar Grubba, 2655
Vila lalau Jaragua dnSul- se

•

R2170 Estrada Nova R$135.000,00 R1205.- Guaramirim - Preço à consultar!

R1314 Centenário - Preço à consultar!

R1202 Vila Nova - preço à consultar! R2173 Guaramirim R$ 135.000,00

R1309 Vila Rau - Preço a consultar!

R1237 Schroeder R$ 125.000,00

R2109 Barra do Rio Cerro $ 150.000,00

Rua Reinoldo Rau, 585; C,entro - Jaraguá do Sul

Rau _ Casa Nova! _ 1 Suíte,2
Dormitórios, garagem pt 2 carros,

R$ 370.000,00

Centro· Res, Ágata, 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
I I _ ._11 _. u........ .0..1. _-' L.

centro- Res, Ruth Braun,
1 suíte, 1 quarto R$ 240.000,00

R2159 Três Rios do Sul R$ 110.000,00

R2166 São Luiz R$ 149.000,00

R1281 Guaramirim R$ 135.000,00

R3046 -

Chácara em

Guaramirim

com 90.000 m2

porteira
fechada.

100% cercada.
����-��,������

Preço à

DEIXE·NOS ADMI ISTRAR SEU I ÓVEL.
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDE elAl
E COMERCI IS PARA LOCAÇÁO ENmE

EM CO TATO CONOSCO,
.....

LOCAÇAO
Apto _ Amizade _ Apartamento com 2 quartos, sala,

cozinha, area de serviço, banheiro e garagem,
Valor R$ 500,00 + cond.

• Casa Comercial- Rua João Picolli Centro
.

Valor R$3.000,OO

- Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vila taau
Valor R$800,OO + R$60,OO cond.

- Res. Saint Moritz - Vila Nova: Apartamento com três
dQrmitórios (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 comercial- Centro - Sala comercial com dois
banheiros. 60m2, Valor R$1.000,OO (água incluso).

Res. Maguilu • Centro _ Apartamento no centro de
Jaraguá do Sul com dois quartos, sala, cozinha, área de
serviço, banheiro e garagem, Valor R$ 650,00 + cond.

,

• Casa· Jaraguá esquerdo _ Excelente casa com qualro
dormitório, sala com sacãda, cozinha com móveis sob.
medida, banheiro, Sacada, area de serviços, area de

lazer, ampla garagem. Valor R$1300,OO (negociável).
I

Amizade • Terreno, ótima
localização, 318,50 M2

lU90,O®'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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Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

www.splendoreimoveis.com47 3,275.4477
9153.8033

Res. Vicenzi - Barra Rio Molha

Apto 2 quartos, sacada cf churrasq ..
R 125.000 00. Financiável.

Residencial Meliáh - Vila lalau

Apto 2 quartos, sacada cf churrasq.,
A partir de 130. 00 O

Edifício Belo Arvoredo - Amizade

Ap 1, 2, :3 quartos, sacada cf churrasq.
A artir de R$ 120.000,00

LOCAÇÃO
Apto..1._g_lli!._rto, sala, cozinha, awc, garagem.

�entro - R$ 480,00 + taxas,

Apto 2 quartos, churrasqueira, garagem.
Baependi - R$ 560,00 (negociável) + taxas.

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos,
sacada com churrasqueira, garagem.

Vila Nova - R$ 780,00 + taxas.

Apto NOVO 1 suí.t�_j-_�artos,
ampla sacada cf churrasqueira, garagem,
prédio com elevador, salão de festas,
Vila Nova - R$ 1.150,00 + taxas.

Ap 3 quartos, cozinha parcialmente mobiliad
São luís - R$ 800,00 + taxas.

Sala Comercial 100m2 - São Luís
4

Alberto G. Marquardt
rr tor d Im6v J
CI1·2162

(47)
www.marquardtimoveis

RENATO STEFANI
Corretor de Imóveis - CRECI 14.407

Rua Leopoldo Veloso, 88 - Jaragua do sul/se
Email: stefanitb@ibest.com.br

(47) 3371-8851
9993-3881

Apto centro 1 suite, 1 quarto, sala, cozo
mobiliada, lavanderia, area de festa com

sacada, banheiros e suite com mobilia.
R$ 230 mil

Apto. Czemiewcz -

2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem, quadra de esportes,
sol da manha. R$126 mil alc carro

Casa alto padrão no água verde, suite, 2

quartos, sala, cozinha,banheiro,area de
festa, garagem 2 carros, linda vista.

R$'520 mil negociaveis

Terreno com 470,00 m2, escritura,
asfalto, proximo Juventus.

R$110 mil

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.

casa 3 Quartos - Guaramirim

Ampla casa com 3 quartos, sala e cozinha,
banheiro, lavanderia e garagem.

, ,

Area construída de 118,Sm2
Terreno 360m2

R$ 198.000,00

Agende sua visita com nossos corretores!

CÓO 372-Apto, Bairro Baependi.1 Suíte,2
atos,1 Banheiro Social, Gozinha mobiliada

,Sacada c/Churrasq. e, demais dependências.
C/2 Vagas de Garagem. R$ 275.000,00

CÔD 398 - Casa/Geminada,Resíd.
Demathê,Balrro Nereu Ramos, 3 atos.,1

Banheiro e, demais depedênclas cf i Vaga de
Gar. Pode ser FinanCIada. R$165.000,OO.

I côo 406 - Casa + Edícula.Três Rios do Sul. 1 : CÔO 393 • Casa de Alvenaria.Bairro
: Suíte,2 Otos,demals dependências c/1 Vaga de ': Amizade,Uo. Das Acássia H-. 3 Quartos,2

Garagem.(Edicula c/1 Qto'/Coz. Móveis I Banheiros e, demais dependências, Murada e c/,
, sobmedida/1Banh./1Garagem. Muro/Portão fi! : 1 Vaga de Garagem .Valor 160.000,00.
I, _ _ Eletrônico.V�I�� �$_�lI_O.o.?!,!� . I.,. _ ' •..•. _. . _ •... , ..__

1

CÔO 392: RESIDENCIAL FAMILIAR C/2 PISOS :
(BAIRRO RAU) :

APTO 01 c/58,87m2: 20tos.,Sala,Cozinha;1 :
Banheiro,l Vaga de Garagem ,Churrasqueira 1

e,demais dependência. R$145.000,00 :
1
1
1
1
I
I
1

• 1
1
I

APTO 02 C/72,20m2: 1 SUite,l
Qto.,Sata,Cozinha,Banheiro Socíal e,' demais
dependências, Churrasquelra,l Vaga de

Garagem. R$ 150.000,00.

APTO 03 C/74,53mí: 1 Suíte,1
Oto.,Sala,Cozinha,Banheíro Social e, demais

dependências, Sacada ,Churrasqusíra,1 Vaga de

Garagem. R$155.000,00.

APTO 04 C/79,63M2: 1 Suíle,l
Oto.,Safa,Cozinha.Banheiro Social e, demais

dependêncIas, 2 SacadaS ,ChurrasQueira,l Vaga
de Garagem. R$155.000,OO.

CÓO 409 - APARTAMENTOS no RESIDENCIAL
VITERBO,Bairro Vila Lalau.Cf estrutura e

Acabamentos de excelente qualidade. Entrega
prevista para JULHO!2013. Valdres ehtre 'RS

179.000,00 à R$ 239.000,00.

CÓO 404· Apartamento,Bairro Vila Lalau.1

Suíte,2 atos, 1 Banheiro social, sacada cf
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
.

www.schellercorretordeimoveis.com.br

Residencial Crystal Garden - Loteamento

Santorini - Bairro Três Rios do Sul. Apartamentos
a partir de 130.000,00. Matrícula n,63.394

Residencial Juliana - Bairro Czerniewicz - Apto 403 I4.andar. 01 suíte; dois quartos, sala com dois ambientes,
01 banheiro social, cozinha, lavanderia.l. uma vaga de
garagem, sacada com churrasqueira.R;jI165.000,OO.

Matrícula terreno do imóvel 61.556

I Residencial Bellatrix - Loteamente Itacolomi II - Bairro

Amizade 1 suite, 2 quartos, banheiro social, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1 vaga

de garagem. R$ 175.000,00. Matrícula 59.357

Residencial Atlantis - Vila

Rau Apto 404 - 4 andar

2 quartos, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira.
Metragem: 75,07m2 Valor'

R$ 148.000,00.
Matrícula nO 62.001.

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.

TERRENOS
• LOTEAMENTO DONA

MARTA
- 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 quartos - 3aandar -

R$700,OO + .condomínio

� � fõ"e: (47)" '3370-6370 - Barra do Rio Cerro

Plantão- (47) 8433-0377 / (47) 9919-8425
Rua Angelo Rubini, N°972

Fone: (47) 3273-1505 - Filial Centro
Plantão: (47) 9620-1009 / (47) 8447-0376

Rua João MareaHo, N° 265 - Sala 05

••
••

Ref. F.1257 - Casa no bairro Três Rios do

sul, com 01 suíte, 02 dormitórios, 01 Bwc,
próximo ao Mercado Larissa. R$ 230.000,00

. ,. ..

ImOVelS

o Feirão da C

A Kuka Imóveis agradece aos parceiros que
acreditaram no evento e principalmente aos
clientes que prestigiaram o nosso stand.

Salientamos que estames a disposição para
alende-los prontamente!

Ref. 2158 - Terreno no bairro Jaraguá 99,
com 569,05 m2, próximo ao Morro do

Maestro. R$ 110.000,00

Ref. 460 - Casa no bairro Tifa Martins, com
02 dormitórios, 01 Bwc, próximo Posto

Mime. R$ 150.000,00 Financiável

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.mullercorretor.com.brEdson Müller
c rretor de Imóveis
CRECI/SC o. 853

(47)3372- 7
(47) 9112-1zoe
Rua. José Menegotti, 410 - Nova Brasília

Jaraguá do Sul - se

do Oca - terreno - área +!- 4.147

m2 com galpão de 600,00m2, com
mezanino.

cód. 3056-Barra - Próx Motel
Kalahari - Área Industrial com

33.522,00 m2, com 205 metros de
frente para a rua Wolfgang Weege
Valor: 2.700.000,00

Cód .1100 - Vila Lenzi - Casa 1

suite, 2 quartos, sala jantar, sala TV, Cód.2018Três Rios do Sul -

copa, cozinha, despensa, bwc,' Apartamento 2 quartos, salal

lavanderia varanda, piscina 7 x 4, 1 I a copa, cozinha, lavanderia, bwc, Igaragem, sala de festas e ; churrasqueira sacada garagem -

churrasqueira,jardim R$ 380�il
�

R$ 125 mil )R$2.000.000,OO J I

)

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

._S_ob_co_ns_u_lta J

Cód. 2017 - Centro -

Apartamento 1 suíte, 1 quarto,
sala! 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,

Valor do imóvel

R$ sob consultaa

Cód.1105 - Vila Lenzi - Casa

mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

I

cozinha, despensa, lavanderia !
varanda, garagem, churrasqueira, I

jardim - R$ 185 mil ! t
\.__ ..-/' '---

Côd. 2021-Centro - Edif. Juliana -

Apartamento 1 suite, 1 quarto, sala!
copa, cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira, sacada garagem - of.

