
Do Líbano ao Brasil
Marinheiro volta para a casa
Theófilo Fernando Feldhaus, 22 anos, deve
chegar entre os dias 6 e 7 de julho no país. Ele
partiu em 2011, com amissão de ajudar aMarinha
libanesa. Agora, a família do jaraguaense conta

os dias para revê-lo. Páginas 17
'

Esporte
Três jogos acontecem no sábado

,

o 30° CampeonatoVarzeano de Iaraguá do Sul é
retomado pela segunda rodada da terceira fase,
no Guilherme Tribess e naArsepum. Pela Chave M,
apenas uma partida. OAtlético Independente ('X'

pode assegurar a vaga. Página 22
_,'

Campanha virtual·

Políticos estão caindo
.nas redes sociais

Uso' de ferramentas, como Facebook e Twitter, deve ser consciente, segundo especialistas.
Propaganda eleitoral na Internet tem restrições e só pode ser feita após o diaô,

Páginas 6 e 7

,

E oficial
PSDB, DEM e psc estarão

jW1tos nas eleições de
outubro em Jaraguá

do Sul. PMDB, pp
e PR podem se unir

ao grupo para
formarwna

grande aliança.
-

Daiana Constantino'
P'"' 4.agIDa

Passeata contra a violência
EDUARDO MONTECINO
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..!-!J. PREFEITURA DE

JARAGUA DOSUl
SECRETARIA MUNICIPAl

DA ASSISTtNCIA SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Movimento chamou � atenção para uma situação preocupante em Jaraguá do Sul: agressões contra idosos aumentaram 93%.
De janeiro atémaio 145 ocolTências foram registradas - quase o total de 2011. Número representa cerca de 30 casos ao mês. p� 19
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Charge
TEM POLfTICO NAS REDES SOCIAIS

ASSESSORIA CONTÁBIL & SERVIÇOS EM GESTÃO

OCP Online

Confira as notícias mais acessadas durante
essa semana no site do O Correio do Povo:

� NÃO ERA UM CI�TO,
MAS UM BEBE

Mulher de Guaramirim descobre
gravidez uma semana antes do parto

<SuJ' PEDREIRO MORRE ATROPElallDO
Morador já estaria morto

quando trem passou. Família
suspeita de latrocínio

<e1�fr PRlNCIPlUS OCORRÊNCIAS
DO FINAL DE SEMANA

�, REPORTAGEM fOTOGRÁFICA
II. rotina dos bombeiros

voluntários de Jaraguá do Sul

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

redacao@ocorreiodopovo�com.br

I
Sociedade hipócrita

T á de vez em quando, coisa rara, uma esposaLnata o marido. Mata-o com requintes, crime
retumbante. A sociedade arrepia o cabelo, discute,
chama amulher de louca, disso emais aquilo. Não
é um crime comum.

Mas todo o conseqüente tem um antecedente,
não há efeito sem causa Quemmatou devia ter algu
ma razão. Claro, que o primeiro arrazoado da socie
dade é dizer que nada justifica o crime, nada. Porém,
de outro lado, quando um homemmata amulher a
sociedade não se espanta, e aprimeira pergunta que
fazem é sobre o que amullier fez... Como se o ato da
vítima justificasse o crime.

Ocorre que quando uma mulher mata o marido
. a sociedade faz um alarido que não o faz por igual
quando é o contrário, quando o assassino é o mari
do. Fica aquela coisa velada de que mulher é objeto
de propriedade domarido, ele faz com ela o que bem
entender. Infelizmente a moral social é. assim. A so
ciedade é muito hipócrita, tão hipócrita que educa
domodo diferentemeninos emeninas.

Os guris são educados para empinar o nariz,
fazer, pintar e bordar; já as meninas são educa
das para as frivolidades, para as passarelas e so
bretudo para o altar, para casar. É assim que age
a hipócrita sociedade.

.

Naquele crime lá de São Paulo, por exemplo, a
mulher descobriu que era traída pelo marido. Crime
hediondo contra uma mulher. Descoberta a traição,
amulher interpelou o marido, e foi ameaçada de se
paração e de perder a guarda da filha - sic. Amulher
se descontrola, xinga e é esbofeteada no rosto. Uma
ofensa grave sobre outra. Diante das ofensas e do
tapa vil e covarde, amulhermata o marido e depois,
no desespero, o esquarteja. Um crime de terror. Mas

os jornais pisam leve no tratar do crime. Nenhum
juízo moral sobre a mulher humilhada, ameaçada
e surrada, nenhuma palavra. Os crimes são sempre
abjetos, mas a sociedade é muito hipócrita, covarde,
emachista nomais das vezes...

Elas
Por mim seria inverno o tempo todo. Como as

mulheres ficammais engraçadinhas e interessantes
no inverno. Vestem-semelhor, ficammais 'cobertas'
e assim mais desejáveis... Algumas ficam simples
mente estonteantes ao se vestir com o apuro do bom
gosto e da estaçãomais elegante do ano. As vulgares,
todavia, adoram o verão e o corpo seminu, coitadas.

Bêbadas
Olhe no que dá a falta de educação caseira. As

polícias nos fazem saber que é cada vezmaior o nú
mero de jovens mulheres, garotas mesmo, bêbadas
em festas de todo tipo, e festas é o que não faltam
em Santa Catarina. E assim nos bares da noite, nas
baladas. Elas hoje bebem mais que os rapazes, que
horror, que coitadas. Emulher bêbada faz 'qualquer'
bobagem. E os pais em casa se achando os tais.

I

Falta dizer
A imprensa, os jornais, tem que contar no des

crever um acidente de carro qual foi omotivo do aci
dente. Dizem dos mortos e feridos e não dizem que
um estúpido corria demais, perdeu o controle da
direção e enfiou-se numa árvore, por exemplo. Tem.

que dizer. Fica aquela coisa melada, como se fosse
azar, acidente. Foi estupidez, os 'colegas' têm que di
zer isso no jornal.

,
,
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Dependência
Na última quinta-feira, o Cejas fi

cou com seus telefones inativos

por causa de um acidente de trânsito.
Como o link de internet não caiu, a en

tidade conseguiu informar aos associa
dos os celulares disponíveis paramanter
os contatos. Isto mostra a dependência

cada vez maior em relação às comunica

ções. O caso também revela a situação
do trânsito local. Por causa de um aci

dente, que destruiu uma instalação elé

trica, o sistema ficou frágil. O problema
do tráfego na nossa cidade atinge tam

bém quem está longe.

Mudança
Diante a nova realidade do
câmbio, o governo voltou
atrás e os empréstimos
externos feitos por
empresas brasileiras com

prazo demais de dois
anos voltam a ter alíquota
zero de Imposto sobre
Operações Financeiras
aOF). Estamedida,
adotada emmarço, foi
duramente criticada.

Agora fica claro que
realmente foi um

equívoco.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 765
01 - 02 - 03 - 07 - 08
09 - 10 - 12 - 13 - 14
18 - 20 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2922
i9 - 24 - 40 - 75 - 80

";l
,
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ME COMUNlCAÇÃOIDMJLGAÇÃO/AURORA

aestlmkutura
Na primeira reunião da Câmara de Desenvolvimento
daAgroindústria da Federação das Indústrias (FIESC) ,
realizada na quinta-feira, o setor definiu como
prioridade amobilização pormelhores condições de
infraestrutura para transportar os produtos e para
receber os insumos. "Nossa batalha é pela construção
de uma ferrovia para que os insumos venham com

frete mais barato", defendeu opresidente da Câmara,
o industrialMário Lanznaster, para quem a falta
de infraestrutura pode inviabilizar a agroindústria
catarinense. Lanznaster também chamou a atenção
para a situação da BR-282, que faz os produtos
do Oeste chegarem aos Portos do Estado. "A

principal bandeira será a defesa da infraestrutura

paramanter as empresas aqui. ABR-282 está

intransitável, é uma carnificina. O movimento
na rodovia aumentou dez vezes e a capacidade
continua a mesma. Isso faz com que as empresas
realmente comecem a repensar", disse.

INFORMA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO

Unidade

JARAGUÁ
DO SUL

JARAGUÁ
. DOSUL

Por meio do site até 24/06/2012

Entrega de currículo no

SESC JARAGUÁ DO SUL
.

"
dia 22/06/2012 às 14h.

REMUNERAÇÃO = R$789,00 + R$124,OO Adicional Insalubridade +

R$99,OO Assiduidade + vale transporte + 70% reembolso farmácia +

Plano saúde Unimed para colaborador e dependentes + Odontologia
ratuita no SESC.

Ois onibilidade ara trabalhar aos finais de semana

BRINQUEDOTECA: Nível superior completo
em Pedagogia e/ou Educação Física.
Faoilidade em trabalhar com crianças da
faixa etária de 06 a 12 anos

SERViÇOS GERAIS: Ensino .fundamental;
Prática com limpeza de ambientes.

Mais informações dos processos seletivos do SESC/SC através do
Site www.sesc-sc.col11.br- Trabalhe Conosco

-.

Transgênicos
Apesar do avanço cada vezmaior das
sementes geneticamente modificadas
plantadas no país, as polêmicas em

relação aos testes continua. A questão
básica é que hoje já existem nesta

categoria 34 sementes aprovadas
no país e das 17 temmais de uma

modificação genética. Embora nenhum
os riscos alardeados pelos ecologistas
tenha se confirmado, existem leis em

vigor que exigem que o consumidor
saiba se o produto que está consumindo
tem algum componente que foi
geneticamente modificado. Isto está
se tornando cada vezmais difícil e

complexo e nada leva a crer que haja
uma reversão. O resultado é que hoje
já existe um florescente ramo de
laboratórios para análise de grãos.

Mercadomaduro
Os brasileiros commais de 60 anos -

segundo informações compiladas pelo
Instituto DataPopular com base nos
dados do Ibge - são 22,3 milhões de

pessoas que deverãomovimentar este
ano R$ 400 bilhões ou seja, 45% mais

que a cinco anos atrás. Este mercado
ainda émuito pouco conhecido pelo
mercado mas, responde por um volume
financeiro equivalente ao,PIB demuitos

países. Investir nestemercado e oferecer

produtos focados nas necessidades dos
mesmos é um negócio de futuro pois a

população brasileira está envelhecendo
rapidamente e este contingente de
consumidores vai crescer cada vez
mais ao longos dos próximos anos
conta normalmente com fonte de
renda bem definida.

Novidade
Inaugura nesse sábado, em Iaraguá
do Sul, uma nova estrutura voltada
para o público infantil. O PlayKids
Park, do casal Sueli de Oliveira e Nick

Mello, trabalha com atendimento às

crianças. Nessa estrutura, localizada na
rua 25 de Julho, 357, bairroVilaNova,
são oferecidos serviços de recreação -

e cuidados realizados por monitores
. treinados. A área tem atrações como

labirinto, escalada, escorregador,
tobogã, piscina de bolinhas, air game,
cama elástica e espaço para festas.
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TodO ano, nossas escolas, universidades e centros
técnicos formam mals de 60 mil cidadãos justos,

ét1cos, conscientes e solidárlos. t os 34 ml!hões de
livros publicados anualmente p'or nossas editoras

ampliam ainda mais essa V1são de mundo.

Nossos prqietos sociais e oolmc; de
estudos atenáern oontlnuarnente fJ'� e

jovens de todo o pajs� num total de mais
. de 1G rnft pessoas felizes com as

transformações em suas Vidas.

�erca de 500 mi! ouvintes
ngadQs nas nossas rádios,
que levam uma programação

de qua!ldaoe com
conhecimento, cidadania

e cultura.
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2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Colabpl'ou Verônica Lemus

r
juriti

3275-0065
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Senadores catarinenses
falam aos políticos locais

OSeminário Estadual dosVere
adores encerrou ontem com

a participação dos senadores ca

tarinenses Paulo Bauer (PSDB) e

Casildo Maldaner (PMDB). Ape
nas Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) não pôde comparecer.
O tucano deixou uma mensa

gem importante para os políti
cos locais. Segundo Bauer, para
que haja mudança na política é

preciso que se trabalhe de baixo
para cima. "Não é possível esperar
por uma única pessoa na Presi
dência da República para resolver
todos os problemas", declarou.
Em seu entendimento, o vereador

e o Executivo não podem se sen

tirem desvalorizados, já que são
eles os conhecedores dos proble
mas municipais.

O evento abriu espaço para
os parlamentares compartilha
rem com os políticos locais suas

proposições que tramitam em

Brasília. Maldaner focou sua

apresentação na divulgação do

projeto que regulariza a Defesa
Civil no País, através da capta
ção de recursos para prevenção
de desastres naturais, como as

enchentes ocorridas na região. A
desburocratização no processo
de repasses de verbas federais às

cidades atingidas, defendida no

projeto do senador, foi apoiada
pelos vereadores.

O senador ainda falou sobre o

pedido apresentado à presidência
da Petrobras para a instalação de
uma refinaria em Santa Catarina.
O pleito já foi apresentado à mi
nistra das Relações Institucionais
da Presidência, Ideli Salvatti, e ao

ministro de Minas e Energia, Edi
son Lobão. Autor da proposta, o
peemedebista diz que o Estado

possui boa infraestrutura logísti
ca' mão de obra qualificada, pa
las tecnológicos. Veja mais no site

www.ocorreiodopovo.com.br.

Convenção Parceria Agenda
agendada fechada Hoje, a executiva do PSDB

reúne os pré-candidatos.O PDT de Jaraguá do Sul Com aliança oficial, PSDB, DEM Em pauta, a legalidade dos
marcou a convenção para e PSC estarão juntos na disputa registros de candidaturas e o
o dia 30, às 19h. O local eleitoral deste ano. A partir de plano de governo.ainda precisa ser definido. agora, as três siglas sentam juntas
Na próxima terça-feira, tem

. .

Cargospara negociar novas parcenas
reunião do partido para tratar pqra compor o grupo. O trio

Ivo Konell está comandandosobre o plano de governo, com também quer o PMDB. Ontem
a Secretaria deAdministraçãoa presença do pré-candidato a de manhã foi feita uma conversa
e Fedra Konell a chefia deprefeito Dionei da Silva. com lideranças do partido gabinete. Falta indicar o nomecapitaneado pelo deputado

Prefeita Carlos Chiodini. Há intenção
do novo secretário de Saúde.

está em.SP
também de fechar acordo com

Reta finalo Pp, do pré-candidato Dieter
Desde a última quinta-feira, Janssen. A presidente do PSDB, Hoje, o PTde Guaramirim bate
a prefeita de Jaraguá do Sul, Isaura Silveira, revelou que omartelo internamente sobre
Cecília Konell (PSD), está fora também há o interesses de fechar as coligações. Elas podem
da cidade. Ela foi visitar a mãe um acordo com o PR, do ex- acontecer tanto com o PSD,
internada na UTI, em São Paulo. prefeito Moacir Bertoldi. como com o DEM e PP.

Bem próximos
Ontem, a pré-candidato do PSDB, Niura Demarchi,
confirmou a tendência dos tucanos estarem juntos
com o PMDB. "Eu desejo muito isso. E vamos
trabalhar para viabilizar essa parceria". _

www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

A semana

'Qyarl'do 10 l)()VO elege 'O verea({oI�
('"1(·]1, "],("']'1�) cI'l'oe 0' vP'I'11"f).df")�..JOI'·' "V"';J'� vex "W lrI'l.�, '"'" ,,;J/,,�"�," u, �." ,I!,. �""J.. v�J/i,;�J. ()I!.Ul" 11. 'II."

peqllenJí) fJrefeitow l'Ja realidade, ele l1f10
é um administrador,mas um legislador',

1. INÁCIO BESEN (PMDB), presidente da Avevi

'Como bons vizhlho�i (,!ue S�)I'n�,)!;:, Il,sper·o
que Jaraguá volte a fazer parte da Amvalt,
Sernpr"e tivemos bonl convivio e vamos

buscar' u;'n f!ntQefnft:lhl1ientol'ml Não qUf���"ernlo!;
que essa ferida fique aberia' ..
2. FELIPE VOIGT (PP), presidente da Arnvali,

sobre a saída da Prefeitura da Arnvali.

C'f\ T�' " .'., '''"' " � ".t111��áo terrl prveVlS���O� !JraZü Ilao e rrunna
- .