J R$ 175 mil

-----
---------...___ ----____./

TEMOS OPÇO t;�,.P.�'"G.!3!:\� o,E�:'��t;��. f';AR.A ,R Ec�LO�E-�T�.M".�_�Tq§;�·,�_Qt!=�_t1:ENJ19.? O���J�.Q�!::.9i{S �Ç,9,' EM _G,�g�.Yf.:,�,'�T�..�q�\- '. '
.' . '';:,.. .

..: :.'-."
,

• ".. �
,'i f

•
" " ." ....." •

D. Mamas, com toda infra-estrutura

para criação e ins. gado, 2 caso

galpões, trator etc. já com Mapa
Georeferenciado. ár. 400 mil m2.

R$ 1.800.000,001
�----- _----_

Casas Bairro Área/Terreno' Construção'
1048 Centro 532m' 150m'
1066 Praia Barra do Sul
1075 Chico de Paulo 430m'
1107 Nereu 375m'

Apartamentos
- Local

2002 SFSIUbatuba 1 quadra do mar 70m'/Sultet2q 115 mil

2017 Amizade Cond. 3quartos 140mil

Terrenos Área
3040 Centro(prox.Kohlbach)
3051 GuaramirimBR280 2.450m'
3054 JoãoPessoajr 918.00m'
3055 Barra do Sul tl- 350m'
Chácaras
4006 Mass./RibGustavo201.000m' 185mil

4007 São Bonifácio' 242.000m' • (prox.Palhoça) 150 mil

Aluguel· Centro- ap 3quartos R$765.00
Grandes'Áreas para reflorestamento ou Porto Seco em ltapoá

aprox.90m'
120m2
100m' madeira

Valor
850mil
100mil
155mil
60mil

3.000m'+/- 510mil
450mil
180mil
25mil

3aluguéis

Próx. rapiche la9

ha - Avaliado em R$ 1.050.000,00 preço de Oportunidade RS 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$ 550mil

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$ 990 mil

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
OportunidadeR$ �5 mil-CADA

Magnifica Mineradora Manganes (RO) - RS 24 milhões

Magnifica Mineradora Estanho lOuro (PR) - R$ 24 milhões

Faça parte da maior
franquias imobiliórias do Sul do
�as_

.. Treinamento para o franqueado e seus corretoreS;

.. Mais de 40 anos de experiência;

.. Sistema de carteira compartilhada com mais de 3.500 im6vti ·

.. Revista própria com mais de 40 mil exemplares;

.. Porta! imobiliário com mais de 300 mil acessos mês;
,. Equipe com mais de 900 corretores;
- ede interligada com mais de 70 laias no PR e se.

expansao@apolar.com.br ou
41 . 3320-5959 I 41. 9248.4026

AMPLIE SEUS HORIZONTES

TORREDE LUNA'
VILA NOVA

APTO COM

96,12M2, COM 2

QUARTOS, SALA,
COZINHAÁREA·
DE SERVIÇO, BWC,
SACADA COM

CHURR E GARA

GEM. SEMI MOBIL

IADO. R$ 145.000,00.
ESTUDA PRO

POSTAS. ACEITA

FINANCIAMENTO.

FONE: 47 9662 0985 Fone: 3312-3561 I 8492-5911

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Entrega:
OUTUBRO
2012

A partir de:

BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

* Entrada + Parcelamento direto com a

construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE, 01 BWC

E UM LAVABO - 102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

2 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE -

84,05M2 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 etetrônicos:

• 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 Ó V E 'I S
.

'

Czerniewicz com I

,_

Suíte + 2 quartos, bwc

social, sala de jantar,
sala de tv, cozinha

mobiliada, área de

serviço, sacada com

churrasqueira e 2

vagas na garagem.
,

R$2S0.000,OO.

Apartamento no

Centro com I Suíte

+ I quarto, bwc, sala

de estar, sala de jantar,
cozinha, área de

serviço, sacada com '

churrasqueira e I

vaga na garagem .

. � R$23S.000,Q9.

Ref.575.3 -

Apartamentos
naVila Nova

com 3

dormitórios.

A partir de

R$190.000,OO.

Ref. 608. I - EXcelentes

Apartamentos na Ilha da Figueira. Apartamento
no Baependi
com 2 quartos,
sala, cozinha,
bwc, lavanderia,
sacada com

, churrasqueira e I

vaga de garagem.
R$125.000,OO.

A partir de.R$218.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER
IMÓVEIS

Apto com: estar/jantar, cozinha, bwc,
área serviço, teto rebaixado em

gesso,. sacada com churrasqueira. l' .a.;suite

Acesse: �
www.leier.imb.br

Apto com: sala de estar/jantar, sacada 2c/churrasquelra, banheiro social,

1 +' dorcozinha, área de serviço, ' \ m.
2 vagas de garagem suite

Res, Juliana Christina

Apto com: sala de estar/jantar, sacada
c/churrasqueira,banheiro, cozinha,
área de serviço, garagem.

1 + 1 dorm.
suite

:.Jaraguá Esquerdo Vila Nova

Apto com: estar/jantar, cozinha, bwc,
área serviço, sacada com

churrasqueira, garagem. 1 + 1 dorm.

suite

Res. Esplanada

Apto com: estar/jantar, cozinha; bwc,
área serviço, garagem, sacada com
churrasqueira.

Apto com: estar/jantar, cozinha, bwc,
área serviço, sacada com

churrasqueira, garagem, área de
festas.

- ....

II

II

R$ 108.000,00 .

Bairro: Ilha da Figueíra
Apto com: estar/jantar, cozinha, bwc,
árc-:a serviço, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de
estacionamento.

.

Res. Cizeski

R$ 110.000,00
Baírro: Três Rios do Sul
Apto com: sala e cozinha
conjugadas, BWC, área de serviço, 1
vagtcl de estacionamento.

, a partír de
R$ 114.000,00

Bairro: Vila Rau

2Apto com: estar/jantar, cozinha. bwc,
'

área serviço. 1 ou .2 vagas de '

d
'

garagem orm.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IV\CJBILIÁR

ENEGO
www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

I I A

www.parcimoveis com.br

33 •CREás50
MOBILIÁRIA

MENEGOITI Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centr

6.326 - CASA 3 DORMITÓRIOS, BWC, COZINHA,
LAVANDERIA, GARAGEM.

R$110.000,00

6.319- CASA COM 3 DORM., SALA DE TV, COPAI
COZINHA, LAVANDERIA, BWC, GARAGEM.

R$240.000,00

CENTRO

6.267- SOBRADO DE ALVENARIA COM
300,00M' + TERRENO COM ÁREA DE 352.00M'.

R$490.000,00

6.270- ED. SCHIOCHET - APARTAMENTO COM 1
SUiTE + 2 DORMITÓRIOS.R$265.000,00
ACEITA APTO EM FLORIANÓPOLIS.

CÓD.2704: CASAALVENARIA - RUA FERDINANDO
KRIEGER, N" 175 - 01 SUiTE, 02 QUARTOS, SALN
COPA, COZINHA, LAVANDERIA,02 BANHEIRO,
ÁREACI CHURRASQUEIRA E 02 GARAGENS.

VALOR DO ALUGUEL: R$1.200 00

AI 2172-RUAMARIABARDIN LENZI, N" 400 - 01
SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR

RASQUEIRAGARAGEM.
R$ 850,00 -EDIF. GOMES

CÓD.2178 CASAALVENARIA-RUA PAULO
KRAEMER,N"405 - 01 SUITE,03 QUARTOS, SALA,
COZINHA, LAVANDERIA, 02BANHEIROS E GA
RAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 1.000,00

AI 2512- RUAWILLY BARTEL, N" 25001 SUíTE,
1QTO, SL, COZ, BWC, LAV,SACADA E GAR.

R$ 740,00 EDIF. LEBLON

AI2669 -RUA CABO HARRY HADLlCH, S/N -01
SUITE COM CLOSET,020TOS, SL, COZ, BWC, LAV,

02 GARS. R$ 1.200,00 EDIF. VILLE DE SOLEI L

AI2172 -RUA MARIA BARDIN LENZI, N" 400 - 01
SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR
RASOUEIRA GAR. R$ 850,00 -EDIF. GOMES

.

AI 2449 -RUA HENRICH LESSMANN, N" 421
-01QTO, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 400,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I FIM DE SEMANA, 10 Dh JUNHO DE 2012 www.parcimoveis.com.br

9615-0011
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Plantão de Vendas
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móve s
Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis.com

Ref. 4023 - João Pessoa - LOTEAMENTO
RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTADO E
TRANQUILO. FINANCIÁVEl. Terreno de

esquina - R$ 95.000,00

Ref. 2035 - Centro - Apartamento de 01

dormitório, sala, cozinha, lavanderia,
portão eletrônico, Condomínio em torno

I

de 55,00 - 3º andar. R$ 88.000,00

.Ref 2038 - Apartamento semi-mobiliado,
ótima localização central, 03 quartos

sendo 01 suíte com hidromassagem, 02
salas, lavabo e Bwc Social, lavanderia e 02

sacadas. Área Privativa de 144,53m2•
R$ 290.000,00

1005 - OPORTUNIDADE ÚNICA Terreno
com 420m2• Ótima localização no

loteamento Versailles - Edificado com

casa de madeira. R$ 150.000,00

(Amizade) - Sobrados com 125m2,
03 dormitórios sendo 01 suíte, 02

I 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 - Casade alvenaria, 02 qu
artos,sala,cozinha,lavandería, 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.

Ref. 1008 , Casa de alvenaria, ótima localização,
05 quartos,02 salas,03 banheiros,lavanderia,cozin
ha,copa:03 vagas de garagem. 280,OOm2 de área

construída e 315 m2 de terreno.
R 400.00000

Ref 2034 - NOVA BRASíLIA - APARTAMENTO
NOVO COM 68M2, 2 QUARTOS,l BWC

SOCIAL, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA. AMPLA SACADA COM

CHURRASQUEIRA, 01 VAGA DE GARAGEM.
REBAIXO DE GESSO COM LUZES EMBUTIDAS,

SOL DA MANHÃ!!! - R$ 160.000,00

Cod, 10004 - Casa no Bairro
Água Verde com 382,OOm2
com 01 suíte, 04 dorrn,

escritório, salão de festas com
churrasqueira e 04 vagas de
garagem. Valor R$ 1.320,00

Cad 10006 - Casa alvenaria
geminada - Bairro Rau - 01

,

suíte, 02 dorm, sala, cozo Bwc,
área de serviço e gar.

R$ 800,00

Cod 13003 Galpão Bairro
Rio Cerro" com àrea de
1140,00 m2 + 06 bwc.
Valor R$ 6.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHICO DE PAULO L REF
,JAAAGU,A 00 SUl.. - se I: 18 �

� ,I," I I U I' t "",- �

Ref: 2004'� uM Ma Figoelrá'''':Terrenô� 13.98dm�. R$350.beo,00.
- Rei. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua asfaltada. R$98.000,00.

- Rer. 2006 - Ce@IJ:O..... 'fertem:> com 480m�.�$24Q.QOO!.QOo
- Rei. 201:3 - João Pessoa - Terreno com 545m2. R$93.000,00.
Rei. 2014 � IIhll da Rgueira - Terreno dll845m2. R$235.000,OO.
,

- Ref.2017 - Schroéiêr�Terreno com 50Dmà• R$120.00Q,OD.
Ref. 2019 - Rau - Loteamento Grulzmacherterreno de �squena com 404,78m2.

, R$120.000,QO..

({eI, 2021 - Barra Rio Molha - T�rreno de 322tn"(R$120.odo,00. "

- ReI.2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m2 em rua paVimentadã. R$1�5.000,00.
.

Aceita finan�iaIT)e.fJl9 pancárfo; ,
,

.
"

- Rei: 2023 - ÁguaVerde - Terreno com 330m2 em rua pavimentada.
R$135.000,OO. Aceita financiamento bancário.

Ref, 2024.,.. Ja�gu�.ç§q4.erdq�Tet;[el1o d,e 1.O$l7.Q5tn2, R$;3aQ,QOO,OO.
- Ret. 2025-Rau-;- Terreno com 352m2• R$10S.000,oD.

Ref. 2028 - Barra do ,Rio cerro - Terreno de 453,85m2• R$11Q,OOO,OO.
Rei: 4ob1 - tsttada Alto \3aribaldo - Tefre�o de i34.21 3in2. fi{$114.000,OO.

NEREU RAM'OS t REF
JARAGUA DO SUl- se 13004
I I ii!';. I

ILH,A DA FIGUEIRA! REFi
JA�GIJA 00 SUL- se 1019

Semi-nova com 2 quartos,
sáta, cozinha, bWG:, área de
serviço e garagem. Aceita
financiamento bancário.

GALPÃO Industrial com

1.688m2 de árft.� JÍtíl, em ..
ter

reno de 1L818rn2. Fácil acesso

Líndo sitio com 2 casas, uma
de 300m2 com 4 suites e outra

dI) caseirQ coI\1 80m�. Area O�
festas, campo de futebol, horta,
pomar, móveis sob medida.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A<CIMA DE TUDO" SEU BEM-ESTAR

Â!nTlljpme. se IlS h�lniz{�i��5 em pe!rTe�os espaços de teiiddade:
'3 :süftes II 2 ga'��Bns ;1 (:O.r,m;I1l�till -áwe� 5Ddat �TIltr�:u� m�b]liida e df'ootada Valte

ecorado
Entrega em
Setembro

[Jiealsec

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado lOh às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cód: 110 - CASA ALVENARIA - Tifa Martins,
com 70m2, 3 dormitarias, 1 vaga de garagem.

Terreno com 324m2. R$110.000,00.

CORRetOR DE IMÓVEIS Plantão: 9135·8601

3371-0099 www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br
www.ul.ir

SILVEIRACRECI 3494·J

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 112 - CASA ALVENARIA - Vila Lalau, Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte;
com 400m2, 5 dorm. sendo 2 sutte, 2 vagas com área de 69m2, 2 dormitórios, 1 vaga de
de garagem.Terreno cf 656m2• R$ 550.000,00. garagem.Terrendcom 169m2. R$135.000,00.

""

TERRENOS/CHÁCARASLOCAÇAO
Cõd: 12 -APARIA\UlIU-1IIInidi Cód: 272 - TERRENO - Barra do Rio

19Jeia.am2cbmlíiJs" 1 Wi1QIIIIIIm Cerro, com 300m2. Próximo a ADV.

ga;u!lll edemais_llIIilndia5. R$ 80.000,00.
RS"""

Cód: 441 - CHÁCARA - Jacu - Açú I,

Cõd:TI-APARIMHID-�III-'
com 20.715m2.Próximo a BR 413.

2 cbmilÕlios S1DID 1_ 2W@IJiI5é
R$ 150.000,00.

giIIê1f111D. RS1._00 -II- anll. Cód: 270 - TERRENO - Nereu Ramos,
com 65.000m2. Próximo ao Autódromo.

Cõd:31-APARIMHID-�, 3 R$ 800.000,00.
cbu••__1.2�é

Igarcvm..RS 1.cm"m -II- a:xomull. Loteamento Fossile - LOTES - Três
Rios do Norte, com 337m2. Próximo ao

lmm-Via rtwa., C8I1IlI�(_ Trote ao Galope. R$ 65.000,00.
fi�R$55D"IID..

Terreno em Guaramirim no Bairro Nova

C6d:: 67 -1OlINIEIE - �11I1laI1iu4, 1 Esperança. R$ 70.000,00.

tbmlflio" 1lGQ! 111m gBlçem.lPtnffJiiInIIID Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do
aWEG2. ...... -II-_.((_ . Sul, com 352m2. Próximo a recreativa

ellufl)).. da Celesc. R$ 85.000,00.

Cód: 101 - CASA ALVENARIA - Estrada Nova,
com 140m2, 4 dormitórios, 2 vagaS de garagem.

Terreno com 406m2. R$160.000,00.

Cód 150 - SOBRADO - Três Rios,do Sul, com
138m2, 5 doimitórios, 2 vagas de garagem.

Terreno com 312m2. R$170.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BILIÁRIA

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

01 su�e + 02 quartos, sala, coz
inha, bwc, área de serviço com 01
vaga de garagem, casa genminada.
R$ 800,00
Rel.-1003 - CASA PARA FINS
COMERCIAIS - CENTRO - Com
10 quartos, 04 banheiros, coz
inha com anmárias, toda murada.
R$2.000,00

Cód. 2806 - Amizade - Casa de alvenaria cf ReI. 2000 - APARTAMENTO
160,00m2, 1 suite + 2 qtos, garagem para 2 carros, - BAEPENDI- Com su�e +
murada, ótima localização residencial em rua astataoa 02 quartos, sala com sacada,
e sem sarda, toda documentação em dia, aceita finan- cozinha, banheiro, área de serviçociamento bancário, estuda propostas. R$ 340.000,00 com churrasqueira e 01 vaga de

!;:::===================================i�=::::;;::::;:=;:::::;;;:==:::;;�;;;;;;;;;;;;;;;���=� L-__�';":"' ___;; -'

garagem. R$650,00
Rel. 2002 - APTO -ILHA DA
RGUEIRA - Com 02 quartos,
sala com sacada, banheiro,
cozinha, área de serviço, 01 vaga
de garagem e churrasqueira na

lavanderia. R$ 600,00.
Rel. 2004 - APARTAMENTO -

CENTRO - Guaramirim - Com 01

quarto, sala com sacada e cozinha

conjugadas, banheiro e área de

serviço conjugada. R$ 450,00. Não
tem candaminia.
Rel. 2006 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 01 su�e + 02
Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno comercial f quartos, sala, sacada com chur-

residencial com 431 ,00m2, possui casa de alvenaria rasqueira, banheiro social, cozinha
com 90,00m2, próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

com móveis sob medida, área de
estuda propostas

�;;;;;;;;�;;;EE;;:;��iiis====;:===;:;;::;;iii
serviço com 02 vagas de garagem.:=;:::;;;;;:::=============í ri R$1.600,00.
ReI. 2007 - APARTAMENTO
- CENTRO - Com 02 quartos,
banheiro, sala com sacada,
cozinha:área de serviço com 01

vaga de garagem.R$ 720,00.
ReI. 2008 - APTO - CENTRO
- Com 01 su�e + 02 cuartçs;
sala com sacada, cozinha com
mabma, área de serviço, banheiro
social com 01 vaga de garagem.
R$1.200,00.
ReI. 2010 - Apto. - CENTRO - Com
01 suãe + dois qtas., bwc social,
sala de estar, sala de jantar, caz.,
sacada, área de serviço, 01 vaga
de gar. Prédio c/ elevador, piscina e

salão de festa. R$1.500,00

Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem bentetorías,
medindo com 470,00m2, sendo 20,00m de frente.

R$ 115.000,00 estuda propostas

Cód. 2354 - Nova Brasflia- 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. 2403 - Chico de Paula - Ap. cf 01 su�e +
2 qtos, 2 vagas de garagem, cozinha mobiliada,
120,00m2 de área total, próx. Posto Marcolla-

R$199.000,00 (aceita financiamento bancário).

qtas, sala com sacada e churras.,
bwc social, caz. (apenas bancada
de gran�a divide sala da caz.) ,

lavand. e garag. R$900,00
Rel. 2015 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 01 quarto com
sacada, saia, cozinha com pia e

anmária, área de serviço, 01 vaga
de garagem. R$ 500,00.
Rel.2017 - Quitinetes - Centro
Ed. Marechal Center - 01 qto, bwc,
sala e caz. canj. R$350,00
ReI. 2018 - Apto. - Centro - Com
02 qtas., sala, caz., área de serviço.
Não tem garagem. R$7oo,00.
Não tem candaminia, apenas taxa
de água.
Rel. 2019 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, 01
banheiro com 01 vaga de garagem.
R$700,00.
Rel. 2025 - APARTAMENTO - Vila
Nova - Com 03 quartos, sala
com sacada, cOzinha, área de
serviço, banheiro, com 01 vaga de

garagem.R$ 700,00.
Rel. 2028 - APARTAMENTO -Ilha
da Rgueira - Com 01 su�e + 02

quartos, banheiro social, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 650,00.
Rel. 3006 - SALA - Barra - Com

aproximadamente 200m' , em

baixo 02 banheiros, mezanino com
banheiro. R$ 3.600,00.
Rel. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- Com 750m' de área térrea mais
mezanino para deposito 125m',
com 03 salas para escritório + 02
banheiros de 01 lavabo, cozinha.
Área externa com 3.600m', aberto
com 02 porta rolo para carga e

descarga.Tada murada com trans
fanmadar industrial. R$ 6.500,00.

ffll'lOS ÓTIMAS OPÇÕES DE
SALAS COMERCIAS II

VENDEco p -

ALUG - DMINISTRA
5 - ven s@imobiliariabarrasul.-com

Apartamento mobilhado
Bairro Vila.Nova
Alto padrão

• Área privativa: 95,53 m1;
• Living para dois ambientes (estar I jantar);
• Suíte com sacada + 2 dormitórios (home-efflce);
• Varanda gourmet com churrasquelra;

F=======�==::':=::===========::. iiiiiiiiiiii__iiiiii_ii""";i_" � Cozinha americana;
• Lavanderia I área de serviço;
• Rebaixo em gesso em todos os ambientes;
• Infraestrutura para ar tipo Split;

Oportunidade única! �

onsulte nosso site!