Irreo(:;upaça()� 'uerern,'os tUll ser"'V'1lçOI
bem feito, de qualidade, I)ara durar
bastante tpnrl.!)() A vae 1.';'2 r)t"'(='W:'� r1 c;]OL IU,A�I , .. I()IU••W. Lh""" , .. b,,",,,.,, l I" 'o II,,,,,, m, .. ,I"" " 1"" til.", Ji:J4.1.,

10"
.'�.,,' \I ,,1L\...""I,"�,:l, '"
.. ,

n1.,as nlen1 semlJre se concretJ�;[fa" ®

3. MÁRIO FERNANDO REINKE, prefeito de
Massaranduba, dois dias depois de anunciar à coluna a

inauguração do Hospital Municipal em julho

InP�ing,uéln rrlaisl 'd,á '/ot:O a wUnlt

candidato porque ele é :seu co&npadre� ..

t�u.I.S J,lle9!!;S,q{);1E�!S quel""En"rw ��t#gi,!�'" (:) "b·�:�lbaijl'w,q')wl
Q;uf,!r(�nl ver' resw",diado'l/u'

4. PAULO BAUER, senador

\ c

CUpO uma I)OSiçãO muito

privilegiada deIltl"O do Pl��; 13.
Estc�u certa do que (qu.e;ro� ()..Y;:.u::ro
Iç,er ]"'�)"��e"'f'�Ck:l�t'] de J'a,:'rf")1 ()�U'�;� do c:..� ,I..} .,�.

r
,./L , �", cc t 11",-"

..
I j " t.:�'t:) d•• 1. .1 ' kJ LI/. •

l[;� �"'lrm r'l (';'�·"t'Cll'n '(-.:�rro� (
.. ; "0'"'"1 '�I ")1 f.l f'l ·1""''U'''''I'� l '"I"W)'.L,dl .1 IO!J�_" '11;.",,,,) o.) UII" "��"'" UI, '."JuJ . .lIC.. It.J.I",_.,� .U. �.b,. ft", '"

5. NIURA DEMARCHI, reafirmando sua intenção de
entrar na disputa majoritária deste ano

'
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Mais importante do
que interagir é utilizar

corretamente
"Utilizar as redes sociais só em época de cam

panha eleitoral soa tão falso quanto o candida
to que só cumprimenta os eleitores às vésperas
do pleito", segundo a especialista Marília. Para a

professora, "o uso das redes sociais deve estar in

corporado ao cotidiano do candidato, como um

canal de interação permanente com os eleitores.
É preciso não descuidar das atualizações".

No entanto, o uso excessivo dessas ferramentas
também pode causar má impressão aos eleitores
conectados. "Hápolíticos tão assíduos ao Facebook
ou Twitter, por exemplo, que passam a impressão
de que não fazem outra coisa na vida a não ser

navegar na Internet e isso também não é bom". A
tarefa de atualizar as redes sociais acaba, namaio-

,

ria das vezes, sendo compartilhada pelo político e

seus assessores. "A assessoria precisa estar em per
feita sintonia com o candidato para atuarem como

,

porta-vozes eficientes", ressalta.
O deputado Chiodini, por exemplo, conta o

trabalho de assessoreaAté porque não dá tempo
de ficar atualizando o dia todo. Minha assessoria
de imprensa também tem a função de divulgar
nosso trabalho pelas redes, atualizar o blog, rece
ber e responder as mensagens que recebemos. É
um trabalho em conjunto, levado a sério", enfati-

J

za o peemedebista. De acordo com o especialista
Zillmer, outro cuidado que o candidato precisa to
mar na hora de se relacionar virtualmente é o de
não se tornar invasivo. "Ele deve interagir com as

pessoas de forma a conquistar credibilidade e inti
midade para poder fazer o seu pedido de voto".

No quadro abaixo são apresentados dez equí
vocos principais cometidos pelos políticos e candi
datos na hora de se relacionarem na rede. Zillmer
diz que "esses erros são atribuídos à inexperiência
na rede e uma ânsia de querer usar as ferramentas

para conquistar o eleitor".
'Por ser uma novidade, os políticos ainda estão

aprendendo a, lidar com as redes. "Portanto, é pre
ciso ter cautela. Muitos estão ainda no embalo do
caso eleitoral da campanha do Obama (EUA), mas
esquecem que elas foram usadas de maneira a in
centivar os eleitores a pedir votos para seus amigos
(uma espécie de rede). As redes sociais ajudam,
mas ainda é cedo para dizer que elas determinam
o resultado eleição", diz LuisAugustoZillmerCardoso.

Eleitor illt;eJl�na#11ta
devE! ficar a'tellto

Como admitido pela pre-
'

ponibilizam canais exclusi
sidente do TSE, Ministra Car- vos para denúncias. O TRE de
men Lúcia, a fiscalização de Santa Catarina, por exemplo,
toda a rede para as ocorrên - tem no próprio site um link
cias de propaganda eleitoral (www.tre-sc.gov.br) para de

antecipada será um desafio. mincias de irregularidades e

Por isso, Zillmer dá ênfase no os eleitores. i'Amulta por pro
papel do eleitor. "Cabe a todos, paganda eleitoral antecipada
ficarem atentos ao que pode costuma ser' alta e a Justiça
caracterizar livre expressão Eleitoral é rápida na análise e

de pensamento daquilo que é julgamento de denúncias. O

propaganda eleitoral ou elei - texto da lei eleitoral impede o

toreira antecipada. O inter- pedido de votos antecipado,
nauta deve ficar atento a isso mas a lei não fala na questão
e tentar distinguir". de debater idéias. De qual-

Segundo o professor, al- quer forma, os candidatos de
guns tribunais eleitorais dis- vem ficar atentos".

PRINCIPAIS ERROS
COMETIDOS PELOS POLíTICOS
E CANDIDATOS NA HORA DE
SE RELACIONAREM NA REDE

• Pedir votos sem apresentar propostas
• Criar espáços (perfis, páginas, etc) e não interagir
• Ter um perfil alimentado por terceiros e que não

correspondem à forma como o político age

• Querer se aproveitar de seguidores
• Brigar com seguidores
• Forçar intimidade
• Usar mensagens privadas' sem pedir licença
• Fazer mensagens apenas elogiosas a si mesmo

ou aos partidos/governo
• Associar o nome do candidato/político a assuntos

que não façam referência a ele

• Querer agradar a todos

• Fazer declarações precipitadas ou

descontextualizadas que podem gerar
abalos à imagem do candidato.
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USO de redes sociais
desafia Justiça Eleitoral

Regulamentação dessas ferramentas pode ir contra
a liberdade de expressão dos pré-candidatos

. \

REGIÃO
Verônica Lemus

Como anunciado pela presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a

ministra Cármen Lúcia, o uso das redes
sociais, como Facebook, Twitter e You
tube, serão um dos grandes desafios
das eleições

-

municipais de outubro.
Para ela, a regulamentação do conteú
do publicado nesses espaços se torna

ria inviável sem que se exerça qualquer
tipo interferência na liberdade de ex

pressão dos usuários.
Diferente do que acontece com a

propaganda eleitoral na Internet - que
desde 1998 tem sido tratada pela le

gislação eleitoral brasileira como fer
ramenta de campanha eleitoral, em

igualdade com aTV e o rádio - o uso das
redes sociais por candidatos que ape
nas engatinhava em 2010 deve estourar
mesmo nas eleições deste ano. Sendo as

principais características dessas mídias
sua customização e o seu uso pessoal
por parte dos usuários, o 'desafio men

cionado pela ministra trata justamente
dessa peculiaridade.

No dia 29 de maio, o ex-prefeito de

Chapada dos Guimarães (MT), Gilberto

Schwarz de Melo (PR), foi condenado a cação Social do lelusc e doutoranda
pagar multa de R$ 5 mil por propagan- em Ciências da Linguagem pela Unisul,
da eleitoral antecipada, decisão proferi - Marília Crispi de Moraes, explica que a

da pela juíza do Tribunal Regional Elei - legislação só permite propaganda elei
toral de Mato Grosso (TRE - MT), Silvia toral expressa a partir do dia 6 de julho,
Renata Anffe Souza. Em sua página no sendo que antes disso é considerada 'pro
Facebook, o político comunicava que paganda antecipada, sujeita à punição.
havia conseguido a quitação eleitoral e, "Isso significa que, antes dessa data,
portanto, estava apto a disputar o plei- o pré-candidato não pode usar a inter
to. Em defesa, ele alegou que a conde-

�

net - blogs, sites, redes sociais - para
nação violava seu direito à liberdade de 'pedir votos' ou expor plataforma de

expressão, pois teria feito apenas um governo, mas pode utilizar essas ferra
comentário em âmbito restrito da rede mentas para mostrar as atividades que
de relacionamento. vem desenvolvendo, divulgar agenda

A professora do curso de Comuni- de reuniões", disseMarília.

Benefícios

Propoganda SÓ pode depois
do dia 6 de julho

."

,

Para o professor e pós-graduado em Gestão Estraté

gica de Marketing, Luís Augusto Zillmer Cardoso, a im
portância que as redes sociais têm para o uso político
merece atenção por parte dos governantes e pré-candi-

�\

datas. "Essas ferramentas permitem que os governantes
acompanhem as respostas de suas ações junto ao 'seu

eleitorado e também permitem aos candidatos avaliar
os ternas que estão em discussão e que podem ser apro
veitados para o debate político-eleitoral de
uma campanha", explica.

Pré-candidato a prefeito de Co

rupá, o vereador João Carlos Got
tardi (PT), segue a opinião do

professor. "Tenho Facebook
e um blog, uso os dois para
divulgar meu trabalho e é
muito bom. Recebomuitas

sugestões, e através do site
da Câmara também". Com
o mesmo entendimento

que o petista, o vereador de

Jaraguá do Sul Jaime Negher-
bon (PMDB) chega a classificar os
benefícios das redes como um serviço
de prestação de contas.

Embora chegue a usar as ferramentas da In-
ternet para os casos acima citados, odeputado estadu
al Carlos Chiodini (PMDB) disse que a motivação veio
mesmo da vontade de interagir com amigos e parentes,
antes mesmo de 'se eleger. No entanto, o parlamentar
não deixou de perceber as vantagens para o seu traba
lho. "Para mim, o benefício está na agilidade da divulga
ção da informação, na transparência e na interatividade
com os ínternautas",

Apesar das benesses da interação virtual, apenas 19 dos
48 vereadores da região possuem perfil no Facebook - rede

de relacionamentos mais usada pelos brasileiros -, e ape
nas três possuem conta no microblogTwitter - entre eles o

pré-candidato Jean Leutprecht (PC do B), commais outros
cinco pré-candidatos a prefeito.

Já os blogs são usados por dez legisladores, e sete ain
da possuem registro no Orkut.No Facebook, amaioria dos

políticos limita-se a compartilhar fotos, imagens e pensa
mentos,.:e a comentar uma ou outra publicação, com ou

sem conotação política.
"Depois da palestra realizada na

semana passada em Guaramirim

pelo Cartório Eleitoral, acre

dito que muitos candidatos
vão querer começar a usar
as redes sociais", disse o

vereador de Schroeder,
Nelson João Zoz (PSDB).
Durante a palestra de

orientações aos pré-can-
didatos' comentou-se a

decisão do TSE de liberar
o uso das redes sociais como

propaganda, mas somente

após o dia 6 de julho.
O vice-prefeito de laraguá, Irineu

Pasold (PSDB), já possui um perfil no Facebook,
mas usa pouco, por receio de cometer algum equívoco
eleitoral. "No momento não há nenhuma intenção polí
tica, uso mais para comunicação. Mas se eu chegar a ser
candidato vou usar sim, mas com assessoria". Já o vere

ador de Guaramirim, Jaime Teodoro de Ávila (PT), que
não possui perfil no Facebook, diz que o motivo é a falta
de tempo. "Mas como sou pré-candidato a reeleição, já
tenho uma equipe pensando na campanha e que está
considerando sim fazer uso dessas redes, só não sabe
mos ainda como", comenta,

Guaramirim

Prefeitomantém
rede atualizada
Na regíão, um dos políticos com bas

tante participação na rede é o prefeito de

Guaramirim, Nilson Bylaardt (PMDB), que
mantém seu perfil do Facebook sempre
atualizado, principalmente para a divul

gação de seu trabalho e para a interação
com os eleitores. "No momento sou pré
candidato e prefeito, respondo commui
ta franqueza a todos os questionamentos
sempre que posso. Mas com certeza temos

que ter este cuidado (com o que será publi
cado), porque mesmo não tendo a inten

ção de fazer campanha, podemos ser in

terpretados demaneira errada",

Sou pré-candidato e

prefeito, respondo com

muita franqueza os

questionamentos.
Nilson Bylaal�dt

A lei proíbe a propaganda "paga' na

Internet, como banner - publicitário em

pertal, E mesmo de forma gratuita, o can

didato não pode veicular sua propaganda
em site que não seja o seu ou do partido
ou coligação, devidamente informado ao

TER. Também é vedado o anonimato e há
o direito de resposta, caso alguém se sinta
lesado pelamensagem veiculada.

A relação completa das normas de uso

da Internet nas eleições está na Resolução
Número 23.370/2012, disponível no site do
TSE. As multas para quem descumprir as
normas variam de R$ 5 a 30mil.
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Vai dar
samba!
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Encontro
de Mestres-

..

salas e Porta-
bandeiras
ocorre hoje, JIIIII:
no Parque
de Eventos,
e promete

atrair duas mil

pessoas

Festival daCanção
tem seletiva

o auditório do Instituto Federal de Santa
Catarina (IFSC), recebe neste sábado, às lSh,
a seletiva para os inscritos no Festival Jaragua
ense da Canção - categoria "Inéditas" Vinte e

três candidatos passam por julgamento de três
jurados nos quesitos melodia (harmonia e rit

mo), afinação, dicção e interpretação. A seleti
va não é aberta ao público.

Outra seleção, para os inscritos na catego
ria "Interpretação'; está programada para dia
23. Da seletiva saem os 12 melhores em cada
uma das categorias, que seguem para a final.
A final "Inéditas" ocorre em 11 de agosto a da

categoria "Interpretação', dia 18, ambas às 19h,
no Centro Cultural de Jaraguá do Sul (Scar). Re
ceberão premiação os cinco primeiros coloca
dos de cada categoria.

De acordo com a gerente de eventos da

Fundação Cultural de Iaraguá do Sul, Mirian
, Meier, o festival tem o propósito de incentivar
a prática da arte musical: "Queremos contri
buir para a difusão cultural e para o intercâm
bio artístico, além de revelar novos talentos".

puw; e ue Jillal:)ua uu oui.

Destaque para Marquinhos
Diniz, compositor da Portela, e

os integrantes da velha-guarda
da Protegidos da Princesa, da ca
pital do Estado, além da bateria,
composta por 140 integrantes e

puxados por Alan Cardoso. Ha
verá, também, na programação,
show de passistas e mulatas,
sem contar os grupos de pa
gode como Levando um Leio
e Por Acaso, de Iaraguá do Sul;
Bera Samba, de Ioinvílle: e Swing

ivuueuo, ue ruunanupuus. Igor
Sorriso, sensação do Carnaval
do Rio de Janeiro neste ano, tam
bém deve estar presente.

Os cinco blocos carnavales
COS de Jaraguá do Sul: Em Cima
da Hora, Verde e Rosa, Unidos
do Manequinha, Despertar do
Amanhã e Unidos da Fênix, tam
bém prometem agitar a noite,
com previsão de 10h de samba.
São esperadas mais de duas mil

pessoas para o evento que tem

entrada gratuita.

sta plUgIillllauu va
ra este sábado, a

partir das 19h, o 2°

Encontro Nacional
de Mestres-salas e

........Porta-bandeiras, no
ParqueMunicipal de Eventos.