3376 O

·

bi.nno I a su com
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.seculus.net
i/:I{,i'fo! :'h!, (,b i"1i a r i,� s'e (; u lu s@netu'n.!'�,,(om':b'r:JlI11J

12'6.9(() role de <iLrea total Gardgem

Medidor de água indi ridual

Plrell1arnção para spllit:

Box para depósnto
P'80 naminlado de madeira
nos Quartos e sala

_ cabamenro com massa
corrida e teto rebaixado
em gesso

SllIllte + 11 quarto

Sa�a de esaar e jantar

Coziinfula

4L 3partamelJ]1!:OS por aooar

Area social mobiRiada e decorada

Área dle servico

Sacada com dmrrasqueira
Janeêas Maxim-Ar

SaBão de Festas

Garagens

Portão e porteiro eletrônico

PBayground

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Central de gás

Lixeira com separação 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 iA O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

�;I/Q.'l!lI1l1J1I"jJ1IIIII!I!!I!Ili�.'''II'llIllIlIJíll!l íll!l!!!!__'l1IlI!I6IIIm,,';lff''''I!.111.flflJI!.tiJilliiNii".iIt.llfiJ?IIi!ffi!!fII#!/!'ll:'UJ!l�,.: �lrf(J'C:A(A(rmql/l
�,'.:I

' !

\

'

Ed. Magnolia, Centro, mobiliado
com 1 suite+ 1 quarto ..

R$900,OO

Casa Rua Espirita Santo,
Centro 3 quartos.

R$700,OO

, 'I'a ", 'i'I 1'�i�'!.,''imlll'.1�1 "1m �,{;t!lIIIlI"!f�'If�/IIN"htf�'!IIII�f,lffl.lI!iif!iI:":11 WJIf!rIIt'fl,%e 11'�r..�f!i!1!I: tP!1/1/r�m�",lm'I].:/!"�'/i!lliI/>/Ifl!i;lfiiffi�fil(ffl!1 'i';;�.

� LO(AÇÃO"RESIDENdÀl'"�
- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$700,00
· Ed. Nova York, Centro R$980,00
- Ed.waldemiro Bartel, Baependi R$850,00
- Ed. Morada da Serra, nova Brasilia R$1 000,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 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
- Ed. Jacó Emmendoerfer, Centro R$1200,00
· Ed. Fragatta, jaraguá Esquerdo R$680,00
• Ed. Tulipa, Centro R$1070,00
· Ed, E$plendor, Baependi R$880,00
- Ed.D'ltalia, Czerniewcz R$800,00

- Casa Com. 4 quartos , Centro R$2500,OO
· Casa 4 quartos, Nova BraslTla R$ 2<XXl,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
· Casa 3. qrtos, 1 suiIB na Ilha da FigueiraR$1300,00
- Casa 3 qrts, Czemiewcz R$900,OO
· Casa 3 qrts + suiIB , Czemiewicz R$1500,00

.

- Casa aIv. 3 qrtos, ResJCom., 288m2, Nova Brasnia
R$2700,00

- Casa Alv. 1 qrto, Santo AntonioR$330,00
· Casa Rio da Luz, 3 qrtos. A partir de R$500,00
• Casa 3 qrts, Centro R$700,00

· 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$2.1 00,00
Salas Nova Brasilia a partir de 53m2 a partir de R$1200,00
Sala Tower Center, centro 61 m2 R$11 00,00
Sala Tower Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
Ed. Markete Place, Centro, 40m2 R$ 550,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 700,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 600,00
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2. A partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, cf 973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 100m2 R$1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$1435,00

· Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,00
-Galpão cf 691 m2 Novo- Czemiewicz- R$5000,00

'- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Terrno cf 36:4 m2 Água Verde R$1.000,00

- Ed. Dom Emilio, Nova Brasnia R$550,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$400,00
- Apto mob. Rua Joao Planincheck, Nova Brasilia R$720,00
- Apto Rua Dona Antonia, Nova Brasnia R$360,00
- Ed. Manacá, Nova Brasília R$480,00
• Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$550,OO
· Apto Ilha da Figueira R$ 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$500,00
- Ed. Paris, Baependi R$630,00
- Ed. Maria Alice, COZo Mobiliada, Ilha da Rgueira R$780,00
- Apto, Rua Exp. Antonio Canos 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. Mariscai, Vila Nova R$680,OO
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$540,00 .

- Ed. Magnolia, Centro R$780,00
- Ed. Tulipa, mobiliado, Centro R$1500,00
- Ed. Centenário, Centenário R$600,00
-Ed. Winter, Baependi R$520,00
- Ed. Lililum, Vila Lalau R$520,00
- Ed.Munique, Centro R$870,00
- Ed. Nostra, Água Verde R$680,00
-Ed. Monise, Vila Nova R$ 780,00
·Ed. Trento, Vila Lalau R$630,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FlM DE SEMANA., 9 E 10 DE JUNHO DE 20121 VEíCULOS 1 3

AGORA COM
IPI REDUZIDO
PARA TODA
A LINHA.
APROVEITE!

COMPROMISSO NISSAN MARCM
• ,:JII..(IfJUID1lA
• !••IlE�_�._
•RqlIBIfIDDIf_

• AIRBAG DUPLO DE'�ÉRIE
• MOTOR UlOU 1.6 FLEX
• DIREÇÃO ELÉTRICA'"

TAXA DE 0,890/0A.M.(1)

MOTOR TURBODIESEL COM 163 CV
• AR-CONDICIONADO I DIREÇÃO HIDRÁULICA
• RODAS DE LIGA LEVE ARO 16" • TRAVAS ElÉTRICAS

II dl'iDBil !".,Atalm (6 IlVIIlI'aflS
• ALARME E IMOBILlZADOR DO MOTOR
• RÁDIO COM CD PLAVER E MP3
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA LEVE • DIREÇÃO ElÉTRICA
• AR-CONDICIONADO • AIRBAG DUPLO

TAXA DE 00/0 A.M. EM 24X (4)

•
�

PROGRAMA�\direção especial�
Consulte condições especiais.

CONDiÇÕES ESPECIAIS PARA PESSOAS
JURfDICAS, TAXISTAS E PCD.

SHIFT_thewayyou move
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1 081 - Centro - Jaraguá do Sul - se
Fone: 47 3054-2600 - www.nissannix.com.br

11;
. ��II;;à����".NtSS�N MAfl\CFH

.'
ii; na �élllfí() t.o, com r:Joii#:"

C ; d� Si!irie nas Vt)l'sóes � ,QS e 1,éS, I;lV !l S
. do. m zéró-quilélmatlO da NlllSan

Frontii;!r (201212013) o çlífmt� obterá bónus no valor de R$ 3 ml! se colocar uma das seguintes opções
de veiculQ usado na negociaçâ\l: (i) Nissan importado, diretamente pela Ni!;san do Brallil, ou fabricado nó"

I f I I pais (Programa de Fidelidade) ou (ii) picapes (4�2 ou 4x4) ou OUIIO com tração 4x4 de qualquer natorllZa
(Programa de Conquista). Em ambos os casos, o clü;mte deve ser proprietário do veíoulo usado há no

minimo seis meses (contados tia data da emissão do documento), Os prOgramas não são cumulativos. O CPF/CNPJ do
proprietário do veículo usado, objeto da troca, deve ser obrigatoriamente o mesmo do comprador do novo velculQ, Este
programa também é válido para vendas diretas. Promoção válida até 30/06/2012. Todes as condições de financiamento
deste anúncio são válidas até 3010612012 ou até quando durar O estoque de 2 unidades por veiculo e estão sujeitas
a análise e aprovação de cadastro. Freie incluso. Para todos OS financiamentos, larifa de collfecQão de cadastro de R$
'150.00, Garantia de $ anos, sem limIte de qUilometragem para uso particular, 100 n)il km para use comercial, ou o que
vencer primeiro, 001'11 revist'ie$ e roanu!e/l�s efelllatlas rias c9nCes�íQnárfas NiS&M, firMadas ii. defllito$ de Ta.Qrioaçâo
QÚ i'flontasem de P�Ças, Para obter mais inlormaçOes, carrllulte o manual de f;jarantia. ,triage,n� merqmente

'

I AO�litl� ná fl:f,� 1:)\,>!1\0 em CQ com Q Prócqllve - Prograt1'1!1 diil.CQn
II�O Ar j:J�r V�tbul!.l!!

.
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r -

CARROS COMPLETOS COM: 1

GOLG5 DE

4P2011
COMPLETO

c
o
-..::
::.-

Õ
<lO

NOVO UNO VIVACE 4P
COMPLETO

Uno Vivace 1.0 4P 11/12. Gol G5 1.0 4P 10/11. *Taxas de 0,98% a.m. ou 12,41% aa, válidas para financiamentos em 24 parcelas, com entrada mínima de 50% do valor do carrl>. CET variável de acordo com o valor financiado. Condições válidas para
financiamentos na mo�aljdade coe pelo banco av. Entrada/financiamento sujeitos à aprovação de crédito pela financeira. Fotos ilustrativas. Ofertas válidas até 9/6/12 ou�nquanto durarem nOS$05 estoques.
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,.

NA LE MONDE O IPI E REDUZIDO
,.., ,.