Entre as atrações grandes car
navalescos do Rio de Janeiro per
tencentes àMangueira, Salgueiro
e União da Ilha; da Pérola Negra,
de São Paulo; e daUnidos daVila,
de Porto Alegre, além de repre
sentantes de Joinville, Florianó-

,

(KIJ\)
Joinvilfe (Show Room): 47 3435-0885
joinvílle: 47 3435-3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Power Imporls
www.powerimports.com.brfl,

r;i rr'l'
\_1

ai Jaraeuá do Sul: 47 3275-0808
_ Av. PreléitoWaldemar Grubba, 1346 - 8aependi

Bal, Camboriú: 47 3360-9777
Slumenau (loja (entro): 47 3236-8000

Blumenau (loja SR): 473323-7171

Preço válido até 20/06/12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro, para Cerato cód.: E.221 e Picanto cód.: J.318, para pagamento à vista.
Frete no valor de RS 1.800,00 não incluso. Estoque de 5 unidades para Cerato e 5 unidades para Picanto. Garantia de 5 anos ou 100 mil kilômetros,
o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas. Cinto de segurança salva vidas..
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.......a tes russos é
tícia em Jaraguá

Com o título "RússiaVermelha
- o que dizem os imigrantes rus
sos-alemães" o jornal Correio
do Povo de abril de 1930 des
creve a situação naquele país,
conforme relatos dos imigran
tes que chegaram em Blumenau

para se fixar na Colônia Hansa
Hamonia (hoje Ibirama).

.

"Não há descrição possível
que se assemelhe aos horrores da
Rússia dos soviets. Ela não tem

religião, nem liberdade de pen
samento de qualquer forma: ou
se é bolchevista, ou será fuzilado
sumariamente".

Os imigrantes russos e ale
mães chegaram numa leva de

, '

120 pessoas. Seus antepassados
haviam emigrado para a Rússia
cem anos antes. Mas a miséria,
a fome, a falta de higiene, de tra
balho, de terras para plantar, se

segurança, fez com que aban
danassem tudo para vir para o

Brasil. No caminho, ainda foram
saqueados pelos soldados russos,
lhes tiraram dinheiro, joias, in
clusive os brincos das mulheres.

A região que foi destinada a

esses imigrantes é conhecida hoje
comoWitmarsun (que se desmem
brou de Ibirama). Muitos deles
não permaneceram na localidade,
e anos depois partiram para outras

regiões no Estado do Paraná.

A Associação Rural é fundada
em 16 de junho 1946, com reunião
de instalação no ClubeAymoré.

O cinema Central exibia, em

1928, o filme "A Morphina". O car

taz avisava que a entrada parame-

nores de 18 anos estava proibida.
Em 1929, diversas pessoas se

reuniam no Salão Buhr para reali
zar uma Assembleia Geral em prol
da construção do Hospital de Iara
guá (São José).

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
C

Grupo I.:lIIJelH

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Vista de parte do Centro de Jaraguá,
nos primeiros anos da década de 1930 .

...

A direita está a antiga Igreja São
Sebastião. Ela foi demolida em 1956

para a edificação da novamatriz

..'

,�I.

1
�.I�� �it 1f>

.... ."1, <�.

lI! J

Qualificação Eleitoral
O jornal publicava em junho de 1945 que

no mês seguinte iniciaria a qualificação elei
toral sendo exigida a apresentação de diversos
documentos, a saber:
a) Título eleitoral antigo
(expedido conforme Lei n° 48/1935)

a) Carteira de identidade
b) Carteiramilitar
c) Certificado de reservista
d) Carteira profissional
e) Certidão de idade
f) Certidão de batismo para os

nascidos antes de 1889.
Os documentos da letra "b" até a "e" seriam

somente para consulta, sendo devolvidos aos

eleitores. Após preenchimento do requeri
mento eleitoral com todas as informações
(nome, filiação, endereço, nascimento, pro
fissão) e de posse dos documentos exigidos, o
eleitor deveria se apresentar ao juiz eleitoral e
proceder a sua qualificação eleitoral, estando
apto para votar nas próximas eleições.

Após 1932, era aprimeiravez que se procedia
a qualificação eleitoral para eleições no Brasil.

Terá lugar no, dia 16 .próximo em

Alto Jaraguá 84, a tradicional festa
da Santíssima 'Irindada

"-

Haverá: Galinha assada, churrasco,
doces, café e não faltando o 4íStrudel",

'A festa será animada por ótima
Convite dejwlho de 1945, para-festa na Igreja Santíssima
Trindade, no Jaraguá 84. O strudel, prato tradicional dos

húngaros, estava presente no cardápio. Outra edificação, antes de
1895, serviu de Igreja no local. A atual foi inaugurada em 1928.
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VemaÍoSCHQ
Iaraguá vai receber o Festival de Quadrinhos e Literatura
(SCHQ). O eventos está programado para ocorrer de 27 a 30
de junho também também em Florianópolis. Em Iaraguá as

atividades acontecem no dia 27, no Teatro Sesc, a partir das
- 19h. O encontro "Retrato de um artista quando jovem", vai
reunirManuel Depetris, Diego Gerlach, Pedro Franz, Carlos
Henrique Schroeder.Vícky Bartel e Chilenus. Será uma
conversa sobre os processos de formação de um artista e um

olhar sobre a novela gráfica "Ensaio do vazio" (7 Letras). A obra
aborda a tenebrosa escalada e formação de um artista visual.
Também haverá o lançamento nacional da novela gráfica
"Ensaio do vazio". É a adaptação do romance homônimo
de Carlos Henrique Schroeder para os quadrinhos feitos
por Berliac (Buenos Aires, ARG), Manuel Depetris (Rosário,
ARG), Diego Gerlach (São Leopoldo), LeyaMira Brander (São
Paulo) e Pedro Franz (Florianópolis). Uma das adaptações mais arrojadas dos quadrinhosnacionais.
Em Florianópolis a programação inclui o lançamento da novela gráfica e o lançamento do livro
l'Ahn?!", de Ricardo Carona. Todas as atrações são gratuitas. Vagas limitadas. Inscrições pelo e-mail:
patriciagaleli@sesc-sc.com.br. Informações: atendimento@designeditora.com.br .

•

Culinária
Blumenau sedia, de 18 a 21 de julho, o SC Gourmet - 2a Mostra
Brasileira de Delikatessen, Queijos, Vinhos e Gastronomia. O
evento será no no ParqueVila Germânica. Haverá seminários,
competições, aulas show e degustações com chefs e sommeliers
de reconhecimento internacional. Um dos destaques para
esta edição é a Arena Gastronômica. O espaço apresenta seis
cozinhas onde serão realizadas competições culinárias, sempre
com temas e participantes diferentes. Também haverá rodadas
de negócios, roteiros turísticos, missões empresariais, e a

presença dos chefs João Leme, Heiko Grabolle, Erick Jacquim e
Fabio Lima. As inscrições são feitas pelo site: www.scgourmet.
com.br, até dia 20 de junho. Contato: (47) 3209-3071.

MICHEL TEO SIN

RoekAnos 80
O bairro Santa Luzia recebe, neste domingo, a 2a edição do Rock
BrasilAnos 80. Releituras dasmelhores bandas nacionais da década
que teve a melhorfase do rock nacional, em shoui acústico, com
a banda Tribo da Lua.Será no pátio daParóquia Santa Luzia, às
16h30 e com entrada gratuita. Outras três apresentações do projeto
estão previstas. No dia 19 de agosto, na Praça do Imigrante, em Nereu
Ramos; dia 21 de outubro, no ParqueMalwee; e, 11 de novembro, no
anfiteatro daAvenida Getúlio Vargas.
A Tribo da Lua está na estrada desde o ano 2000, quando era um trio
que tocava em bares da região. Em 2003 ,participou do CD "Rock com
Stillo", uma coletânea com oito bandas de Santa Catarina. Em 2007,
tocou para oito mil pessoas na inauguração daArena Iaraguá. Foi
shoui de abertura daNenhum deNós. Também nestemesmo ano,
abriu o shoiu deZéRamalho, em São Bento do Sul. Depois de 10 anos
de estrada, em 25 de abril de 2010, gravou o primeiro DVD "Palas e

Vozes'; em shoiu acústrico realizado no Teatro do Sesc.

..
,

i
"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE JUNHO DE 2012
www.ocorreiodopovo.com.br

,/

\ .

Previna-se!

Joinville HOJE /Canoinbas T.Â Jaraguá do Sul
T.Â Mafra 16°24° e Região
11° 20° T.Â Jaraguá o uI AMANHÃ10° 21 °

T .Â MíN: 17°C15° 23°
MÁX: 20°C

Blumenau
Rio do Sul T .Â 15°C
T.Â 16° 25°

SEGUNOA13° 20° ,23°C MíN: 17°C
MÁX: 21°C

Previsão do TempoFonte: Epagri e Tempo Agora .

São Miguel
do Oeste
T.Â
15° 24° Joaçaba

T .Â
12° 19°Chapecó

T.Â
16° 19°

Chuva e

trovoadas
Sábado: Tempo instável
com chuva e trovoadas no
decorrer do dia do Oeste
ao Litoral Sul, devido a um

sistema de baixa pressão.
Nas demais regiões,
aumento de nuvens e

pancadas de chuva entre
tarde e noite. Temperatura
em declínio. Domingo:
Chuva e trovoadas, com
intensidade moderada a

forte em algunsmomentos.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 3km/h Nenhum vento

favorável.• 12h Vento não favorável Noroeste 3km/h
• 15h Vento não favorável Noroeste 3km/h de possibilidade• 18h Vento não favorável Noroeste 6km/h de chuva.

80%

Fonte: wwwventosbrasã.com.br

Humor
-Mulher teimosa
o sujeito casou-se com umamulher que era teimosa que nem umamula.
Dois anos depois, à beira de um ataque de nervos, conseguiu convencê-la a

consultar um médico.
Na volta da primeira consulta, ansioso, ele pergunta:
- E então, meu amor? Como foi a consulta? Tudo bem?
- Tudo bem, uma ova! Precisei gastar todo o meu horário para convencer o
doutor que o divã ficavamuito melhor no meio da sala!

udoku

)
� .� r. .::.. �� ...'�

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
,

sem repétif números' eln
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir 'números em cada

,

t t quadrado de 3>.<3{''l.1 ti I t' n
.

!lttliit }iii; 'l,'t nilÍth'lItl utI ,It Illlllflí l;liti

Florianópolis
T.Â
17°27°

,MINGUANTE 11/6

NOVA 19/6

CRESCENTE 27/6

CHEIA 3/7

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Soltar (a ave) a sua voz / (Pop.) Consequência de

pancada na cabeça
2. Provido de bracelete espiralado
3. Em matemática, o número que é elevado a certa

potência I A inscrição da bandeira da Paraíba
4. Passar roupa a ferro
5. Abreviatura de companhia / Árvore cultivada como

sombreira, ornamental e pela polpa doce dos fru
tos

6. Interjeição de desprezo ou pouco-caso / Planta de
cujas raízes se eXtrai corante vermelho, que era
usado para tingir os líquidos de termômetros

7. lugar próprio para se fabricar ou conservar, gelo
8. Relevo, elevação do terreno de média altura e ex

tensão I Unidade de comprimento correspondente
a aproximadamente 30,48 cm

9. Canapé estofado / (IngL) Caixa
10. Colo de garrafa com entrada estreita
11. Ave pernalta da família do jaburu ICair com fragor 10

e impetuosidade
12. Lâmpada elétrica portátil
13. É cobrada por atraso no pagamento de uma dívida "12/ Transpiração.

VERTICAIS
1. Um indígena do Mato Grosso J As iniciais do ator

Travolta, de "Grease - Nos Tempos da Brilhantina"
2. Homens nascidos no país que tem Teerã como ca

pital/ Grito de sofrimento ou angústia
3. Companheira I Satisfazer o amor-próprio de alguém

com palavras de louvor
4. Elemento de composição: raiz I O conjunto dos ani

mais alados de uma região
6. Velho de dez séculos
6. Desejo incontido que se reflete sobretudo nos atos

e no comportamento do indivíduo I Uma cerâmica
duríssima

7. Acontecer por acaso / Sanduíche que leva o nome
de uma.cidade do interior de São Paulo

8. O meio do ... relógio I O habitante da cidade goiana
que é a segunda do estado, com' importante base
aérea

9. Inte�eição inglesa: tudo bem! / Implorar. .

,

TERÇA
MíN: 15°C
MÁX: 19°C

São Francisco do Sul
• Preamar
, 1h28: 1,4m
• 14h08: 1,6m
• Baixamar
• 6h43: O,2m
• 19h09: O,4m

Ilaja!
• Preamar
·12h27:1m
• Baixamar
• 6h47: O,3m
• 18h42: O,4m

Florianópolis
• Preamar
·12h47:1m
• Baixamar
• 6h58: O,2m
• 19h32: O,5m

Tábua
das marés Imbiluba

• Preamar
• 12h13: O,6m
• 23h09: O,7m
• Baixamar
• 6h02: O,1m
• 18h30: O,3m
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47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Antídio
Aleixo Luneli

Qindustrial Antídio Alei
xo Lunelli é uma dessas

figuras de quem sou fã ns 1. É
do bem, atencioso, trabalha
dor, humanitário e um amigo
que sempre deu força. Por isso
não poderia deixar de regis
trar que neste sábado, 16. Ele,
certamente, é o aniversariante
mais festejado do dia. Merece
estar recebendo os mil vivas
aos muitos amigos e de toda a

família.Parabéns! Que Deus te
ilumine sempre e te dê muita

saúde efelicidade.

Lanches, porções espetifals e bebídas nobres

473370-2214
.Rua f>r0C:Ql='fO G0r\'ileS, 1 �i.6 - Cei'ltí'O
((em 1irent� il IX'er-dl lltrfeMl !Gl:a fíllg<ll.('j�{')
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Tá podendo
o "craque"Walter Janssen
Neto, o Teco, foi contratado
a peso de ouro, quero dizer,
dólar, para jogar no time
do Tato Branco, hoje, no
Beira Rio Clube de Campo,
contra os amigos de Miro
Maba. Pasmem! Ainda exigiu
ser titular, bater pênaltis
e carregar o bracelete de

capitão:É mole? Cá pra nós,
o Teco jogou onde lá na terra
do Tio Sam?

1
)
I
)

, )

J
)

MARIA GONCALVES/ DIVULGAÇÃO

Moa Gonçalves

Todo dia uma
Uma bela empresária, durante a

semana, na abertura daExpofei
ra: 'Adoro homem que se com

porta cOIp.O homem". Cá pra nós,
acho que eu já cumpro metade
dos requisitos. Será que ela quis

,-dizer que adora quando esque
cem o aniversário dela, comem
de boca aberta, não abaixam a

tampa do vaso e deixam a toalha
molhada em cima da cama?
Vou ser bem homem e chegar
segurando ela pelos cabelos e

tascando um beijo. Ou elame
chama demeu amor, ou chama
os seguranças.Vale arriscar!

I·
I
1
I

--1

I
J

Família

destaque
Ana, Paulinho Costa e

Leonardo formam uma bela

e feliz família de destaque em.
nossa sociedade. A escolho erreit

1

j
Carta fora
do baralho
Quem é aquele ex que anda
rondando a casa da bonita
Irma Rosa, com esperança de

reconquista-lá? Rapaz, pelo
que eu sei, o cara vai sair de
lá de mãos abanando, isto é,
se ela ao menos quiser aceitar
conversar com ele ...

,

E ho·e!
Para quem quiser curtir um
bom futebol, uma boamúsica
e ainda saborear a deliciosa

Feijoada, preparada pelo
Gilmar Maurissens, o Galego,
e sua esmerada equipe, a
dica deste sábado, é conferir
a IDa Feijobeira. Evento
concorridíssimo realizado no
Beira Rio Clube de Campo, que
começa às IOh damanhã. Euvou!

POMBINHOS Momento

Love dos jovens Márcio
Berri e Luana Zanotti,
noKantan

Mistério
Pelo meu fio vermelho, fiquei
sabendo que em Jaraguá tem
um personagem daqueles
que merece entrar para
um programa federal de

.

proteção às testemunhas.
Vive cercado demistérios.

Ontem, dizem os línguas de
veludo, a figura teria pegado a

sua caminhonete, enchido de·
varas de pescar, com destino
às bandas de Bonito (MS).
Seria umas "férias' forçadas
até depois 'das eleições"?

Não tenhas medo da

vida. Acredita que a

vida vale a pena, e a

tua crença te ajudará
a criar esse fato.

William James

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é a galeraOn-e Terapeuta Oriental, de Schroeder.
Eles também acompanham a coluna todos os dias. Valeumesmo!

...__

O secretário regional Lio Tironi e a
esposa Ivone, em dia de comemoração no Madalena

www.ocorreiodopovo.com.br
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ARQUIVO PESSOAL

Bela Catarina
� � nu H� 1 � � t()�' li' 'UIU�

Garota Duarte
Hoje à noite, a partir das 21
horas, vai rolar na Patuá Music
a escolha da Garota Duarte

Magalhães. Festa que vai
reunir mulheres bonitas e

muito astral embalado pela
top Dj Aninha,Warung e

o descolado Guilherme
Gentelinã. Noitada Imperdivel.

�Amanhã, quem.bateas
taças e faz tim - tim é o
boa gênte,RafaelSudatti
Porto. Parabéns.

'o

• Tenho recibo, através do,'.... .

.

,,/

meu iPhone, vários elogios
sobre a: queridaOsmarina,
da Shalon. Ela vem

, modernizando efãzendo
a cabeças dos bonitos da
região. Bola branca.

• O camarada Guilherme

Leite, da 'Iecnosol, depois '

que nasceu a Sophia, não
tem 'mais tempopra nada.
pedicaçãototal à esposa e

a filhote. É 'isso aí� amigo.
"

I

• Fiquei sabendo que
a famosa clínica de '! I

estética, Derma Clean,
" aqui em Iafagué, está

com.,um s�gredinho que,
praticamente elimina a

temida celulite.
, ,

Quem me' contou,
'

garante que é verdade.

moagoncalves@netuno.com.br

Pensando bem
Ninguém é perfeito! Não
existem príncipes, nem
princesas. Encare a outra

pessoa de uma forma
sincera e real, exaltando suas

qualidades, mas sabendo
também dos seus defeitos.

O amor só é lindo quando
alguém nos transforma no

melhor que podemos ser.

BODAS DIAMANTE O casal Adolfo e

Anita Bublitz comemoram hoje 60 anos de

casamento. Motivo de orgulho para toda a família

ARQUIVO PESSOAL

Saboroso
Com a participação do cantor
Enéias Raasch, a Confeitaria Bela
Catarina realiza neste sábado o

tradicional Café Colonial.

MBAND

Mário Júnior (E),
Natao do Vale, Jhenifer
Daniel e Fernando Luiz

Parizotto, galera das
rádios Super Nova e

105FM agitando a
Expo Feira 2012

Canrgllil
\4crw.Eht-ll

eonteii
• A massagista e manicure
EditeBertoldi, do salão da
Maria, na Barra, já está a
mil com preparativos para
comemorar, no práximodia
14 de julho, a idade nova.

l.iIX, I I

• Algumas peças usadas
li p,f;I,�(fl reuitali:?(112,o

estacionamento da'Scdr

Yi�alfl' IC�rGaffi!"rQ 'fte,pás�tQ
do ferro velho é nos fundos

i', I cJt)m:t@at1\8,,:1amentávelt,1

k; , .1:lA"Ciuelá'jigura oonheoilia I (

da cidade, que andou
dando uns cascudos

'

na mulher em público,
,

escapou por pouco de cair
na LeiMaria da Penha.
Foi porum fio mesmo. O
babado iria arder mais que
a pimenta do quintalde

. casa.
I,

O empresárioAlcides
Pavanello, meia cancha

I

nato, também vai suar a
camisa, hoje, no Beira Rio
Clube de, campo.

• Neste sábado. tem festa "'I

[unina no Pegue Pague
'

Ag,uas Clflras.

.

• ,�olJl essa, fui!

..
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o Caderno Talento e Sucesso desta semana traz um teste para verificar:
qual o seu nível de aceitaç�o de críticas. Saber lidar bem com essas .

situações é.uma grande conquista e um grande passo para a boa

convivência no ambiente de trabalho. Página 3

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

Crônica

Mais estranho que a ficção
No último feriadão fui surpreendido

pelo destino: dormi em Jaraguá do
Sul, acordei em São Paulo. É o tipo de
coisa que só acontece comigo, infeliz
mente. Na quinta-feira, dia 7, feriadão,
passei o dia ralando na Feira do Livro (que
terminou no último dia 9), acompanhei o
convidado Lobão no jantar e voltei para
casa escrever. Tomei uma garrafa de vinho
comminha esposa, escutando pela enési
ma vez o último álbum do duo francêsAir,
vimos um filme, e resolvemos ir dormir.
Sempre antes de deitar dou uma espiada
pela janela do nosso quarto, para ver a
movimentação da rua lateral do meu pré
dio, e depois vou para a janela da lavande
ria, conferir aAv. Marechal. Acho que me
tranquiliza saber que a cidade repousa na
noite, também adormece. Demorei um

pouco para apagar, pensando na correria
habitual, mas o vinho é mais forte e me

empurra para os braços de Hipnos, deus
do sono (Morfeu é o deus do sonho).
Acontece que acordei num outro quarto,
em outro apartamento, numa cama de

torres de chope Bierland daBierhaus, as
pizzas do Madalena, todas essas iguarias
indispensáveis àminha sobrevivência.
Tudo isso me deu fome, e ataquei a geladei
ra (paraminha sorte, bem nutrida), catei
umas roupas num dos armários (novamen
te a sorte semostra: roupas queme servem)

solteiro, e o pior, em outra cidade. Não me
assustei, estou acostumado com essas coi
sas' acho que todo ficcionista está. Às vezes
as histórias que criamos viram realidade, e
outras vezes a realidade vira uma história,
mais ou menos assim. Só fiquei preocupa
do com tudo que havia deixado em Jaraguá:
uma esposa e filho, os pastéis do Paupitz,
o escondidinho da Cacharia, o calzone do
Casarão, os vinhos daAyroso Menezes, as

e saí para caminhar. Foi quando descobri
que estava em São Paulo, próximo aos Jar
dins (que conheço um pouco) e semminha
carteira. Não me incomodei demendigar
um pouco, o suficiente para um prato de
comida, e gastei o resto do dia passeando.
Cheguei exausto no apartamento, dei
mais um desfalque na geladeira, tomei
meia garrafa de JohnnieWalker (que es

tava no armário da cozinha) e fui dormir,
já sabendo que pelamanhã acordaria na
sempre verde entre-morros/entre-rios

Iaraguá do Sul, pois um ficcionista sabe

que coisas malucas nunca durammuito.
Dito e feito, acordei em Iaraguã do Sul,
naminha reconfortante cama, e foi difícil

explicar tudo para minha esposa, mas
tudo bem. O que me intrigoumesmo foi:
de quem era aquele apartamento em São
Paulo? Onde foi parar seu dono, enquanto
estive lá? Já que no meu apartamento ele
não apareceu. Mas a única certeza que
tive foi que o maldito Johnnie era falso,
pois minha cabeça não parava de doer.
Vida de escritor não é fácil!

Acordei- num outro quarto,
em outro apartamento,
.numa cama de solteiro,
e o pior, em outra cidade.

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

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

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R
Gracinha se surpreende quando Rodrigo conta que Elisa vai morar com

ele. Dimas contraria as decisões de Rodrigo na empresa. Cris culpa Beatriz
pelas ofensas que ouviu de Kléber. Rodrigo pede para Priscila levar um pre
sente seu para Valéria e Josué. Teresa estranha quando Elisa chega à man

são com suas malas. Carmem se emociona com Valéria vestida de noiva.

Solange. diz a Rodrigo que não aceita que Elisa more com ele antes do casa
mento. Kléber aconselha Regina a fazer um acordo com Valdirene para não
arcar com os custos de uma ação judicial. Gracinha impllcacom Priscila. Ro
drigo pega o anel do Marajó que Verbena lhe deu e pensa na conversa que
teve com Miriam. Valéria hesita ao responder se aceita se casar com Josué.

CREIAS DE CHARME - GLOBO - 19R
Lygia conta para Penha que está sem empregada e ela se oferece para ajudá

Ia. Rosário cozinha para Inácio. Penha recebe um convite de Gentil para jantar. Cida
vai à boate com Elano e encontra lsadora e Conrado. Rodinei diz a Liara que não

pensa mais na ex-namorada. Cida é homenageada na boate e Isadora se irrita.
Conrado faz uma declaração de amor à noiva em público e Cida fica arrasada. Pe
nha incentiva Elano a não desistir de Cida. Tom visita Chayene e cai em uma cilada.
Penha chega para arrumar a casa de Lygia e Alejandro pede para conversar com
ela. Ruço conta que fará um conserto na casa de Lygia e Sandro o acompanha. Sa
muel visita a mãe no hospital. Conrado tenta punir Elano no escritório. Sandro chega
à casa de Lygia e Penha não gosta. Tom desperta amarrado à cama de Chayene.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21R
Suelen diz a Olenka que o filho que supostamente está esperando pode

não ser de Iran. Tufão e Monalisa combinam de se encontrar novamente.
Carminha fica com Max em seu quarto. Nina garante a Betânia que Carminha
ainda não está derrotada. Olenka repreende Monalisa por abandonar Silas
por causa de Tufão. Débora estranha o comportamento de Jorginho. Leleco
convence Darkson a continuar trabalhando para ele. Suelen vê Olenka e Si
las se beijando. Verônica e Noêmia desconfiam de que Cadinho esteja com

Alexia. Nina tenta fotografar Max e Carminha juntos. Valdo avisa a Jorginho
que Betânia ajudará Lucinda a fazer' uma festa para Nina. Silas pensa em

Olenka. Jorginho chega para a festa de aniversário de Nina.
. Este cachorrinho ainda é filhote. Ele foi encontrado no

bairro Três Rios do Norte, há três semanas. Quem o acolheu

precisa mantê-lo preso, porque a casa não tem muro. Interessados
em adotá-lo podem entrar em contato com Adriana, no 3376-0260.

MÁSCARIlS - RECORD
Não é exibida no sábado.

* o resumo dos capítulos é de respoftsabilidade das emissoras.

Aniversariantes
16/6 Claudio Mércio Kusz Iria S. Lennert Maiko M. Rossuveiller 17/6 Fabricio R. Herbert Luis Da Costa
Adão Kiatkooski Crista Uller Irma Bortolini Maria E. de S. Reitz Adriano A. da Fonseca Flavia L. Busseio Mariane Ershing
Adilcio Becker Dieter Truppel João V. Minei Marise Leuverenz Albano Kanzler Flávio R. Ramos Marson Grutzmacher
Adilson Becker Edson Schmitz Jocimar M. Ribeiro Marlise Klosowski Ana Luiza W. dos Gustavo H. de Oliveira Neide M. Lenze
Adrieli Scoz Elisabeth Kubnik Jonatan Kniss Nelsa B. Westphal Santos Hamilton J. Miranda Nelci Sopelsa
Alesander Bullanf Emelly Pereira Jonathan Maffei Nelzita K. Schmauch Cartos A. Campregher Hildegard Karsten Nilson Piske
Ana da Silva Eno Flhor Juliana Ceolin Noeni S. Diesenthaler Claudio Stedile Herbert Schalinski Odair joão Azevedo
Ana R. M. locatelli Eva Maria de Andrade Kaio F. Biehe Renan W. Weonski Dalianna Garcia Isoldi E. Rengel Oseli Kammer Jacomini
Ana Rossweiller Floriano Michalack

.

Laércio Hoegen Scheila Balsanelli Edileuza E. de Miranda Jean Paul C. Rosa Ricardo Jensen
Andréia Fossile Germano A. Mathias Liviho lambom Thso A. Vieira Elfi Jungton Juçara M. Amádio O Rosa Angela Barbieri
Antidio L. Lunelli Gilmar da Cunha Luciane Leuverenz Victória I. M. Moresto Emilia Malheiros Karine D. Soares Théo Augusto Vieira

Kauan V.!Valerit� I' TobiaslM. DietrichBianca Bruch Ingrid Vinzeski Luciano De Luca Vitoria G. Volpi Eno Mathias

.

ay .�ec�·
e respeitado por sua grande
capacidade de combinar
perfeitamente letra e

melodia e por ser um grande
gúitarrísta. Mayer recebe
elogios a cada álbum lançado

, ejijv�fideumais�eJr
'
..

.

ririlhões de discos no màndo: '

Ó tão esperado "Bom arid
Raised", produzido pelo
próprio JohnMayer, junto
com o produtorDonWas

.

g Stones, B.B.
..
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TESTE

Você sabe ouvir e fazer críticas no trabalho?
Receber ou emitir comentários sobre o seu comportamento ou de outra pessoa é uma das situações mais delicadas da vida corporativa. Ao
mesmo tempo, é vital para o bom relacionamento no trabalho saber administrar as críticas recebidas - e aproveitar aquilo que realmente é
construtivo - e também saber como transmitir suas impressões aos outros. Você já experimentou avaliar a sua postura nessesmomentos?
Será que tem sido colaborador ao fazer suas considerações? E quando é criticado? Sabe separar o joio do trigo? Responda as questões

abaixo, afastando-se das alternativas que considera serem as ideais, pois o intuito do teste é fortalecer o seu autoconhecimento.

1) Você terminou um trabalho e o resultado superou realmente as expectativas.
O que você espera de seu chefe como reconhecimento imediato?

D Elogio (3 pontos)
.

D Premiação em espécie (1 ponto)
D Mais desafios (5 pontos)

2) Ao ter seu trabalho analisado pela chefia, como têm sido os comentários?

D Racionais, apontando pontos amelhorar (5 pontos)
D Emotivos, citando suas reações durante a tarefa (1 ponto)
D Recheados de julgamentos a respeito de eventos que ocorreram durante o trabalho

(3 pontos)

3) O que o faz levar em consideração uma crítica?

D A confiança que tem em que o criticou (2 pontos)
D O modo como a crítica é feita (3 pontos)
D O motivo que gerou a crítica (5 pontos)

4).Se um colega de trabalho apontasse algum comportamento seu inadequado,
na frente de outros colegas, provavelmente sua reação seria:

D De indignação (2 pontos)
D De surpresa (5 pontos)
D Ficaria quieto (5 pontos)

5) Quando observa que seu superior fica irritado'com o que você fala ou faz, você:

D Tem certeza de que vai passar (2 pontos)
D Não sossega até descobrir o que está acontecendo (2 pontos)
D Procuramudar algumas atitudes (5 pontos)

6) Se um colega pede seu feedback a respeito dos comportamentos e atitudes

que tem tido no trabalho, você:

D Procura ser sintético e objetivo (3 pontos)
D Elogia, mas não o critica (2 pontos)
D Aprofunda e enriquece seus comentários com fatos (4 pontos)

Total de Pontos:

Menos de 20 pontos: O que há após o eclipse?
É difícil aceitar nossas deficiências; admiti-las para os outros, pior ainda. Muitas vezes, para que um

problema se resolva temos que percorrer um caminho árduo, onde facetas de nossa personalidade estão

escondidas num lado escuro do nosso ser, evitado de forma consciente, ou evitado até em pensamento. Tor
nar favorável o que parece estar perdido tem que ser seu foco. Portanto, evite ficar pensando nas razões que

., estimularam alguém a ser injusto com você e preocupe-se mais com seus próprios objetivos - sempre com

o conteúdo e não com a forma. Ser o juiz do mundo ou encarnar aMadre Tereza de Calcutá definitivamente
não devem ser suas motivações/desculpas para suas atitudes.

De 20 a 30 pontos : Em direção ao sol nascente
Sua preocupação em não abalar sua imagem ou status quo pode estar fazendo com que receie saber o

que outros pensam de você e até mesmo causando a impressão de que o apoio que você tanto merece nunca
chega. Encarar o feedback como vital para o processo de autoconhecimento, seu ou de quem está envolvi

do, torna o momento mais produtivo e o resultado, mais eficaz. Agir -de modo oportuno, o mais próximo
possível do que ocorreu, levando-se em conta a necessidade de ambos os envolvidos, especificando os fatos

ocorridos, são "regras de ouro" nestas situações.
'

De 30 a 50 pontos : U� estrela..do-mar devolvida ao oceano faz
diferença?

Feedback ainda é algo visto como crítica e acaba tendo implicações afetivas e em nossa vida social
muito fortes. Assim, reações às atitudes defensivas apresentadas normalmente acabam polemizando ainda
mais o que deveria ser esclarecido e resolvido. Isto tudo acaba sendo resolvido quando nos atentamos para

7) Seu humor não tem estado dos melhores e seu chefe lhe pede para rever sua
conduta. Qual é a sua atitude?

D Pede para queele sejamais específico (2 pontos)
.D Procuramelhorar imediatamente (5 pontos)
D Por fora é só sorrisos, mas por dentro ... (O pontos)

8) Normalmente chamam sua atenção por algo que você:

. D Falou (2 pontos)
D Fez (5 pontos)
D Divulgou (5 pontos)

9) O que se destaca em sua imagem perante os colegas e chefes?