E AS TAXAS SAO IMBATIVEIS.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROEn

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

-

C3 3xR$ 89,00 3 x R$ 153,00 3xR$161,00 3xR$153,00 3xR$153,00

AIRCROSS 3 x R$ 109,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 166,00 3xR$174,00 3xR$174,00

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 34.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 60% + 48 parcelas fixas

de R$ 399,00 com taxa de 0,89% a.m (válida para modelos 2012) + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 30 parcelas com taxa

0% a.m (válida para modelos 2012) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física .•

*R�a.deligaleve15:'wátisna,compradomodelo:CitroênC3GLXOkm.Benefícionãopodeserconvertid�em Faça revisões em seu veículo regularmente .,"
especie. Ofertas validas ate 16/06/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.

• 00""
� I r t I I !
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KlA MOHAVE chega
ao Brasil com

n va motorização,
ransmis ão de 8
e adeseGPS

As concessionárias da Kia Motors

do. Brasil de todo o país começaram
a receber as primeiras unidades do

Kia Mohave com nova transmissão

automática de oito velocidades, kitmultimídia
- que inclui GPS, OVO player e Bluetooth
- e novo motor 3.0 diesel, que atende às

exigências do Proconve L6, o Programa
de Controle da Poluição do Ar por Veículos

Automotores, responsável por determinar

limites máximos de emissão de poluentes
nos veículos comerciais leves a diesel.

O SUV mais potente da Kia agora está

disponível em duas versões, H.570 e H.670.

A versão H.570 possui motor diesel3.0 litros

V6 OOHC de 24 válvulas EVGT, com 256 cv e

transmissão automática de oito velocidades

com opção de troca sequencial. A· versão
comercializada anteriormente apresentava
6 cv a menos de potência e transmissão de

6 velocidades.
Já a versão H.670 contempla motor a

gasolina 3.8litros V6 OOHC de 24 válvulas

CWT, com 275 cv de potência.
A transmissão é automática de cinco

I�

Sal. (amboriú: 47 3360-9777 Joinville (Show Room): 473435-0885

Slumenau (loja (entro): 47 3236-8000 Join�ille:,47 .3435-3595
'. Florlanépolls: 48 3248-0777

�1�fT1eJ)�u (loJp. eR). "47 "3;J·'i-l17.1 . "sâ"d José: 48 3288-0777
Jara2uá do Sul: 47 3275-0808
Av. Preléito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

Preço válido até 10106/12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro. para 5orento 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.

marchas, também com opção de troca

sequencial. Os preços públicos sugeridos
são, respectivamente, R$ 189,9 mil e R$
169,9 mil.

Com tração 4x4, o Mohave apresenta
4.880 mm de comprimento. 1.915 mm

de largura e 1.810 mm de altura, com

distância entre-eixos de 2.895 mm. O

veículo foi desenvolvido para acomodar

bem sete pessoas.
O Mohave continua a oferecer de

série o mesmo nível elevado de itens de

conforto e segurança visto em toda a linha

Kia. Entre eles, Smart Key; computador de

bordo; memória integrada para banco do

motorista, retrovisores externos e volante;
ar-condicionado digital com controle

independente frontal e traseiro; air bags
frontais, laterais e de cortina com sensor

de capotamento; câmera de ré; freios a

disco nas quatro rodas com ABS e EBO e

os sistemas HAC, OBC, TCS e ESP.

Power Imports
www.powerimpO�St.com�b�

Cinto de segurança salva vidas.
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+ 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 Elegante 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 1.42010 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.

• 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 de zero, 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 2003,1.816

válvulas, roda 16, original, preto,

completo.R$ valor a combinar.

Tr:3371-01341 9931-6391 (oi)

• Vende - se Idea Adventure 1.8/Flex
- 2007-Completo- vermelho. R$

29.000,00. 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 Yamaha XT 600, ano 2004,
azul. Em ótimo estado com manual

e chave reserva. R$ 12.500,00. Tr:

9926-1717

• Troque seu volante que esta velho

por um novo,trabalhamos com todas

os modelos e atendemos a domicilio.

Tr:8812-717Q 1 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: 8425-64911 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) 3273-76441 8812-

71701 7813-4785.

• Vendo Corsa ret ano e modelo

98 4 portas cor verde perolizado,
Ar condicionado, travas elétricas,

J 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 10 x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Celta LS 2012, metálico, estado de

zero + 60 x de 555,00, ou entrada
, em até 10 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.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16

vá!vulas gasolina, 2005, vermelho

ar cond, vidro elel 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: 3275-35381 9931-

9410.

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano

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 Renault 2006,1.6 privilége
sedam - air bag, som ... Etc.(carro

particular, baixa km) R$ 20.000,00.
Tr: 3397-2050

• Vende se Gol, g3, completo, prata,
ótimo estado de conservação. R$

16.500,00. Tr: 3370-79941 9916-

9619

• Vendo novo Gol g5 total flex 2012,
4 p, completo, R$ 27.990,00. Zero

de entrada, 60x R$ 775,00

• Vendo novo Gol g5 total flex, 2011,

4p, completo, R$ 25.990,00 zero

de entrada + 60 x R$ 720,00 ou

entrada em ate 10 x no cartão de

credito, viabilizamos troca, metálico,
IPVA pago 2012. Tr: 3032-1400.

• Vende-se Fax 1.6 4P preto completo,

ano 2004/2005 os itens são'

originais de fábrica. Carro bem

conservado. Valor: R$ 24.900.,
Fone: 91725331/32761265

Thiago

• Vende -se Voyage 2010 completo.

R$ 28.000,00. Tr: 3276-0850

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$

10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vende - se G3 1.0 completo, com

ar cond, direção e air bag duplo,
4 portas, branco. R$ 9000',00
mais prestações, particular (não

precisa transferir) Tr: 3273-76441
881271701 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: 8856-76601 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

,., .,
.

BALCAO NEGOCIOS

• Moto Honda vb 300r 2010 com

3800 km original IPVA 2012/2013
-

pago. Moto estado nova, sem troca

R$ 9800,00. Tr: 47 9138-9592 cl

Rodrigo.

• Vende-se moto Prima Kasinski 150

2011, emplacada até 2013, preta.
Valor R$ 5.300,00, interessados

falar com Cristiano 9653-7897.

• 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 1 8853-
9716

• Vendo terreno em Schroeder 900

m2 .R$ 50.000,00 .R$ 3275-2347 1
8853-9716

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat -

R: Irmao Leão Magno (15,75 x24, 00

m) cada R$ 170mil- tratar com Sergio

Cyrillo Bagattoli 9975-3940

• Grande oportunidade Vendo um lote

no perímetro urbano, com 21, 146 m2,

6 do centro de Jaragua, com escritura,

com casa alvenaria aprox. 80 mts com

água corrente e cachoeira, nascente,

lagoas de peixe. R$ 350.000,00.
Aceita proposta. Tr: 9118-5474/9662-

0895

• Vende-se terreno na praia de Itajuba
R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2• Tr:

8448-8644

• Vende - se um terreno com casa

mista, na Rua Oscar Schneider - Barra

do Rio Cerro, R$ 110.000,00 aceito

propostas. Tr 9114-8095.

• Vende se um terreno 7.522 mP 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
ser 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 m2• Tr: 9922-1577

• Vendo terreno com 739 m2 com

escritura no Amizade. R$ 70.000,00

pronto para construir. Tr: 3371-3571/
9648-9399

• 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-

79941 9916-9619

• 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.

.' Ford/KA GL - Ano 2000, Branco,

gasolina, roda de liga leve e tapete

de alumínio. Lic. 2012 pago.

R$11.500,00. Fone: 9126-9853

• Vendo Ford Focus 1.6, 2004 sedam,

completo. R$ 21.900,00. Tr: 3372-

0665/3372-0028.:

• 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

1 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.

• 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 Llx4, diesel3.0

eletrônico, 2008, completa (air bag,
abs, santo Antônio, estribos capota

marítima, 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.

• 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,

469 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 1
8856-7660.

• Vendo uma caixa dutada com 2

Subs Bravox 400 RMS mais2 par de

meia nove PYONERR 850RMS, tudo

novo por R$ 800,00. Tr: 47 3376-
4050 com Nilmar.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$

5.500,00. Tr: 3370-07191 9953-

3878
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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

19927-3117

• 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 cl 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,DO +135 parcelas de

R$871,32. Tr: com Valdir 8494-

5911 ou 9270-3638. e-mail: valdir@

grupohb.net

• Vendo Notebook Deli - 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, cl Bruno. Tr:

(47)3055-0085 13372-2772. 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 m, com colunas reforçadas,
interessados falar com Cristiano

9653-7897

• Vende- se carrinho de lanche em

funcionamento, com churrasqueira e

mesa de sinuca, no bairro Amizade.

Tr: 8469-8547.

• Ótima oportunidade vendo oficina

eletromecânica (motores elétricos

e venda de peças), em pleno
funcionamento com 6 anos no

mercado, ótima clientela de Jaraguá
do sul região, sem restrições
negativas de títulos protestos e

impostos em toda gestão,2006,2012
com todo maquinário, matéria prima,

pecas ,com técnicos na área .valor

R$ 50.000:bo. 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

• Véhde-se mercado no bairro São

Luis, equipamento completo,
incluindo, açougue. Valor a negociar.
tratar: 33760082 191688116

• Vende - se padaria e mercearia em

Schroeder. Tr: 3275-0697.

� Vendo monitor LCD 15 polegadas LG.

R$ 100,00. Tr:8433-7261

• Vendo câmera digital SonyW55 +

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

oxiacetilênica. 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 ergornétrlca. R$

200,00. Tr:3276-1410

• Aceito doação de beliche usado em

bom estado. Tr: 9198-5568

• Vendo uma maca com escadinha,

dois degraus, mesinha 2 níveis com

rodinhas e cadeira giratória. R$ valor

a combinar. Tr: 9682-2080

• Vendo uma empilhadeira manual

1,60 de alt. 500 k. R$ 1200,00 e

também vendo um compressor de

ar trifásico 15 BR/200 L profissional
Bravo. R$ 2200,00.Tr:3276-2000 I
8464-2080

• Apartamento cl 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 7° Andar

(último) Edifício com elevador. R$

185.000,00. 085: 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 m2• R$ entrada +

parcelamento + financio Tr: 9159-9733.

Creci 14482.

• Apt.76 m2 privativo na Vila Lenzi 3

quartos mobiliado. R$ 145.000,00.Tel
9918-9996/8443-3633

• 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 kitinete com 1 quarto cozinha

e banheiro. R: MaxWilhelm, 837. 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) cl área de serviço,
sacada c/churrasquetra.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/churrasquelra, cozinha, área de

serviço, 2 dormitórios BWC, garagem,

elevador, salão de festas, área

privativa: 61,23 m2, área comum:

11,07 m2. Vaga de garagem: 11,50
m2. R$ 150.000,00. Tr: (47) 9905
8809 ou (47) 3275 2423

• Vende-se apartamento novo no centro

a 5 quadras do calçadão, 2 quartos.
64 metros no valor de R$ 155 000,00.
Tr: 3371- 6623.