D Seu alto astral (5 pontos)
D Sua preocupação com tudo e com todos (3 pontos)
D Seu foco no que vão ganhar (2 pontos)

10) Qual dos ditados abaixo melhor deline você?

D Falem mal, mas falem demim (3 pontos)
D Santo de casa não faz milagres (1 ponto)
D É fundamental ter uma carta escondida namanga (5 pontos)

11) Para você, o que é mais marcante ao informar alguém sobre a inlluência de

suas atitudes sobre outras pessoas?
D A sua competência em fazê-lo (4 pontos)
D Alívio na tensão estabelecida anteriormente (2 pontos)
D A utilidade para a pessoa (3 pontos)

12) O que significa feedback para você?

D Crítica (2 pontos)
D Oportunidade (5 pontos)
D Depressão (1 ponto)

os verdadeiros bloqueios que apareceram na situação, procurando entender a nossa prontidão e a do outro,
para receber ou nos falar sobre o assunto ocorrido. Superar tais dificuldades se torna mais fácil quando se

estabelece uma relação recíproca de confiança, quando nos mostramos abertos realmente para ouvir o que
estamos fazendo de adequado e de inadequado e também de perceber se o outro quer.ouvir nossas obser
vações a seu respeito. Continuarmantendo o espírito aberto, não se retraindo frente a pequenos obstáculos

que irão se apresentar, fará diferença SIM!

Mais de 50 pontos : Asas da liberdade
Você consegue manter uma postura aberta ao emitir um feedback ou recebê-lo, sabe ser bom ouvinte e

reconhece que o processo de comunicação nestas situações parte de um exame conjunto, sem conotações
ou reações emocionais intensas. A construção de uma relação baseada na confiançamútua é o seu diferen
cial, permitindo melhorar o seu desempenho, entender qual é a utilidade de seus comentários para o outro

e assim alcançar seus objetivos, voando cada vez mais longe.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Luiz Marins

www.ocorreíodopovo.com.hr

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esteja sempre preparado
Alberto trabalha numa multinacio

nal há 12 anos. Certo dia foi chamado
à diretoria e lhe foi comunicada sua

promoção a gerente. Além da promoção
ele iria fazer um estágio na matriz da

empresa no exterior e poderia levar toda
a família. Alberto se emocionou com a

notícia pois morar no exterior com a

família era um de seus maiores sonhos-.

Quando foi perguntado a ele se falava
inglês ou ao menos tinha algum conhe
cimento do idioma, constrangido ele
disse que nunca havia estudado inglês.
Ao ouvirem isso, os diretores se entreo

lharam e disseram aAlberto que ele não

poderia ser promovido, pois essa função
exigia conhecimentos de inglês.

Conversando com o Alberto, que me
contou toda essa história, ele me disse

que o idioma internacional de sua em

presa era o inglês e ele sabia disso. Disse

-me também que a própria empresa

oferecia, gratuitamente, cursos de inglês
aos seus colaboradores e que ele nunca

havia se interessado. O tema desta men

sagem foi ele próprio quem me sugeriu.
Vejo a história doAlberto se repetir

com muitas pessoas. A verdade é que ,)

temos que nos preparar para o futuro,
para as oportunidades que possam sur

gir, investindo em nosso desenvolvimen

to pessoal e profissional.
A mitologia nos ensina isso quando

nos fala de Kairós, o deus da oportu
nidade, que era filho de Zeus - o deus

dos deuses e de Tykhé, a divindade da
fortuna e prosperidade. Era um belo

jovem calvo com um cacho de cabelos

na testa. Atleta, ele tinha uma agilida
de incomparável. Sempre sem roupas,
ele corria rapidamente e só era possível
alcançá-lo agarrando-o pelo topete, ou

seja, encarando-o de frente. Depois que
ele passava, era impossível persegui-
-lo, pegá-lo ou trazê-lo de volta. Kairós

tinha o poder do movimento rápido que
podia passar despercebido aos olhos

desatentos, tornando impossível recupe
rar a visão de sua passagem. Dada à sua

natureza difícil, raramente proporciona
va uma segunda chance.

Assim, veja que a oportunidade, se
deixada passar, é irrecuperável. Daí
a importância de estarmos sempre
preparados para o momento em que ela

passar, muitas vezes correndo, como diz
a mitologia. Se não agarrarmos a opor
tunidade será sempre por nossa culpa,
por nossa desatenção ou despreparo. É
preciso, pois, estar preparado e atento. É

preciso constantemente investir em nos

sa capacitação profissional e no aperfei
çoamento contínuo de nosso conjunto
de crenças e valores com base em virtude
elevadas.

Pense nisso. Sucesso!

Distribuidora da Vonpar Alimentos contrata:

Regiões: Jaraguá e Guaramirim

Com ou sem experiência em vendas, possuir carro ou moto
Oferece: Treinamento, ajuda de custo, variável e bonus

garantido
Enviar curriculum com pretencao salarial para:
rh@aliancadistribuidora.net.br

Interessados favor enviar currículo e agendar entrevista através do e-mail

sto.jgs@br.mcd.com ou em nosso restaurante, na praça de alimentação do
Shopping Breithaupt. Maiores informações pelo telefone: (47) 3374�0270

COJ!lIPORTAMENTO

Como lidar com
relacionamento amoroso

entre funcionários?
o conselho é que o namoro se dê fora do horário

de expediente
DMJLGAÇÃO

NORMAS O novo contratado deve ser orientado sobre esse as

sunte, caso não sejam permitidos relacionamentos

Uma pesquisa realizada pelo site
Trabalhando.com Brasil revela que
46% dos 300 profissionais entrevista
dos acham que se relacionar com uma

pessoa no ambiente profissional desvia
o foco do trabalho e que jamais teriam
esse tipo de relacionamento.

Para 54%, se relacionar afetivamente
com alguém do trabalho não atrapalharia
sua performance; desses, 32% já tiveram
um relacionamento afetivo com colega e,
em alguns casos, essa relação até se trans

formou em casamento. Outros 22% entre

os 56% dizem não ter se relacionado por
não ter encontrado um parceiro ideal,
mas que se fosse o caso, isso não afetaria
seu desempenho profissional.

De acordo comRenato Grinberg, diretor
-geral do Trabalhando.com Brasil e autor do
livro ''A estratégia do olho de tigre", muitas
empresas incluem o relacionamento amoro
so como restrição em seu código de conduta.

''A empresa deve explicar ao candidato

já na hora da contratação que, de acordo
com normas internas, esse tipo de relação
não é permitida. Assim é possível evitar
transtornos futuros para ambas as partes.
Legalmente, um profissional não pode ser

demitido apenas por ter um relacionamen
to afetivo com um colega', explicaGrinberg.

Grinberg aconselha que os envolvidos
mantenham o relacionamento afetivo

apenas fora do horário de trabalho; não
chamem seu colega por apelidos íntimos,
pois pelamal; verifiquem quais as normas

da empresa sobre o assunto e sigam-as
para evitar problemas; tomem cuidado

para que a relação não atrapalhe seu de

sempenho profissional; comuniquem o

namoro ao chefe, antes que ele saiba pe-
. los outros; não discutam a relação pelo
e-mail corporativo, mas pelo endereço
pessoal;evitem ausência prolongada, de

ambos, durante o expediente.

TRITEC INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS. LTOA
CNPJ 11.490.214/0001-00

, CONTRATA PARA: CAlL CENTER
Pré-requisitos para vaga:
- Formação Ensino Médio completo
- Sexo Feminino
- Horário de Trabalho: de 2a a 6a das 08:00/12:00-13: 15/17:30 hrs.
- Salário Fixo + Comissão.
- Benefícios: Plano de Saúde - Odontológico - Seguro de Vida -:- VR - VT

VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!
; Vagas abertas para os cargos de Atendente de Restaurante (Ensino
: Médio) a partir de 16 anos} e.Gerente de Área (Ensino Superior) a
• partir de 18 anos}.

Oferecemos:

Treinamento I Plano de carreira I Horário flexível I Vale transporte
Refeições I Uniforme I Assistência Médica I Assistência odontológica

Seguro de vida I P.P.R.
Enviar currículo para:
cu rriculos@tritec.ind.br
R. Pastor Alberto Schneider, 1777
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC
Fone: (47) 3275-8800
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CRIATIVIDADE Os alunos dos nonos anos, separados em equipes, serão responsáveis por produzir um artigo científico
e apresentações em plataformas multimodais

LITERACIA:

ColégioMarista São Luís promove café
de lançamento do III CongressoVirtual
o Congresso Virtual será desenvolvido
simultaneamente por 16 colégios e cinco
unidades sociais do Grupo Marista

Aconteceu na manhã des
ta quarta-feira, 13 de junho, o

café de lançamento do III Con

gresso Virtual Interdisciplinar
Marista, que nesse ano terá
como tema "Literacía: Cone
xão, Diálogo e Liberdade". O

projeto foi apresentado para
pais e alunos pela Diretora
Educacional do Colégio Ma
rista São Luís, Vivian Lawin, e,
em seguida, pela palestrante

� C" JuLÍ cu

Jaqueline Lickfeldt Novello.
O Congresso Virtual será

desenvolvido simultaneamen
te por 16 colégios e cinco uni
dades sociais do Grupo Maris
ta (Província Centro-Sul). No

Colégio São Luís, os alunos dos
nonos anos - separados em

equipes - serão responsáveis
por produzir um artigo cien
tífico e apresentações em pla
taformas multimodais. Em um

Procura·se Talentos

Professor de Alemão (urgente)
Alemão Fluente, Experiência docente, fluência em outros
idiomas será um diferencial.

Professor de Inglês (urgente)
Inglês Fluente, Experiência docente, fluência em outros
idiomas será um diferencial.

Venha fazer parte desta Equipe que é Líder nó Ensino de Idiomas à 25 anos!

Rua Guilherme Weege, 85- Centro- Jaraguá do Sul- SC- fone (47) 3371-0800
. . .

primeiro momento, serão 'sele
cionados na metade de setem
bro os três melhores trabalhos
de cada turma. Posteriormen
te, os dois primeiros lugares
internos serão avaliados pela
Diretoria da Rede de Colégios
Maristas e, para finalizar o pro
cesso, um trabalho de cáda co

légio será publicado .

.

O Congresso Virtual tem

como principais objetivos es

timular o estudo da literacia
entre os diversos sujeitos esco

lares, em uma perspectiva de

respeito à multiculturalidade;
promover o espírito coopera
tivo e o respeito mútuo, tendo
em vista os objetivos da Unes
co e os ideais do Projeto Edu
cativo Marista, além de desen
volver a criatividade, o senso

de observação, a concentração,
a reflexão crítica e analítica, a

conduta ética e o interesse por
atividades intelectuais e aca

dêmicas.
Mais informações: www.fa

cebook.com/literacia.

EDUARDO MONTECINO

PARTICIPAÇÃO O proj�to foi apresentado para
pais e aãunos do Colégio Marista São Luís

Significado de literacia:
Segundo Ana Benavente,

"

... [na literacia] não se trata

de saber o que é que as pessoas
aprenderam ou não, mas sim

de saber o que é que, em situ
ações da vida, as pessoas são

capazes de usar.

A literacia aparece, assim,

definida como a capacidade de

processamento da informação
escrita na vida quotidiana."
(1995: 23).
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A tatuagem e omercado de trabalho
Quais os motivos
que levam uma

empresa a .

questionar sobre
a tatuagem do
candidato?

A polêmica é enorme e as con

tradiçõesmaiores ainda. Do ponto
de vista de muitas empresas a ima

gem dos colaboradores significa
muito e isso inclui o fator tatua
gem. Muitas delas acreditam que
um funcionário tatuado passa uma
impressão agressiva e até desleixa
da e optam por não recrutar profis
sionais com esse perfil.

Porém, outras empresas não se

importam com o que a pessoa faz
com seu próprio corpo, desde que
esse profissional trabalhe direito.
Para elas, aparência não é sinôni
mo de incompetência. Elas defen
dem que existem pessoas tatuadas
com caráter e boa disposição para

trabalhar e também pessoas sem

tatuagem, porém sem a mínima
competência.

Muitas pessoas já se sentiram
descriminadas por conta de tatua
gem e já foram até desclassificadas
em alguns processos seletivos. Mas
há quem diga também; que nunca
teve esse tipo de problema, e nunca
precisou escondê-las.

Em todo caso, o melhor a fazer
é pensarmuito antes de fazer uma
tatuagem, principalmente se for
algo grande e chamativo, afinal é
algo que você irá levar para sempre.
Antes de fazê-la, tenha emmente o

que pretende para a sua vida pro
fissional, a carreira que pretende
seguir e onde pretende chegar.

Muitas pessoas,
já se sentiram

descriminadas por
conta de tatuagem

e já foram até

desclassificadas

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

A

APARENCIA Os candidatos que possuem tatuagem devem ficar de olho em

aJguns aspectos antes de se candidatarem a uma vaga de emprego

DICAS

Cuidados coma imagem
O assunto é delicado e polêmico.

Para evitar sofrimento desnecessário os

candidatos que possuem tatuagem de
vem ficar de olho em alguns aspectos
antes de se candidatarem a uma vaga de
emprego.

- Observe o perfil da empresa, caso

ela seja muito conservadora, tente co

brir a tatuagem e tenha ciência de que
isso infelizmente pode ser um ponto ne

gativo para sua contratação;
- Mesmo que a empresa não seja tão

conservadora, ainda assim é melhor não
extravasar, use o bom senso;

A tatuagem já foi sinal de
rebeldia. Hoje

é apenas decoração do
, .

proprlo corpo.

Be UsSchoolI

ENGLISH TEACHERS WANTED
�

Qualities Required:
\ 1. Commitment

2. Control of Grammar
3. Flexibility and eharlsma

Please send your
C.V. to Nina 5tuhlert at nina@be-uss.com
or call 47. 9196·2185 / 47.32731432
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Deve-se levar em
consideração que o futuro

• não pode ser previsto,
I devemos construí-lo.

Alidor Lueders. Consultor· alidol"@luedel"s.com.br

Construindo uma empresa
dilerenciada (única)

Sintomas na empresa, como

perda de venda para concorrentes,
não conseguir reter clientes, preju
ízo há meses, problemasde caixa
para pagamento das obrigações,
falta defaturamento e resulta-

dos, etc., certamente nos levam a

pergunta: o que aconteceu a nosso

negócio?Ese chega à conclusão que
um negócio émuito mais do que:

-na indústria, transformar
amatéria-prima em produtos aca
bados, ou

-no comércio, transferirmerca
dorias do estoque para determina
dos clientes,

-ou de prestar serviços.
Deve-se levar em consideração

que ofuturo não pode serprevisto,
devemos construí-lo.

É necessário que a empresa
busque construir vantagem com

petitiva sustentável, corrigindo
, e aperfeiçoando o seu modelo de
negócio, deforma a tornar o ne
gócio comoEmpresaDiferenciada
(única), que não tenha similar no

mercado. O que não significa ser
a maior, nem a melhor, significa
ser diferenciada ao foco do cliente
que ela pretendeatender. Dever
-se-á procurar oportunidades
competitivas, o que exige pesquisar
inovações ocorridas em outros

setores e empresas e adaptá-las as
necessidades de seu cliente e de seu

negócio, procurando definir o novo
foco. Definido ofoco, é essencial
que todos na empresa canalizem
suas atenções e esforços naquela
direção, envolvendo-se e compro
metendo-se com os objetivos.

A empresa única é liderada por
pessoas que enxergam deforma
diferente - o mercado, os clientes,
as oportunidades, a sua equipe e

os resultados.
Os dirigentes e toda a sua

equipe devem ter constantemente

em mente:

-o que temos ou fazemos dife
rente dos concorrentes?

-qual é o propósito da em
presa?DefinindoMissãolV!são/

PAULA GUIMARÃES

Beneficios à saúde Durante a palestra o técnico

apresentou as telhas sem amianto
I I:: I I II

Valores.
-como vão atuar os nossos

clientes e concorrentes e como nos

posicionar nesse contexto?
O objetivo éservir ao clien-

te, pois as oportunidades e os
resultados são encontradosfora da
empresa - no mercado, no cliente,
na construção dofuturo, etc. Bus- ,

car nouidades e soluções em visita

a clientes, feiras e exposições, con
gressos, tendências, internet, redes
sociais, etc. com vistas a oxigenar
-se continuadamente e dar vida ao

negócio, procurando-se o cresci
mento das vendas e o declínio dos
custos e despesas com melhoria
contínua da produtividade.

Na definição de estratégias
discutir e construir cenários que
podem auxiliaraprevero que
pode acontecer, querexplorando as
possibilidades e escolhendo as me
lhores alternativas, quer buscando
novas experiências e estardisposto
a aprender, decidindo queprodutos
lançar, o que o cliente vai valorizar,

PALESTRA

que serviços agregar, comoficar
maispróximo ao cliente (filiais,
franquias, representantes, etc.).

A empresa dentro dos cenários
avaliados com sua equipe escolhe
ofoco e envolve o cliente como par
ceiro.A competição, numa econo
mia aberta, exige definição defoco,
compatibilizando as necessidades
do cliente com as competências da
empresa, o quepodepressupor in
clusive a perda de alguns clientes.

Lembremos que o mercado é
um alvo móvel, devemos sempre
surpreender o cliente com novos

produtos e serviços (inovar).A
idéia éser orientado para o cliente
- identificando-o, dedicando-lhe
tempo para atender suas necessi
dades, proporcionando-lhe resul
tados, enfim considerando-o par
ceiro. É importante trazer o cliente
para conhecerafábrica, para dar
sugestões namelhoria dos produ
tos ou serviços oferecidos.

Com base nas informações co-
letadas no mercado para entender
'a empresa sobre produtos, merca
do e competição, identificar opor
tunidades e construir um cenário
visando renovar e inovar o que
fazemos, levando em consideração

os nossos pontosfortes efracos.
Definir ofoco dentro desse

cenário, aualiando o conjunto de
clientes cujas necessidades e ex
pectativas pretendemos atender e
compreender os desejos específicos
do cliente e criar, recriar o conceito
do negócio.

Concluindo, a empresa deve ter
energia traduzida na intensidade,
entusiasmo e comprometimento
de toda a sua equipe. Deve visar
preservar o seu capital intelectual,
ativo mais valioso da empresa,
que são os clientes e colaboradores

comprometidos e entusiasmados,
resultando em produtos e serviços
feitos com excelência. Lembremo
-nos em construir e trabalhar em

equipesmotivadas, lançando de
safios dentro da sua competência,
com vistas a trabalharem voltados

para um objetivo comum, com
responsabilidade, conhecimentos
complementares e informações
compartilhadas, estimulando
a apresentação de boas idéias e
procurando soluções criativas. En
fim, dedicar-se ao que a empresa
quer - clientesfieis e colaboradores
comprometidos, criando-se valor
e resultados para todos.

Alerta sobre perigos doAmianto
Fibra presente em telhas e caixas

d'água pode causar câncer

Os perigos do amianto, fibra
mineral utilizada em telhas e caixas
d'água, foram abordados na pales
tra do promotor técnico da Bra

silit, Rodrigo Souza. Voltado para
arquitetos e engenheiros, o evento

foi realizado naAssociação dos Co
merciantes de Materiais de Cons

trução de Jaraguá do Sul e Região
(Acomac), em 11 de junho.

A fibra é considerada cancerí

gena pela Organização Mundial de
Saúde (OMS). Estudos do Instituto
Nacional do Câncer (Inca) apon
tam que a exposição ao amianto

pode provocar doenças respirató
rias e diversos tipos de câncer.

O amianto é proibido nos Es

tados Unidos e em quase toda a

Europa. No Brasil, a constituciona
lidade da lei que permite o uso vem

sendo questionada pelo Supremo
Tribunal Federal. 110 Brasil tem a 3a

maiormina de amianto domundo,
o que justifica a falta de interesse

na proibição", afirma o palestrante.

Escolha
responsável

Há mais de 10 anos a Brasi

lit, não utiliza a fibra na fabrica

ção dos seus produtos. O técnico

apresentou as telhas sem amian

to, compostas pela tecnologia IICi
menta Reforçado com Fio Sinté
tico (CRFS)". Além dos benefícios
à saúde do trabalhador, as telhas
são mais flexíveis e resistentes do

que as convencionais, que são

mais secas e, por isso, mais pro
pensas à: danificação. "Resistem a

impactos no manuseio ou em ca

sos de chuva de granizo", afirma.

"
"Nossa intenção
é divulgar os
benefícios

do produto, a
responsabUidade da
escolha consciente

está nasmãos destes

profissionais"

lUinna o organizador,
Oldemar Bonatti,

proprietário da Bonatti
Materiais de Construção
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Para alguns "sortudos",
o desafio é se apaixonar

justamente pela pessoa que
trabalha no concorrente.

Bernt Entsehev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Romeu x Julieta - Concorrentes no trabalho
Quem está ou já esteve em

algum relacionamento, sabe
que nem sempre é fácil. Por
mais que tudo pareça estar
"indo bem': na grande maioria
das vezes aparece um ou mais

desafios a serem superados.
Para alguns "sortudos", o

desafio é se apaixonar justa
mente pela pessoa que trabalha
no concorrente. Dependendo
das empresas envolvidas, essa
situação pode ser ainda mais
delicada que relacionar-se com
um colega ou chefe no trabalho.
Ora, mas por quê?

Não émuito difícil de enten
der, mas para explicarmelhor a
situação, contarei a história de
um casal de amigos chilenos que

apostaram no relacionamento,
mesmo nas piores circunstâncias.

Sofia eJulio nasceram e

foram criados em Santiago,
capital chilena. Sem se conhece

rem, ambos seguiram a carreira
executiva no ramo alimentício.

Sofia, aos trinta anos de idade,
já estava na posição de coor

denação em uma das maiores

empresas de café do país. Irei
chama-la de empresa A. Por
coincidência, seu futuro marido,
Julio, trabalhava numa posição
de analista na concorrente dire
ta da empresa A - a empresa B.

Em um casamento de amigos
em comum, completamente fora
do contexto empresarial, Julio e

Sofia se conheceram. Em pouco

l

I

tempo, já estavam em um rela
cionamento sério, o que começou
a preocupar o casal, devido à si
tuação delicada em que estavam.

Após muito conversarem,

ambos chegaram à conclusão

que, mesmo se seus superiores
não se opusessem à situação, eles
teriam problemas no futuro -

tanto no relacionamento quanto
na carreira. Sofia, que almejava
um cargo de diretoria, muito
provavelmente não o alcançaria
devido à sua relação com Julio.

A preocupação da empre
sa seria natural: informações
internas sendo vazadas para o

concorrente, estratégias sendo
copiadas, entre outros. Portan
to, Julio e Sofia decidiram que

um dos dois deveria sair de sua

empresa. A competitividade en
tre a empresaA e a B era muito

grande para ser ignorada, e não
haveria espaço para um relacio
namento sério entre concorren

tes diretos de cargos executivos.
A conversa para decidir

quem iria sair de sua empresa
não deve ter sido fácil. Mas, após
muito analisar, o casal chegou
a um consenso:Julio pediria
demissão. Eles chegaram juntos
à conclusão de que Sofia tinha
um cargo mais alto, remunera
ção maior e maiores chances de
subir na carreira.

Julio pediu demissão na
mesma semana, e, após poucos
meses, estavam casados. Certo

tempo depois, Sofia ganhou
uma promoção e foi transferida
para o Brasil. Como o cargo dela
na empresa era alto, eles finan
ciaram um serviço de Outpla
cement para Julio através da
minha empresa. Foi assim que
conheci o casal e sua história.

Sofia deu continuidade a seu

trabalho eJulio foi recolocado
no mercado de trabalho em

pouco tempo. Ambos continuam
casados até hoje e com a certeza

de que tomaram a decisão mais
madura e correta que poderiam.

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

e siga twitter/bentschev.ds

DESLIGAMENTO

Mensagem de saída da empresa
deve ser curta e objetiva

"Ainda é cedo, amor / Mal co
meçaste a conhecer a vida...". diz
um e-mail de despedida entre os

"colecionados" pelo publicitário
Guilherme Queiroz, que costuma
guardar asmensagens de ex-cole
gas para futuros contatos. Apesar
de muitas pessoas escolherem
trechos de música -- como a de

Cartola, no exemplo acima -- ou

citações para comunicarem sua

saída de uma empresa, especia
listas em carreira e psicologia do
trabalho dizem que é melhor dis

pensar frases emotivas e mesmo

piadas nessa hora. E, principal
mente, evitar críticas, lamentos e

ironia. A melhor receita é a men

sagem curta e objetiva.
Se a pessoa estámuito emotiva,

é melhor esperar e fazer isso em

outromomento"
Ana Maria Freitas, psicóloga,

sobre a hora para escrever a men

sagem de despedida
"O ideal é ser breve, avisar que

está fechando um ciclo na organi
zação, agradecer e deixar os con

tatos. Mas o que acontece é que as

pessoas se prolongam e deixam o

textomuito constrangedor", afirma

a psicóloga e diretora do Instituto
de Psicologia Organizacional, Ana
Maria Freitas. "Crenças religiosas,
pensamentos e poesias são coisas
íntimas que você só compartilha
com pessoas íntimas", diz José
Augusto Minarelli, presidente da
Lens&Minarelli, empresa de con

sultoria em carreiras.
No caso de demissão, é preci

so ter ainda mais cuidado com as

palavras. ..E-mail dizendo 'apesar
da surpresa', 'se Deus quiser', 'vou
guardar no coração' dão uma du

pla interpretação, entende-se que
[a pessoa] foi vítima. Quem não
sabe o que aconteceu pode ima

ginar coisas que não tenham nada
a ver", diz Fernando Montero da
Costa, diretor da Human Brasil,
empresa de gestão de pessoas.

O funcionário demitido pode
dizer no e-mail que está em busca
de um novo emprego e pedir ajuda
ou alguma indicação. "É interes
sante dar a pista do que você vai

buscar, porque as pessoas podem
não saber. Mas, se você não se sen
te à vontade com isso, não precisa
colocar", afirma.

"O objetivo é deixar a porta

aberta para a continuidade do re

lacionamento fora da empresa", diz
Izabel de Almeida, diretora-exe
cutiva da Ricardo Xavier Recur

sos Humanos. Mesmo magoado,
orienta ela, é fundamental sair de
forma elegante. Para isso, deve-se
evitarhipocrisia, fugir de ser engra
çado ou de usar ironias. "Por causa
de umamensagem, a pessoa pode
até virar chacota", adverte.

E-mail geral, não
De acordo comos especialistas,

não é necessário enviar o e-mail
de despedida para todos os fun
cionários da empresa. "Só mande
às áreas com que se relacionava.
Se precisar falar com outra pessoa
depois, ligue", afirmaCosta.

A abrangência também depen
de do nível e da atividade do pro
fissional. "Ao gestor é importante
comunicar todas as áreas que ti
nham relacionamento com ele,
mas não toda a empresa", acres

centa IzabeL Para alguns colegas
mais "especiais" a pessoa pode en
viar uma mensagem direcionada,
recomendaMinarelli.
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Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• Arcoíris 1
• Madagascar 3 - Os Procurados - Dub. - 14h, 15h50,
17h40,19h30,21h20
• Arcoíris 2
• Prometheús - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
• Arcoíris 3
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 14h, 16h25,
18h50
• Homens de Preto 3 - Leg. - 21 h20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Promethéus (3D) - Dub. - 14h

I

• Prometheus (3D) - Leg. - 16h40, 19h20, 22h
.GNC2
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 13h30, 15h30
17h30,19h30,21h30
.GNC3
• Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 13h40 18h40
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. -16h20, 21h15
.GNC4

.• Homens de Preto 3 - Dub. -13h50, 22h10
• Os Vingadores - Dub. -16h, 19h10
.GNC5
• Prometheus - Leg. -13:20, 16h10, 18h50, 21h50
.GNC6
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. - 14h10

16h30, 19h
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Leg. - 21 h40 .

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Prometheus (3D) - Dub. - 13h45
• Prometheus (3D) - Leg. - 16h20 19h, 21 h40
• GNC2
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 16h45, 19h20
• Homens de Preto 3 - Dub. - 14h 15
• Homens de Preto 3 - Leg. - 21 h50
.GNC3
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. -

13h30,16h,18h45,21h10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinépolis 1
• Madagascar 3: Os Procurados - 3D - Dub. - 13h,
15h15,17h35,20h

• Madagascar 3: Os Procurados - 3D - Leg. - 22h1 O
• Cinépolis 2
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 11 h50(A),
14h, 16h15, 18h35,21h
• Cinépolis 3
• Prometheus - 14 anos - 3D - Dub. - 13h15, 15h55,
18h40

• Prometheus - 14 anos - 3D - Leg. - 21 h20
• Cinépolis 4
• Os Vingadores - Dub. -12h10(A), 15h, 18h, 20h50
• Cinépolis 5
• Homens de Preto 3 - Dub. - 13h20, 19h
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 16h, 21 h40
• Cinépolis 6
• Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 11 h20(A),

14h10, 16h45, 19h30,22h15
• Cinépolis 7
• Homens de Preto 3 - 10 anos - 3D - Dub. - 17h, 22h
• Homens de Preto 3 - 10 anos - 3D - Leg. - 14h40, 19h35
• A - Somente sábado (16/6) e domingo (17/6)

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. - 14h,
16h30, 19h.
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Leg. - 21 h30
.GNC2
• Prometheus (3D) - Dub. - 13h40
• Prometheus (3D) - Leg. - 16h20, 19h1 O, 21 h50
.GNC3
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 13h20,
15h20, 17h20, 19h20,21h20
.GNC4
• Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 13h50, 19h30
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 16h50, 22h
.GNC5
• Homens de Preto 3 - Dub. -13h10, 18h40
• Os Vingadores - Dub. - 15h50, 21 h
• GNC SALA VIP
• Prometheus - Leg. - 13h30, 16h10, 18h50, 21 h40

Em "Branca deNeve e o Caçador" um rei viúvo
caiu de amores porRavenna (Charlize Theron)
sem saber de seus terríveis planos de conquista
e acaba morrendo, deixando para ela todo o

seu reino. Para piorara situação, afilha delefoi
jogada em uma masmorra e láficou até se tornar
uma bela jovem. Obcecada pela beleza e pela
juventude, aRainha não se cansa de perguntar
ao seu oráculo para saber de existe alguém mais
bela do que ela, até o dia em que a resposta não
a agradou. Felizmente, Branca deNeve (Kristen
Stewart) conseguefugir sem que seu coração
seja arrancado eRavenna se torne poderosa
para sempre.Mas amalvada não desistefácil e
além da ajuda do irmão, umfiel escudeiro, ela
contrataEric (ChrisHemsuorth), um exímio

caçadorpara trazersua presa de volta. Só que ele
acaba descobrindo que a missão era um grande
erro e vai ajudara jovem em sua cruzada contra

. o reinado da malévola. Para isso, eles contarão
também com o importante apoio dos seres da

flores[a � fO� Un��?S sete anõrf irn,i,n�iro:s. ( , I

Criolo vence 'Prêmío
da Música Brasileira
o grande vencedor da 23a edição do

Prêmio da Música Brasileira, ocorrido

quarta-feira, foi o rapper Criolo, que levou
três troféus. Criolo venceu nas categorias -

"Revelação', "Melhor Cantor" e "Melhor
Álbum Pop/Rock/Reggae/Hip-Hop/Funk".
Criolo lançou no ano passado o álbum IINó
na Orelha", eleito por muitos críticos como
o melhor do ano e é considerado o grande
nome damúsica brasileira atualmente.

Ator de House será
vilão em RoboCop
Hugh Laurie, o doutor Gregory House

da série House, será o vilão do remake de

RoboCop, com direção do brasileiro José
Padilha (Tropa de Elite). Ioel Kinnaman vi
verá o protagonista do filme, AlexMurphy,
o policial que se toma o RoboCop. Laurie,
por sua vez, interpretará o presidente da

Omnicorp. Gary Oldman e Samuel L. Jack
son também estarão no filme.A estreia está
marcada para agosto de 2013.