• Vende-se apartamento novo em Três

Rios do Sul, 2 quartos, 64 metros no

valor de 120 000,00 Tr: 3371-6623.

• Vende-se apartamento Rio Molha

em frente a Prefeitura, 56 metros, 2

quartos, Residencial Vicenzi no valor

de R$135.000,00. Tr: 3371-6623.

• Vende - se apto na praia Itajuba 65

mt2 cl 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 rn-; terreno 390

m2• Porcelanato, água quente, laje
inclinada, moderna próx. Unerj/Rau,
R$ 275 mil. 8443-3633

• Vende-se uma casa prox. aWeg 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 I 9905-7365

• Vendo casa Nova na praia Barra

Velha, Suíte mais 2 quartos, e demais

dependo Fone 8448-8644

• Vende - se casa de alvenaria com 3

quartos, no Jgua Esquerdo prox. ao

estofados Jardim .R$ 175.000,00. Tr:

8800-8800.

• Vende - se casa em Schroeder. R$

130.000,00. Imóvel aceita financiamento.

Tr. 9977-95501998%049

• 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 AR!:'JO

• Vendo sobrado nos fundos e casa na

frente, toqo murado de alumínio, 300

m2, toda de material no Bairro João

Pessoa. Tr: 9196-0955 I 9616-3092

com Cleni e Jandir. Válor a combinar

I troca com casa ou chácara em

Curitiba.

• Vendo 2 casas de alvenaria em

Joinville escriturada, rua calçada,
ótimo local, terreno comsoo mt2.-R$:
120.000,00. Aceito veiculo com 50%

do valor ou terreno. Tr: 3273-7644 I
8812-7170

• Vendo uma chácara de 50.000,00

mt2 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 DVDs 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

(�7) 9244-6304
• Aluga se sala comercial em
Guaramirim com 18 mt2, ótima

localização. Tr: 3373-1900

• Aluga-se galpão com 200 mt2, na

Rua Cristiane Zérblrn, 240. Rio Hern

Schroeder 3374-148818861-9108.

• 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 I 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 Brasilia. 450 m2

(15 x 30 mt) Contato pelo telefone 47

8818-3320

• Terreno de 20 por 70 mts com casa

de 220 mts,sala e cozinha dois

banheiros 3 quartos e escritório,

tudo murado com portão eletrônico,

jardim, garagem para 3 carros.Preço a

combinar. Tr: 9969-5540.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino
no Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr:

3376-0726

• Terreno na praia de Itajuba, R$

10.000,00 entrada e saldo parco

Direto c. propriet. Fone 8448-8644

• Vendo 3 terrenos na praia de Itajuba,

R$ 28.000,00 escriturados 300 m2

fone 8448-8644
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Modelos S e LX possuem
novos motores com três
válvulas de admissão.
Marca afirma que motos serão
30%-mais econômicas que
versão anterior.

•

t.c

As famosas "Vespinhas"
acabam de ganhar novas
versões, na Itália, segundo
divulgou o Grupo Piaggio,
detentor da marca. Os
modelos Vespa S e LX

chegam ao mercado
italiano prometendo
mais economia e melhor

desempenho. A principal
novidade é a adoção de
novos motores com três
válvulas de admissão -

antes eram apenas duas
-, o que, de acordo com a

fabricante, pode realizar
consumo de 55 km/I a
velocidade constante de
50 km/h.

Em tempos de crise no

país, a marca procurou
deixar a Vespa ainda
mais econômico, gerando
30% menos de consumo
que a versão anterior.
Além disso, a marca

garante que os intervalos
de manutenção estão
mais longos, chegando
a 10.000 km entre cada
revisão. Os modelos

possuem motores de 125 cm
(11,6 cv) e 150 cm- (12,9 cv)
e os preços na Itália partem
de 3.820 euros, equivalente a

R$ 9.659 (cotação do dia).

Enquanto o modelo S

possui características mais
esportivas, o scooter LX tem
apelo touring, ou seja,
mais confortável.

•

I.C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE JUNHO DE 20121 VEÍCULOS 1 11

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500
,�

GOL G4 4 PORTAS 2009
COMPLETO••

s

':al'I"''iJI!f1&'IlB."I'Im.1.. .�. .!lff.llbmmlll" ii mUI

I FIAT UNO 2 PORTAS 2009

L
_a.iW8iFllfflMIIIIC\OPCS·_".WIiI'li/8&�

----------_._"

I TOVOTA COROLA 1 7

I COMPLETO AUTOMAT.
L �_._�, _

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL
PROMOÇÃO
R$114.900,OO

.

SX4 2.0 MT

Espetacular!
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 ASS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

TR4 2.0 AT 4x2

Fora de série!
o KM - Prata Rhodiüm • Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Freios

ABS, Air Bag Duplo, Câmbio Automático, CD Player.

TOYD'm HIWX SW SRV 2008
COMP. 3,0 4X4 AUTOMImC.

..' ,

. .

d Mauvo I
Rua Angelo Schiochet, 80 CentrÓ,:�:i:,

C��ros NaClo�al.s e Importados: Novos e Seml-n�vos ReVisa os
. ,

I I
.

47 327?.113�Jax: 4�',3275.11��'.<.';�
VIsite nosso slte ..www.maurovelculos.com.br, . lZIrD!II:D Jarag�a do Sul se ' ;', ·.;{-�'�{,r:': ;,�';J

• '.

1_,L
�- •

, ,"
/'�

•
�. �

"

' ,'.��'. ::�"!�)$:1Iê\

.

VW PAR�TI. 'k6 �C!o6
COMPLETA.•íiI3l1tl,'íll/iEIiJJJ1�'l.iBm!! .JlIJfh!/ll8!!Timllfllfrlffi

vw FOX PAlME 1,62011
VW FOX 1.0 4P 2007'2009
vw GOL GIV 08\Df3ID9\P6
GOL GV COMPLETO 2009

I PARATI 1.6 2006
GOLF 1.6 01 \02\2012

. HONOA CIVIC EX 2006

I I HONOA rrr 04\05\09I SANOEIRO 1.62011
BANDEIRO 1.0 2009

I PRISMA 1.4 2007

_J CORSA SEDAN 1.4 2008

I CORBA SEOAN 99\01\03\2010
CORSA HATC 01\02\03\05\2007

I CORSA HATCH 1.8 2005

I
PALIO 030812010

, SIENA2oo5
I HIWX 9812008

I S10 4X4 2.8 CD 2005
I

I FIAT loEA ElX 2006

I C4 PALlAS GLX AT 2008

_.. :;..;...;.._....................... I C4 HATCH GLX 2010

CO'RSA HATCH MAX 1.0 2005 K'TII
ECOSPORr 06\2007

�I���'!!���-�":������·I �i��io5::8
I I PEUGEOLIr 207 PASION 2010

I
ESCAPADE 1.6 2010
SCENIC 200512006

'I PICASSO 0307\07'2008
I FIESTA SEOAN 2008

I FIESTA HATCH 2011
. lOGAN 2008 .

I I GM\AGILE 1.4l1Z 2010
CLIO SEDAN 2005

.1 CUO HATCH 02\06\2007'2010

••••111 I VVV\JETA
2.52008

L..._ ... _ ...._, .._._,_ .. _., ,_ ... _ .... _ .. _ .. __ .•_,_.. __ ._ ... , ....._,_,
VECTRA 0006\2008

I GM\ ASTRA 0412008
I FIA1\ PUNTo ElX 2008
I PEUGEaT 307 2004
GM\ MoNTANA 1.4 2008
CORoUA XEI AT 2007
CrrRoEN C3 04\06\2006

I GM ZAFIRA ELEGANCE 2005
FORD KA 2004
GM MERIVA 1.8 2004
FORO F250 3.9 2002
TAURUS 3. O 1997

PEUGEOUT 206 1.4 4P 2008 I GOL CU 1996

COMPLETo_I l_����2���� .
.__

PEUGEOT 207 PASSION 1.42010 I
1'_i'II'_.lfl_1

I

__
��!_�:i��.!__J

GOL GV 1.0 2009

__�'!!���-_�_J

Ranger Sport 2.3

Grand Vitara 2.0
AT 4x22008 - Preto - 47.000 km - Gasolina = Ar-condicionado, Direção

Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Faróis de

Neblina, CD player.

Impressionante!

Fox 1.0
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.30.500,00

,"

2009 - Preto - 43.850 km - 4 portas - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e
DesembaçadorTraseiro. Faróis de Neblina. New Civic Lxs

At 1.8

46.500,00
Focus Hatch 1.6 GI

52.500,00
2e11 - Branco - 16.700 km - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player, Air Bag Duplo.
Computador de Bordo.

2009 - Preto - Flex - 40.350 km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica.
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player. Piloto Automático, Bancos em

Couro, Câmbio Automático, Freios ABS,AirBag Duplo, FaróisXenon.
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aren apresenta
e são 2013 do

er�sportivo
"

·12C
MOtor 3.8 V8 bi
turbo passou de 600

'

cavalos de potência
para 625cv,,:
Transmissão SSG

. de 7 velocidades

tem trocas mais

rápidas e suaves.

Após um ano do lançamento do modelo

MP4-12C, a McLaren anunciou um novo

pacote de melhorias para o seu supercarro,

encabeçado-por um aumento de 25 cavalos
I na potência do seu motor 3.8 V8 bi-turbo.

Para quem já adquiriu o modelo, as mehorias
podwerão ser feitas gratuitamente, de
acordo com a montadora.

A reprogramação da unidade de controle
eletrônico (ECU) do motor aumentou a

potência de 600 cv para 625 cv, enquanto
outras modíflcacões. aperfeiçoaram a

transmissão SSG de 7 velocidades, o que
resulta em resposta nítida à aceleração e

controle de embreagem melhorado para
as mudanças de velocidade, que estão
mais rápidas e suaves, de acordo com a

fabricante.

Embora a arrancada de O a 100 km/h
em 3,1 segundos continue a mesma, os

tempos de O a 200 km/h e de O a 300

km/h foram reduzidos em 0,1 segundos,
para 8,8 segundos e 26,5 segundos,
respectivamente. A velocidade máxima é de
333 km/h. A McLaren diz que as emissões
de C02 mantêm-se inalteradas em 279 gI
km, já o consumo é de até 8,5 km/I.