"Já teria demitido
todas", diz Aguinaldo

As empreguetes da novela "Cheias de
Charme" estão'fazendo sucesso com suas

músicas e humor, mas o autor Aguinaldo
Silva, não gostanemumpouco e agulhou as

personagens no Twitter. "Essas empregadas
são folgadas. Eu já tinhademitido todas. Ou
tra coisa, no mundo real elas nunca seriam

empreguetes, seriam periguetes, prontas
pra esquartejar algum otário", continuou,
referindo-se ao tão comentado casoYoki.

Horóscopo
CYl ÁRIES

�

I
�

Aproveite o tempo de folga para curtir a sua casa e a

companhia dos parentes. Um passeio em famnia pode
trazer grande alegria a todos. No amor, cubra seu par
de mimos e de atenção. Gestos de carinho vão ajudar a
fortalecer mais a união. Cor: preto.

� TOURO

U Bom dia para sair, fazer atividades físicas e trabalhos
manuais. Movimente-,se ao máximo e use sua energia
em coisas prazerosas. Na vida amorosa, paixão e

sensualidade estarão à flor da pele. Ubere seu erotismo
com quem você ama. Cor: tons escuros.

II GÊMEOS
Você vai contar com criatividade de sobra. Aproveite
para se divertir com jogos inteligentes ou algum tipo de
artesanato que goste de fazer. Familiares terão muito

para compartilhar. Forte sensualidade no convívio com
seu amor. Cor: tons claros.

� CÂNCER I

� Hoje é dia de desfrutar do confort do seu lar. Preocupe
se com seu bem-estar e deixe algumas obrigações de
lado. Há uma tendência a exagerar na alimentação,
cuidado! No romance, demonstre confiança na pessoa
amada e só terá a ganhar. Cor: preto.

-

.n LEÃo
U l. Pensemais em seu próprio lazer e bem-estár. Descanse

o máximo que puder e evite passeios agitadOS. Se quiser
sair, escolha bem a companhia. Aproveite para ficar
ao lado de quem ama. Tudo indica que haverá muito
carinho com o par. Cor: branco.

YYk VIRGEM
I '..l' É hora de rever o orçamento doméstico e agir. Envolva

a família nas finanças e mostre em que cada um pode
colaborar. No amor, assuma o controle da situação.
Exponha seus objetivos ao par e trace prioridades para
alcançá-los juntos. Cor: azul.

Revista garante que
Shakira está 'grávida

Embora seu assessor Xavier Menós
tenha falado no Twitter o contrário, uma
revista colombiana confirma que Shakira
está realmente grávida de seu primeiro
filho com o jogador de futebol espanhol
Gerard Piqué. Segundo a publicação, o

bebê vai nascer no início de 2013. Os bo
atos de gravidez surgiram em Barcelona,
depois que Shakira foi flagrada deixando
uma clínica ginecológica em 3 de maio.

.n. UBRA
- Aproveite o dia para descansar e se dedicar a

atividades relaxantes. Tente esquecer as obrigações
em família e faça apenas o que for necessário. No
contato com a pessoa amada, afaste a rotina sendo
mais ousado(a) em suas atitudes. Cor: marrom.

m ESCORPIÃO
II L. Não cometa excessos alimentares neste dia Você se

sentirá mais valorizado(a) na companhia de amigos e

de pessoas da sua estima Nos assuntos do coração,
aposte em seu charme e sua selJsualidade. Aproveite
esse clima com a sua cara-metade. Cor: preto.

.." SAGITÁRIO
)<.

-

Não perca a oportunidade de sair, fazer passeios ou até
uma viagem. Junte as pessoas de sua estima e vá se
divertir. No campo sentimental, tudo às mil maravilhas.
Aroxime-se da sua cara-metade e compartilhe sua
vida com seu amor. Cor: marrom.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Excelente momento para praticar alguma atividade
física que ajUde a relaxar a mente e garanta seu bem
estar. Dedique-se a um hobby que envolva habilidade
manual. Na área sentimental, abuse do charme no

contato com a pessóa amada. Cor: branco.

AA-'\ AQUÁRIO
� Deixe suas tarefas de làdo para relaxar. Reúna a

família e pessoas de sua estima para momentos
descontraídos. Estar perto delas trará alegrias. Só
tenha cuidado para não se esquecer da pessoa amada.
Se ela estiver longe, mantenha contato. Cor: bege.

PEIXES
Com tantos compromissos, o dia promete ser agitadO,
mas lembre-se de dar atenção aos seus parentes e
colocar as conversas em dia. Se tiver obrigações no
lar, é o momento de fazê-Ias! No romance, cumpra as •

promessas feitas ao par. Cor: vermelho.
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RECR TA C NDIDATOS
www.sesisc.org.br

(link: Trabalhe Conosco)

= SESI �

Essencial como as
------------------�

Iniciativa a lESe

Função· e Cidade N° de
Va as

Prazoe Local de Inscrições
AUXILIAR DE COPA E COZINHA .

Jara uã do Sul
Bancod_
Candidatos

Até o dia 24/06, pelo site ou na Rua Walter
Mar uardt 835 - Barra do Rio Molha

INSTRUTOR - L NGUA PORTUGUESA
Jara ua do Sul

01
Até o dia 24/06, pelo site

R!$JBYJQR,;,MAI�A!JQ.�
Jar uãdo Sul

01
Até o dia 26/06, pelo site

ORIENTADOR DE ATIVIDADES F SICAS
Ja uádo Sul

01
Até o dia 2810ç, pelo sita

!N_j.JBYmJ� - eRt;_V�NçA..Q.J;'_i69J?g
Jara uã do Sul

01
Até o dia 30/06, pelo site

T CNICO EM' SEGURANÇA DO TRABALHO
Ja uádo Sul

01
Até o dia 02107, pelo site

FARMAC ���C�â�:��ILATORIAL 01
Até o dia 03101, pelo site

fi Vagas. para ambos os sexos. As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no
item \<!Trebalhe Conosco" no sita www.sesisc.org.br
o I>r,unt�,rQees!So nhl�ivo tllr. v3tiÔi!d:e de Q1 (\Im) 3M. !')to-rrog,,�el 1301' ig�1 ptriOdQ,. " partir da d3Wt. de publie.çio do rítSult3do final..

Venha fazer parte da nossa

B.qul·ltos:
·Experiência na área comercial
·Facilidade de prospecção de novos clientes
·Habilidade em Nego.ciação
·Oestrez8 em análise do. Cliente

·Conhecimento em Informática
·Veiculo Próprio
·Oisponibilidade Imediata

Não. é necessário experiência em vendas
OferecemosrSalário fixo + comissões

AI.nt� Autoril.do=

I inteJig
VENHATRABALHAR CONOSCO

Envie seu eurrtcule pare: adm.iaragua@businesstim.com.br
Ou ligue� (41) 3055-0Q99 ou 9994-5881 e agende uma entrevista

COORDENADOR DE ENGENHARIA
Vivência na função. Formação em Engenharia
Mecânica ou áreas afins. Possuir registro.
CHEFE DE DEPÓSITO
Vivência na área, coordenação de pessoas.
ENCARREGADO DE TURNO
Vivência na área da tinturaria e liderança de equipes.
GERENTE DECONTROLADORIA
Vivência na função.
GERENTE DE LOJA
Vivência com coordenação.
LíDER DE REVESTIDORA
Vivência com revestimento de borracha.
LíDER DETINGIMENTO
Vivência na área.

SUPERVISOR DE CALLCENTER
Vivência em coordenação de pessoas.
SUPERVISOR DE PINTURA
Vivência com cabine de pintura e coordenação de
pessoas.Conhecimento em pistola Air Less.

FRESADOR CONVENCIONAL
Vivência na função.
INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras,
portões eletrônicos, telefones, internet.
INSTALADOR DE TELECOMUNICAÇÕES
Vivência em instalação de antenas de IV por
assinatura via satélite.

MECÂNICO DEMANUTENÇÃO
Vivência com manutenção preventiva/corretiva.
OPERADOR DE GUILHOTINA/DOBRADEIRA
Vivência na área.

OPERADOR DE PRENSA HIDRÁULICA
OPERADOR DE TORNO CNC/CEN
TRO DE USINAGEM CNC

OPERADOR DETORNO MECÂNICO
Vivência na área.

PROGRAMADORGENEXUS
Vivência na área,
PROFESSOR DE INGLÊS
Para atuar em escola de idiomas.

PROJETISTA ELÉTRICO
Vivência em AutoCAD.

PROJETISTAMECÂNICO
Vivência com projetos. Conhecimento em
SolidWorks e normas da Petrobras.
SOLDADOR/MONTADOR
TÉCNICO ELÉTRICO
Vivência com programação de CLP. Disponibilidade
para viagens.
TÉCNICO ELETRÔNICO
Irá atuar com montagem e manutenção de
relógios digitais,
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Vivência com suporte e assistência.

ADVOGADOTRABALHISTA
Vivência na área.

ANALISTA CONTÁBIL/CUSTOS
Vivência na área contábil/custos, apuração de
custos, cálculos de preços. Cursando ou completo
Ciências Contábeis ou Administração.
ANALISTA FISCAL/CONTÁBIL
Vivência na área.

ANALISTAFINANCEIRO
Vivência com contas a pagar, receber, condlaçôes
bancárias. Formação SuperiorCompleta ou cursando
Administração, Financeiro,Ciências Contábeis.
ASSISTENTE DAQUALIDADE
Vivência com ISQ, 55, CCQ.
ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência na função.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vivência com faturamento, emissão de notas,
atendimento.

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL
Vivência na função.
COMPRADOR
Vivência na função,
FATURISTA
Vivência com escrita fiscal, faturamento de notas
fiscais, Sped fiscal.
NUTRICIONISTA
FormaçãoCompleta.
ORÇAMENTISTA
Vivência na função.
TELEFONISTA
Vivência com PABX.

VENDEDOR EXTERNO
Para atuar em Jaraguá e região.

ARTE FINALISTA
Vivência com Corei Draw, Photoshop e AutoCad.
AUXILIAR TÉCNICO EM ACABAMENTO TÊXTIL
Cursando ou completo Técnico Têxtil.
ELETRICISTA MANUTENÇÃO/íNSTALADOR
Vivência na função. Desejável cursoTécnico e NR-lO.
ELETRICISTA PREDIAL/RESIDENCIAL
FERRAMENTEIRO
Vivência na função.

.,
'.

,',
.

'W'w\J\t'grupometa".com
J

.

.

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

caoacltacaoesapeví.com.br
APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

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

APRThTDAA INVESTIRO SEUDINHEffiO - EDUCAÇÃO F AN-

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

UCENCIAMEl\1'fO AMBIEl\lJ'AL PARAMICRO E PEQUENAS
RE AS

Data: 19 a 21 de junho - das 29h às 22h
Instrutor: Eng. BenyaminParham Fard

R M E ESTÃOE RES�'\RW.. RGÂ1na - PG
Data: 22/6, 2017, 24/8, 2119, 19110,23/11 e 14/12de2012 (sexta-feira)

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

AS E RESAS E OS IPOSTOS
Data: 25 a 28 de junho - das 19h às 22h
Instrutor: Paulo Henrique Felicioni

ATEND�OPÓSVENDA
Aplicando Feedback como DiferencialCompetitivo nas Empresas

Data: 25 a 28 de junho - das 19h às 22h
Instrutor: EmílioMufiozMoya

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

PATROCINADORES:

.ali CatólicadeCOftt-bUidada.
.

Santa Catarina.. iii '11\1 "'fI
CentIQ Uni\'ersitállo

��.a(í•....,..

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência em indústrias, hospitais, shoppings,
centrais de refrigeração.
TESTADOR DE PRODUTOS
Possuir curso técnico Mecânico, Eletrotécnica,
Elétrica ou curso Mecânico em Geral.
TORNEIRO MECÂNICO
Vivência na função.

CAIXA

CAMAREIRA

COSTUREIRA

EXPEDIDOR
Conhecimento em informática.

ESTAMPADORIPREPARADOR DE PASTA
Vivência na função.
LAVADOR DE VEICULOS
Necessário possuir habilitação AS ou R

EMPREGADA DOMÉSTICA/BABÁ
FISCAL DE LOJA

OPERADOR DECALDEIRA
Necessário possuir curso e vivência na função.
SERVENTE DE pÁno
TALHADOR

TECELÃO
Vivência com tear circular.

TINTUREIRO

VENDEDOR INTERNO

ZELADORA

MARKETING

ENGENHARIA ELÉTRICAOU MECÂNICA
Atuação na área comercial, vendas.
RECURSOS HUMANOS

PSICOLOGIA

ALMOXARIFE
Conhecimento com informática.

ATENDENTE
Conhecimento em informática.
AJUDANTE D� DEPÓSITO
Para atuar com carga e descarga. Para atuar na
Barra do Rio Cerro.

AUXILIAR DE COZINHA /COZINHEIRA
AUXILIAR DE ELETRICISTA

AUXILI�R DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE TECELAGEM
Vivência na função.
AUXILIAR DE TINTURARIA
Vivência na função.

VAGAS URGENTES

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E OBRAS
Irá auxiliar o pedreiro em atividades de
manutenção civíl e hidráulica.
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.
PORTEIRO

.

Vivência em portaria, atendimento ao cliente.
Disponibilidade de horários.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•
Quer publicar sua foto? .

É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. \�

"SaDluel, nesses
vinte e cinco anos

decasados,eu
quero Ute dizer

que cada vez mais
eu te aDIO. Quero
ficar ao teu lado,
sempre! Sinto
me muito feliz

por fazer parte
da sua vida e ser

a mãe dos seus

fllhos, Marcelo
e Michelle", com

.

aDlor Ivaniria
Tecilla Guimarães
Souza

Elisandra
e Clayton
curtiraDI

a noite do

dia dos
namorados

no Resort

Estância
Ribeirão
Grande

Vbúcius
Gabriel

Gonçalves
completa 6

anos, neste

sábado. Os

pais, Jair
e Cilene, e
toda faDIília
mandam

um beijão
para ele.
Felicidades!

Gustavo Henrique
comemorou o primeiro
aniversário no dia 13.

Toda a família deseja
felicidades e muita

saúde para esse anjo,
que só nos dá alegrias

Enzo completa o

primeiro aninho hoje.
Ele recebe abraços da
dinda Barbara, da tia

Angelina e da-mamãe

Giseli, com muito amor

Com muito amor os

pais Voinei e Mara
parabenizaDIManuella
Gruetzmacher pelos 2
aninhos comemorados

no dia 14. "Sejamuito
feliz minha flUta. Com

você, cada dia se torna

ainda mais maráviUtoso.
Te amamos!"

Parabéns paraVivian
Marina Soares

Pereira. Ela esteve de
aniversário no dia 8.

Familiares, amigos,
alunos, professores e

funcionários da Escola
Aluísio Ute desejam

muita saúde e sucesso

\

..

o papai João e a

mamâe Vanez'a estão
radiantes com o

pequeno João Luis.
Ele completa 9 meses

hoje e traz muita

alegTia e amor para a

família! Parabéns!

Waldemar Behling e Rosemari Loss Behling
eomemoeam neste domingo 50 anos de casados. Os

fllhos Beatrice e Magnus, o genro Eduardo, a nora
Loide e os netos Patrícia, Felipe e Elisa enviam os

parabéns pelas Bodas de Ouro e desejam felicidades

Jean Carlos Uller comemora idade nova dia 17 e

Robson Uller recebeu os parabéns no dia 13. Os

familiares e amigos desejam felicidades aos dois

Equipe campeã do Torneio Interno do Grupo de Boião
,

de Casais Aguia Dourada, da Sociedade Caxias Sport
Club, de Santa Luzia. Atletas, da esquerda para a

direita: Romário, Teresinha, Franciele, Dirce e Heins;
agachados: Ali, Zane, Elemar (Lito) e Eliane

Eloi
Gadotti faz

. ,.

amversarao

hoje e quem
envia os

parabéns são
suas r:dhas
e a esposa
Marlene

Bosse

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE JUNHO DE 2012 I IMÓVEIS I 3

'OS MELHORES
INVESTIMENTOS
VOCÊ ENCONTRA AQUI!

Acesse:�
www.leierJmb.br

:

Baependi

-
,

,

•

.

. Apto com: sala de estàr/jantar, sacada 2c/c�urrasgueira,. banheiro.· social, l' +
.

·donncozinha, area de serviço, '.

. 2 vaças de garagem sui e l' .a.;suite

Apto com: estar/jantar, cozinha, bwc,
área serviço, teto rebaixado em
gesso, sacada com churrasqueira.