O modelo 2013 também recebe uma

versão atualizada do gerador de som de
admissão (ISG), que controla a quantidade
de som de admissão do motor ouvida
na cabine. O sistema melhorado agora é

prograrnável em três níveis" em todos os

três modos de powertrain '(Sport, Normal e
Track).

Entre outras melhorias estão um novo

sistema acionamento das travas das portas
e de climatização. A versão 2013 traz

ainda novas cores, desenhos das rodas

diferecniados, novo acabamento interno, e

um sistema de suspensão que permite que
o veículo seja elevado até 40 milímetros na

parte da frente e 25 mm na parte traseira
em relação ao solo.
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FOTOS MARCELE GOUCHE

Nossa missão é fortalecer
e unir cada vez mais

essas empresas, através
de cursos e eonaultoeías.
A1essandro Machado,

presidente daApevi

TRANSFORMAÇÃO
Arena Jaraguá em obras para a

montagem de 111 estandes que

,irão acomodar 80 expositores
I

-

PROGRAMAÇAO: EXPO FEIRA 2012

• DIA 13/6 - QUARTA-FEIRA
• 18h - Solenidade de Abertura da EXP020 12
• Abertura do 10 Encontro Brasil Sul da Micro e Pequena
Empresa e Empreendedor Individual

• Abertura da Sala do Empreendedor
• Abertura da 10 Feira do Empreendedor Individual
• Banda do 620 Batalhão de lnfcntorio de Joinville
• Visitação aos estandes
• Cafeteria
• Turma do Miguelito
• 22h - Término das atividades do dia

• DIA 14/6 - QUINTA-FEIRA
• 16h - Abertura da EXP020 12
• Sala do Empreendedor
• 1 a Feira do Empreendedor Individual
• Visitação aos estandes
• Cafeteria
• Turma do Miguelito
• Fundação Pró-Rim, Educar para Prevenir e Rins do Riso
• 18h - Apresentação Grupo Gats, com Chaplin
• 22h - Término das atividades do dia

DIA 15/6 - SEXTA-FEIRA
• 16h - Abertura da EXP020 12
• Sala do Empreendedor
• 1 a Feira do Empreendedor Individual
• Visitação aos estandes
• Cafeteria
• Turma do Miguelito
• Fundação·Pró-Rim, Educar para Prevenir e Rins do Riso

• 18h - Apresentação Grupo Gats, com Chaplin
• 19h - Desfile de Moda SENAI
• 22h - Término das atividades do dia

DIA 16/06 - SÁBADO'
• 13h - Abertura da EXP020 12
• Sala do Empreendedor
• 1 a Feira do Empreendedor Individual
• Visitação aos estandes
• Cafeteria
• Exposição de Aeromodelismo
• Exposição de carros antigos e diferenciados
• Turma do Miguelito
• Fundação Pró-Rim, Educar para Prevenir e Rins do Riso
• 18h - Apresentação Mágico Pasquali
• 22h - Término das atividades do dia

• DIA 17/6 - DOMINGO
• 13h - Abertura da EXP02012
• Sala do Empreendedor
• 1 a Feira do Empreendedor Individual
• Visitação aos estandes
� Cafeteria
• Dia do Sorvete
• Turma do Miguelito
• Fundação Pró-Rim, Educar para Prevenir

e Rins do Riso
• 14h - Apresentação Mágico Pasquali
• 19h - Término das atividades do dia
• Programação: 10 Encontro Brasil Sul da Micro e Pequena
Empresa e Empreendedor Individual

Entrevista: A1essandro Truppel Machado

'�pevi temum papel importante
na qualificação do empresário"
Na contagem regressiva para uma das feiras mais importan

tes da região, aExpo Feira deNegócios do Vale do ltapocu 2012, o
Presidente daAssociação dasMicro e Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu (Apevi), o engenheiro civilAlessandro TruppelMacha
do, explicou em entrevista ao Correio do Povo a situação e opor- .

tunidades das pequenas empresas da região. Machado analisa a
necessidade da relação do pequeno empresário com aApevi, o ce
nário econômico brasileiro e a polêmica implantação do Simples
Trabalhista.'Ele também avaliou a importância da capacitação
do empreendedor individual nesta edição daExpo.

O·Correio do Povo:AExpo
garante que tipo de oportuni
dades aos micro e pequenos
empresários?

Alessando Truppel Ma
chado: O evento serve para
a divulgação dos produtos e

serviços, fortalecimento da
economia da região e a união
dasMicro e Pequenas Empre
sas (MPEs), com geração de

negócios e troca de experiên
cias entre os expositores.

OCP: A Apevi é uma

entidade forte na região.
Como você avalia a qua
lificação dos empresários
desse setor?

Machado: AApevi tem um

papel importante e fundamen
tal na qualificação do empre
sário das micro e pequenas
empresas e empreendedor
individual. Em 2012, já capaci
tamos 1,2 mil pessoas e temos

como meta até o final deste
ano chegar a 2,6mil.

OCP: Há um aprimora
mento da gestão?

Machado: Nossa missão é
fortalecer e unir cada vezmais
essas empresas, através de cur

sos'e consultorias, para o cresci
mento e o desenvolvimento dos
micro e pequenos negócios.

E que isso está resultando
naprática?

Machado: O grande resul
tado que temos é que as em

presas do setor são respon
sáveis por 60% dos empregos
formais e 98% das empresas
no Brasil.

OCP: Qual avaliação do
cenário econômico brasileiro
para micro e pequenos em

preendimentos. A realidade
local possibilita uma expan
são de novos negócios, ou

houve uma retração de algu
mas atividades?

Machado: Estamos num

momento importante no Bra-

sil com uma economia está
vel. Nosso país é a bola da vez,
devido aos grandes investi
mentos externos e internos

como, a Copa do Mundo e

as Olimpíadas nos próximos
anos. Nesses eventos surgem
grandes oportunidades para
as MPEs terem esse cresci
mento sustentável. Mas o

grande desafio oferecer uma
boa infraestrutura.

OCP: Um dos temas deba- /

tidos num dos encontros será
sobre o Simples Trabalhista A
ideia é estimular a contrata

ção formal de funcionários do
setor e reduzir alguns encar

gos. Quanto o setor emprega
na região, e como a Apevi vê
essa alternativa?

Machado: O encontro Bra
sil sul daMPE eEmpreendedor
Individual (ED será uma gran
de oportunidade para o grande
empresário se capacitar, trocar
experiências, participar dos
encontros de negócios, onde

poderão resultar em bons

ganhos e debater um tema

importante, que é o Simples -

Trabalhista. Ele tem o objeti
vo principal reduzir encargos,
flexibilizar procedimentos
entre empresário e o funcio
nário

-

sem perder nenhum
direito do trabalhador.

OCP: Quais as principais
carências do setor e como as

entidades trabalham para re

verter esse quadro?
Machado: Uma das prin

cipais carências é o a infraes
trutura da nossa região, como
por exemplo, a demora para
a duplicação da BR-280, o

Código Florestal que afeta di
retamente o crescimento das

empresas e alta carga tribu
taria. Estamos trabalhando
forte em várias ações como,
o Feirão do Imposto, organi
zado com núcleos jovens em
presários, e missões a Brasília
para cobrarmelhorias.
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Consulte uma concessionária ou o site Chevrolet para obter informações
sobre as versões e configurações disponiveis.Preserve a vida. Use cinto de
segurança. Os velculos Chevrolet estão em conformidade com o Programa
de Controle da Poluição do Ar por Ve lcu los Automotores - PROCONVE.
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Atenção cartolagem de plantão. Aceitarei adesões à liga
avanteesportes.com até a quinta rodada do Campeonato
Brasileiro. Já são 115 treinadores conduzindo suas equipes
na disputa. Na última rodada quemmandou bem foi o
Leonardo Turqueti, do Colorado Leks, que somou 94,40
pontos. No geral, o líder é o Baenbendi Futebol, do Eduardo
Rafael, que acumula 205,86 pontos. Tá valendo prêmios!

,
•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Poucas opções
Com o feriadão, restaram poucas opções ao torcedor neste

fim de semana. Em Iaraguá do Sul, amelhor acaba sendo o

amistoso entre Iaraguá - que se prepara para a Divisão de Aces
so - e Barra do Rio Cerro - que semovimenta para a Copa Inter
bairros. Será no domingo, às 15h, no estádio do Botafogo. Se o

torcedor preferir cair na estrada, uma boa pedida é atravessar a
serra e acompanhar o decisivo jogo entre Cruz de Malta e Vera

Cruz, pela Taça Pomerode. Mas se atentem ao horário, pois a

partida inicia às 14h45, em Testo Central.

Expectativa
Nesta semana bati um bom papo com o técnico Pingo. Ele
está contente com a preparação do Iuventus para a Divisão

Especial. Inclusive, não consegue esconder sua expectativa
pelo início do campeonato. Informações de bastidores dão
conta que o time foi bastante elogiado pela comissão técnica
e dirigentes do Joinville. Ficaram impressionados com o

toque de bola apresentado. Segundo Pingo, o time está sendo
treinado para não dar chutões e sempre trabalhar a bola. Ele
acredita que desta forma oelenco cairá no gosto do torcedor.

Cartola FC

Acesso
A Federação Catarinense
de Futebol foi prudente
ao darmais uma semana

para os postulantes
à Divisão de Acesso

pensarem bem sobre
a participação. E deu
certo. De onze equipes,
ficaram somente as cinco

que realmente possuem
alguma estrutura e

poderio financeiro.
Durante muito tempo
nosso futebol foi alvo
de aventureiros da bola,
realidade que parece
enfim estar mudando.

Para pensar
Sem querer ser chato, mas
já sendo, é importante
lembrar que temos cinco
atletas classificados

para o Troféu Brasil,
o grande evento do
atletismo nacional.

Agora imaginem se a

modalidade tivesse

alguma estrutura de
treino, o quão melhores
não seriam os resultados

que iríamos colher. Mas
infelizmente nossa pista
está lá, jogada às traças
e envolta em acusações,
fundamentadas ou não.

\ Eurocopa

Jogos pelo
GrupoB

Fórmula 1

Massa em
terceiro

Dois jogos movimentam
a Eurocopa na tarde de hoje.
Em Carcóvia, na Ucrânia, a

Holanda encara aDinamarca
(13h). Mais tarde, às 15h45,
Alemanha e Portugal jogam
em Lviv, também naUcrânia.
Os jogos são válidos pelo
Grupo B. Ontem, Polônia e

Grécia empataram em 1 a 1,
enquanto a Russia atropelou
a Croácia, por 4 a 1. As par
tidas valeram pelo Grupo A.

O, inglês Lewis Hamil
ton voltou a ser o mais rá

pido nos treinos livre para o

Grande Prêmio do Canadá,
em Montreal. O piloto da
McLaren conseguiu o tempo
de 1m15s259 na sua melhor

passagem. Felipe Massa aca
bou com a terceira coloca

ção, enquanto Bruno Senna
sofreu um acidente e acabou
em 17°. O treino classificató
rio acontece hoje, às 14h.

F-Indy
Brasileiros
mal no Texas

O escocês Dario Franchit
ti garantiu o melhor tempo
no treino livre do Grande
Prêmio do Texas, em Forth

. Worth, ao cravar 24s394. O
melhor brasileiro na pista foi
Tony Kanaan com o quinto
lugar. Rubens Barrichello foi
o 160 e Helio Castroneves o

19°. O treino oficial- que de
finiu o grid - ocorreu ontem,
às 18h. Já corrida acontece

hoje, a partir das 21h45.

Brasil x Argentina
Um amistoso que valemuito
Brasil e Argentina jogam amistosamente hoje, no estranho

horário de 16h06, no estádio MetLife, em Nova Jersey (EUA). O .

técnico Mano Menezes promoveu algumas mudanças no onze

titular após a derrota para o México. Assim, o Brasil deve entrar
em campo com Rafael; Danilo, Juan, Uvini e Marcelo; Sandra,
Romulo e Oscar; Neymar, Hulk e Damião. Fora de campo, o pre
sidente José MariaMarin, da CBF, cutuca o histórico adversário.
"Se eles têm o Messi, nós temos o Neymar. Acredito nessa sele

ção e vamos mostrar que temos potencial para isso", diz.

GA PEON OB SllEIRfJ - SÉ.RIE A
CLASSIFICAÇÃO

6" Figuéirense (-1,)
70 Fluminense (-1)
8° Cruzeiro (+4)
9° Sport (+2)
10° Coritiba (+10)
�1o São Paulo (-3)
12° Flamengo (-3)
13° Santos (-1)
14° Ponte Preta 2! 3
15° Atlético-GO (-5) 2 3

16° Bahia (+3) 2 3

5
i
-2 33

3 6 O 33
3 liO 33

O 2 4 -1 22

O .2 l' 1; 2; -1 22

O 2 1 1 2 -1 22

17° Palmeiras (-3) 1 3 O 1 2 2 4 -2 11

18° Connthians (+1) 1 3 O 1 2 1 3 -2 11

19° Náutico (-5) 1 3 O 1 2 3 6 -3 11
20° Portuguesa (-6) 1 3 O 1 2 1 4 -3 11

4"RODADA
HOJE
18h30 Flamengo x Coritiba
21h Palmeiras x Atlético.MG
AMANHÃ
16h Portuguesa x Atlético.GO
17h Fluminense x Internacional
17h Grêmio x Corinthians
17h Bahia x Vasco
18h30 São Paulo x Santos
18h30 Cruzeiro x Sport
18h30 Figueirense x Ponte Preta
18h30 Náutico x Botafogo

""Q"b'v;!'ti' .. . I lbJ
.' a ''''',' '11@.ª"�\"��b!!.IiI9,,,':l, I\l.rt?,()(�.,

Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Séne B

CA PEON o BRASILEIRO - SÉfllE B
1< * CLASSIFICAÇÃO

Campeonato Brasileiro

Flamengo e Palmeiras querem vencer
Dois jogos abrem a quarta rodada do No outro jogo, o Palmeiras (13°) tem dois

Campeonato Brasileiro neste sábado. No En- objetivos contra o Atlétiéo-MG (3°), no Paca

genhão, o Flamengo (12°) tenta embalar na embu (21h). O'primeiro é deixar a zona de re
competição contra o Coritiba (10°), equipe baixamento e o segundo alcançar o primeiro
que ganhou dez posições somente na última triunfo no campeonato. Já o Galo vive a expec-
rodada. � p'�rt��� in��l�.�� ��n3q'r! � 1 •.

'" '

','" ,tativ� da.estreia de Ronaldinho Gaúcho..

5° Vitória (-1)
6° São Caetano (+3) 7

7° Goiás (-1) 7 4 2 1 1 7

8° ASA (-3) 7 5

9° Atlético-PR (-1) 6 3

100ABC 5 4

11° Guarani 5 4

12° Boa 5 4

13° Bragantino 4 4

14° Avaí 4 4

15° Ipatinga-MG 4 3

16°CRB 3 4

:47
7 O 158
5 O 147

!

3 5 :67
i

2 1 2 5

2 O 1 8

1 2 1 4

1 2 1 5

1 2 1 6

1 1 2 8

1 1 2 4

1 1 1 2

1 O '3 3

2 2 142
4 1 f42
6 O !42
9 -1 133
5 -1 133
5 -3 :44
8 -5 ,25

17° Guaratinguetá 3 4 1 O 3 4 10 -6 25
18° Paraná Clube 2 4 O 2 2 4 7 -3 17
19" Ceará 1 4 O 1 3 5 10 -5 8
20" Grêmio Baruen 1 4 O 1 3 1 8 -7 8

LIGA FUTSAl

17 ° São Caetano- 18 17 4 6 7 35 47 -12 35

18° Concórdia 14 17 4 2 11 3849 -1127

19° Maringá 14 17 3 5 9 2738 -1127

20° Tubarão 14 17 3 5 9 3552 -17 27

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

S"RODADA
ONTEM
21h Boa x Vitória*
21h lpatinga-MG x Avaí*
21h América-RN x Bragantino*
HOJE
16h20 Paraná x Guaratinguetá
16h20 Criciúma x Goiás
16h20 Grêmio Barueri xGuarani
16h20 CRB x Atlético.PR
21h Ceará x ABC
*encerrados após ° fechamento da edição

Rebaixados para Sene C

PRÓXIMOS JOGOS
HOJE
l1h Minas x Marechal Rondon
16h São Caetano x Petrópolis
17h Carlos Barbosa x Suzano
18h Orlãndia x Umuarama
18h30 São Paulo x Concórdia
19h JoinvilJe x Tubarão
19h CSM/Pré-Fabricar x Floripa
20h Maringá x Atlãntico
20h30 Assoeva x São José
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Liga Futsal
Para encerrar bem a primeira fase

Tendo Ibirama como
casa, CSM/Pré
Fabricar vai atrás de
seis pontos, para fechar
a fase preliminar em
uma boa colocação

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Hoje é dia de clássico catari
nense pela Liga Futsal. Jo

gando em Ibirama, a CSM/Pré
Fabricar recebe o Florianópolis
(l9h). As equipes se enfrentaram
pela última vez nas quartas de fi
nais do Campeonato Catarinen
se de 2011, onde os jaraguaenses
levaram amelhor.

-

Ambos realizam campanhas
praticamente idênticas na com

petição. Jogaram 17 partidas,

das quais venceram seis, empa
taram quatro e perderam sete.
Nos gols sofridos, foram 48 para
cada lado. A diferença se dá nos

golsmarcados, onde a CSM/Pré
Fabricarmarcou 42 vezes, contra
40 do adversário.

Mesmo com o equilíbrio,
o técnico Banana acredita no

favoritismo de sua equipe. A
confiança vem dos resultados
positivos nos últimos quatro jo
gos, onde o time não conheceu
derrotas. A boa fase começou
desde que o técnico assumiu o

comando do grupo, na vitória
por 3 a 1 contra o Maringá.

Na segunda-feira (11) a CSM/
Pré-Fabricar volta a atuar em Ibi
rama, desta vez contra o Tuba
rão (20h15). Para o experiente ala
Xoxo, o time precisa se impor para
fechar a primeira fase somando
mais seis pontos. "Temos condi
ções de vencer os jogos emelhorar
a nossa classificação", explica. INVIcrro Técnico Banana ainda� sabe o que é perder na Liga Futsal

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

,

INEDITO Cruz de Malta, de Pedreiro, almeja a primeira decisão em Pomerode

Copa Pomerode �

Cruz deMalta quer a vaga na final
o Cruz de Malta entra em

campo amanhã, precisando
de uma simples vitória para se

classificar à final da Copa Po
merode. No estádio Hermann
Koch, em Testo Central, encara
o Vera Cruz, na partida que ini
cia às 14h45.

Os cruzmaltinos chegam
com moral para a decisão. No
jogo de ida, realizado no último
domingo, saíram atrás do mar-

cador, mas viraram a partida
com gols do zagueiro Iacenír
e do volante Bruno. O castigo
veio aos 43', quando os pome
rodenses devolveram a igual
dade ao placar com Fábio Luiz.

O adversário é a equipe de
melhor campanha em toda a

competição. Inclusive bateu
o Cruz de Malta

-

na primeira
fase por 3 a I, em pleno Eurico
Duwe. Essa campanha rendeu

ao Vera Cruz a vantagem de jo
gar pelo empate no tempo re

gulamentar e na prorrogação.
Para chegar à decisão iné-

'dita, os cruzmaltinos apost�m
inicialmente em Rodrigão;
Cleyton, Nino, Iacenir e Tiago;
Mano, Bruno, Iuninho e Dirceu:
Tomaselli e Pedreiro. A parti
da terá a arbitragem de Daniel
Kurth, auxiliado porAlcino Kla
bunde e Rudibert Kohls.

Olympya vai desfalcado
para encarar oAudax

Vice-líder do Campeonato
Catarinense de futebol femini
no, com 12 pontos, o Olympya
volta à campo no domingo (lO).
Em Joinville, enfrenta oAudax, a
partir das 15h, na SER Tigre. Es
treante na. competição, as join
vilenses realizam a pior campa
nha entre os seis participantes.
Perderam os cinco jogos dispu
tados até aqui, sofrendo 32 gols
e não marcando nenhum.

O Olympya soma quatro
vitórias e uma derrota, com

21 gols marcados e 9 sofridos.
A equipe irá poupar àlgumas
atletas, já pensando no impor
tante confronto contra o Kin-

dermann, dia 17, que vale a li
derança do campeonato.

"Mais do que poupar atle
tas, vamos dar uma oportuni
dade para as jogadoras que não
vêm sendo utilizadas com tanta

frequência. É importante ter o

elenco em ritmo de jogo, para
. quando as necessidades apa
recerem. E elas irão aparecer",
analisa o técnico Polenta.

Polenta irá

poupar atletas, já
pensando no
jogo contra o

Kindermann.

IRIANE PORTO/AVANTE!

POUPADA Meia Samantha será uma das atletas
preservadas no 'Time de Meninas' contra ti Audax
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