Apto com: sala de estar!jantar, sacada
. c/churrasqueka.benhelró, cozl.nha,
área de serviço, garagem,

Jaraguá Esquerdo Vila Nova Res. EsplanadaAmizade Res. Ana LúciaRes. Juliana Christina

+ 1 dorme

suite

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.

, Apto com: estar/jantar, cozinha, bwc,
área serviço, sacada com

churrasqueira, garagem. 1

Res. Cizeski

a partir de

R$ 114 ..000,00R$ 110.000,00RS 108.000;00
Bairro: Vila Rau

2Apto com: estar/jantar, cozinha, bwe,
área serviço, 1 ou 2 vagas de

.'

garagem
.

dorm

Bairro: Três Rios do Sul
Apto com: sala e cozinha
conjugadas, BWC, área de serviço, 1
vaga de eetacionamento.

Bairro: Ilha da Figueira
Apto com: estar/jantar, cozinha, bwc,
área serviço, sacada com

I churrasqueira, 1 vaga de
estacionamento.

r
,

I.
I:
r'

�
,

i

i

'I
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·OS MELHORES
INVESTIMENTOS
VOCÊ ENCONTRAAQUI!

ÕVEIS

Ref.965
ÂguaVerde

Casa Geminada com 89m2 R$ 190 0·00 00 I'

bwc, sala de estarl,jantar, 1 . ...., .

.

ri vaga de garagem.
1Imn/DllIIUIlillllmnndlnmIIIIllIiIlDIIlIomllllllllldlilllWllld!/l/Ilm/1WOlllnnl/lllllmmnmlliO/llllI/onlffllll/IIIUIIl/llllllllllllllnI/fi1If/lllllPnIIiWlli/lflBllIllII/1I0il/l1Ill/IIIIIIWllnmon/J{1III/IIlinlOOlilllllllllUl/liIli/IlfllllllmlllllmllHlI/IUJilOOO/11 ,

1i1l1i/mm.lmilDII/l/OlliiOIl/UlllldDIIOIIII/ln/llDlllimIlIiOIlI!IiIlIlHllldlOUIiUlliffiIlOilfllWIli1ItYonOml/ílllllllDIIIlIffOIl/llllllíllllOllfflm/llll�IODllmlllllilllllOlUJilIIIOIIIIIIIIO/lIII/l1IOOIlIlIlIlIlIl/lIUil/llllll/IJIHlilllll/llmlllUmOllillllOllllllllliIlIIlI[

Ref.919
Ribeirão Cavato

Sala de estar/jantar. cozinha, R$ 130.000,00;.. layan�eira, garagem, varanda ,

e larchm• 11111111_lmli1li/IiInIIlU/llDllntlllll/hl/l/l1Ill#l/lJliO/IlliIIO#/HJ/llDlllI/IW/IJDIIllmllm/lm/lmntlOl/llllm/llI/UI/IIOI/l1llIlIl/l1lldllU1/lJlH1.llnlIUIIi/IOll/llilUJilIlIIUI/lJlHllI/IIl_/iUlI/I/UIIOWllOoIOonllllm/lm/lIUl!iO/l1ll.
IU/llUIII!Om/lUlOOll/lllOl.IIIIII/llDllUllnlllllnl/fi1lfll/ll/IIDII/llOmIlOii/l1lliI#/HJI/OIilIIIOfllOlOilOOI/UIUIIO/l/llillillllllIIOlOlillIlIHflIHlOlill/llllI!IIiHIIIIIIIUlIllI/IIlI/I/IIDIIIO//lIOIUIlIlIO/lUIlIOWIWmHW/llIIHIOmlllmIIIIIIUIII/In#/HJO/lllfl/llOj

Ref.967
Amizade

Casa, sala de estar e jantar,
bwc e cozinha

1IIII/IIOI·III!/IIIHll/11l1i1i!!lIllPllmll/llUllni!/I!IlI!mll/lllJiIl.nn·IU/U1!/llIIlIiII�WOh/lIIIlHWO1I/1III/11111110UIPnilIIlOllllHlI/IIiIlI/WU/i1101IlOIlIl/lOIIOOinllOl!lUIOI/llnlllO/IHII/lH/1I1IH/lIlIHlon.IOii/I1IIinnlD/l/iUlI/IIiIIII/IIIU/lOnll/llJ/l1IH

f;

R$ 160 ..000,00Sala de estar e jantar,
cozinha,BWC. área de
servi ardim, ara em.

11J1il/l/l/IIO/lillhWIIIIOlIO/llIO/lillllli/lllínnmOIIIlIOWl!llIlImmllllllilmi/lIOlRfi,11IIIIIIIiIlllliwll$lOlnl,IIIIIII/IHillOiIOIOIO/lll/lIHlOllI/IHllOlI/II/lm/llliOm/lUllill/IillU/1l101IlIiI/lIO/lI/II/WIIII/IlIOIOIIIIIIIH/lH/IOIlllnnlIIO//IIIIOIWiUllllllnll/l/IIDIIlllllilIlO/II

Acesse': �
www.leier.. imb_br

! flIlOiUIIIIWIOWJ/!Hd/illlllllllmIlIlIIOIIIIIO/lOlllnilIIInIl!/lOllllllll/llID/illllilOlfflIInIIIIlIl/lIlOIU/Ilnll/lOMWII.HI/IIIIIUlIlllI/IIlPlnlmiUlllIlllJ!llnlOl/mllOlIOOIlIIIIIIIIIIII/llnhl01l1llHlIlIHlI/flWfl/IHIlffl/PllllIHllllill/lI/IIl/lHlQUIIII/llDlllI/I/Ulllllffl1

Ref. 955-02 .

Amizade

Ref. 826-0:2
João Pessoa

I

• m/l1llUllUl/nIlOii/l1lli••mmUll/l/IW/IJDIIWII_I_IOI#/HJlIIllll/iJIIQUIIIIIII/IOnIIIUliIIIOIIIHIIHIOIINBIiIIU/P/iIJ/!HIIIIII#/HJUU/i/llflmOIlI/l1lIlI/IIIIPIOu/WiOlm/ll.flWflllHli1li/Im/IlI./IIDIIIDllllIlI!H/IIIO/IIDII1

Ref.928
João Pessoa

. Sala de estar/jantar cozinha,
BWC, área de serviço, jard�m,
salão de festas QBraoem

/OIllUmlllillli/IHIO/llIiUmlDlI/IHmOllilli/lflll!H/IJDII/I1IIII�lIihIJ1imlDl.Boiliiíll/llilUli/lI/lHllOllI/I/liI1IIln_Uiffíffl/l1llUJilmll/llllli/IIDIIlI/IIO/l1lldllUHOnOlm_li/mUIld/iln/infl/IIDII/lllIHllI/IIUlWI/IHI/IIIIHUmUl!I!i

I .lOilllmll/lI/IIlmll/l/IOIIHIO/lIIO/lllloin/.IiIIli/lIlH/llll/liDllllonOiDIIHWlimllllllIDIIIII&!UII/UlllI/IIlldliDIIPlHOlDl/lliDll/I1I/!/IIDII/I1IIII/W/lIWI!I!HIIOUI#/HJIIHIJnlIOIIinJI_OI/IIWlUIJIII/lJlHWlm/l1IllIIllilOIII/lJlHll/I1!IllIHmlOoliD.li
I

•
IIDOilIOIIIIl/U/IIHIIIIIIOIIIflIlI/DlDlilO/lIIlIIIlIiIllIIl/OIlHHiIl/lIl/DOOlIlIlDllilOIlIllI/Ui1I/I1I1I/l1#1I/!i1I1/IIIIDIDIO/!UI/ID/llilDiIIllI/DIIOIIOlllllllm/lilUlDlI/i1/1/1II1HHUlDml//I/l1H1I1IIIDII/i1lli/nllHlI/lOlI/illIIlII/UI/IIiIOIIIHIOUIIOIllIlIOIIDIIIIOOIIIII/l/DO/l ,

sooraoo .geminado com sa!a 135.000 00':
de estar/jàntat, churrasqueira, ' :

II oaracem individual. '

WWUlliI/ílllldllllWl/llIDnítOHlIlHOl/lllI/lllHOl/lOUIi/IlDiOWd/l/llllWOl/lllUmmlUll1IIUllllillOIl/lO/llllliíllonllllllllllDlmli/nl/lIII/ilJlililln/lDlIIIOII/IIIIOIlliDlI/lII/II!HilIIiIlI/iIDIWl&/DIU!mllilllIIIII/I/IIII/OllIlDllllill./lIIOIII!/I11/011

Ref. L498
Estrada Nova

i' Sala de estar/Jantar, cozinha,
" cburrasoueira, jardim,
aaraaem, alarme.

iDlII'lIJ'IIHOIIlilllOllllllildilm/lmllH/I/lnlllOIWHDnlllll/l/llllilllllíOllHlllllmlOl/lllO/dlllldllOii/I1IIildlIOUIIOUII/lO/U/J/IIfl/IIIIPOdlllilli/lU/lUI/UOlOlhIIlUllillO//I1IIIm/IIiI/IIIIPDlllllIHmBliIIIiOI/IIIII/i1/&IWDIIU/IIIIIHOl/IDlO/lllllllllil1llllllllillill

Ref.979
João Pessoa

Ref.866-02
Três Rios do Norte

898-02 João Pessoa - 726m2 R$125.000,OO
955-03 Amizade - 329m2 � R$128.000,OO
885..02 Amizade - 364m2 : .••••R$150.000,OO
953-02 Água Verde - 435m2 R$150.000,OO
914-02 Nova Brasília - 204m2 R$155.000,OO
963:'02 Amizade - 373m2 R$160.000,OO
948-02 Czerniewicz- 457m2 R$165.000,OO
884-02 Massaranduba - 219.000m2 R$215.000,OO
973-02 Água Verde - 705m2 R$240.000,OO
916-02 Baependi -·435m2 R$270.0Ço.,00

977-02
954-02
894-02
949-02
908-02
881-02
920-02
915-02
912-02
981-02

Vila Nova - 390m2 R$280.000,OO
Czerniewicz - 431 m2••..•.•..•......••.•..•....•...R$300.000.00
Vila Lalau - 630m2 : R$350.000,00
Czerniewicz 830m2 R$350.000,OO
Barra do Rio Cerro - 2.100m2 R$370.000,OO
Vieiras - 630m2 : ••R$370.000,OO
Baependi - 2.691 m2 R$390.000,OO
Centro - 611 m2 ....•....•.....•......•..•.••.••.•..•...R$430.000,00
Jaraguá Esquerdo - 979m2 R$480.000,00
Barra do Rio Cerro - 40.000m2 R$3.200,OOO,OO

_jAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,

IMOVEIS DE

LANÇAMENTOS

Gr{Avi(i$

ATENDIMENTO Segunda a Sexta _ 8h às 1 2h 'e 13h30 às 18h 15 -"Aos �ábados _. PLANTÃO DE VENDAS
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II '

alvan
, .

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

, IMOVEIS DE
" ANçAMENTOS \

·""'IiIPilIYI!lfflíIiJJllml,lI/!UilJffIliMlIilIfQi!l/]P.mlllífl*'llfi!lI!!hI1!lI!l1!19imijt7I!!ff1!1ll!11llj/f!iil!l1UfJ11I/i�.I!mlllillllm!/f,QlQlJlllllllmll!!!l'/(ijmm!WIll!lfJinWiW!ll!HJI!!!Im'"'

Suíte + 02 dormitórios

Sacada com churrasqueira
Opção para 02 vagas de garagem
Excelente localização
Área total: 150,20m2
Area privativa: 112, 13m2

A partir de R$ 229.000,00
Entrega:Julho/2013

EMPREEN DIM ENTOS VENDAS

(47) 3055 3412
www.it.aivan.com.br

,itaivan
õ!

� IMOBILIÁRIA

Ef

E ........ 1:3 E,.., ..... .A. FOi! •...A.

A realização de um sonho,
com localização privilegiada.
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·Ref. 7353 - João Pessoa
.03 dormitórios
.Área imóvel- 120,00m2
.R$ 180.000,00

.Ref. 7283 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte máster c/ 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. 6705 - Baependi
.Suíte + 02 dormitórios

·Área imóvel: 330,00m2
·R$ 590.000,00

·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
.05 dormitórios
·Área imóvel: 162,00m2
·R$ 280.000,00

·Ref. 7325 - Nova Brasília
·05 dormitórios
.Área imóvel: 180,00m2
.R$ 450.000,00

·Ref. 7314 - Vila Lenzi
.06 dormitórios
·Área imóvel: 325,00m2 .

·R$ 430.000,00

Vl

ANDRESSA DALMARCO O

A R C OFFICE

II II

aIvan
,

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

s

.Ref. 7182 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 177,40m2
.R$ 430.000,00

.Ref. 7183 - Nova Brasília
·03 dormitórios
=Área imóvel: 110,00m2
·R$ 350.000,00

.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

LEVARÁ UMA BIZ OKM

·Ref. 7334 - Nova Brasília
·04 dormitórios
.Área imóvel: 271 ,22m2
·R$ 400.000,00

_
-----

·Ref. 6668 -Ilha da Figueira
.Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 200,00m2
·R$ 340.000,00

.Ref. 6655 - Três Rios do Norte

.Geminado: 03 dormitórios

.Área imóvel: 76,00m2

.R$ 150.000,00

.Lot. Paineiras

.Ref. 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. 7153 - Jaraguá Esquerdo
.Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 150,00m2
.R$ 380.000,00

·Ref. 7099 - Vila Nova

·Suíte máster + suíte + 01 dorm
·Área imóvel: 428,53m2
·R$ 1.300.000,00

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

·Ref. 7078 - Centro
·03 Suíte
.Área imóvel: 300,00m2
·R$ 850.000,00

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

.Ref. 7354 - Amizade
=Sufte+ 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. 6298 - Amizade
·Suíte d closet + 02 dormitórios
.Área imóvel: 283,13m2
.•R$ 750.000,00

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

(47) 99720019

ATENDIMENTO Segunda a Se�ta - 8h às 1 2h e 1 3h30 às l8h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIÁRIA

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

IMÓVEIS
PRONTOS

-Ref.5131-Czemiewicz
-02 dormitórios
-Area privativa: 70,00m2
-R$ 168.000,00

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

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

-Ref. 5062 - Czemiewicz
-Apartamento duplex mobiliado
-Area pnvatrva: 60,00m2
-R$ 130.000,00

_ ...

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

Res. Lilium

.Ref. 5168 - Vila Lalau

.01 dormitório
-Area privativa: 38,01 m2

.

·R$ 84.000,00

=Ref. 5054 - Amizade
=Sufte + 02 dormitórios
.Area privativa: 112,00m2
.R$ 330.000,00

•Ref. 5141 - João Pessoa
.02 dormitórios
-Area privativa: 60,63m2
·R$ 135.000,00

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

.Ref. 5127 - Centro

.Suíte máster + 01 dormitório

.Area privativa: 149,60m2

.R$ 480.000,00

.Ref. 5169 - Vila Nova

.Suíte + 01 dormitório
,Area privativa: 97,oom2
.R$ 250.000,00

-Ref. 5117 - Czemiewicz
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 11 0,00m2
.R$ 220.000,00

Ed. Queb�&

-Ref. 5144 - Am izade
-02 dormitórios
.Area privativa: 70,05m2
.R$ 150.000,00

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

.Ref. 4862 - Centro

.Apto com 03 suítes
-Area privativa: 382,80m2
.R$ 2.700.000,00

·Res.5176-Centro
-Suíte + 02 dormitórios
-Area privativa: 405,36m2
-R$ 750.000,00

-Res. 5165 - Centro
.Suíte com closet + 02 dormitórios
.Area privativa: 210,00m2
-R$ 930.000,00

Res. Ilha dos Açores

.Ref. 5053 - Vila Lenzi

.Suíte + 01 dormitório

.Area privativa: 76,00m2
·R$149.000,00

-Ref. 5179 - João Pessoa
-02 dormitórios
-Area privativa: 57,38m2
-R$ 122.000,00

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

Res. Don Arcanjo

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

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

.Res. 5126 - Nova Brasília
·02 dormitórios
.Area privativa: 70,63m2
·R$177.0oo,00

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

-Ref. 5174-Amizade
.02 dormitórios
.Área privativa: 58,30m2
·R$ 130.000,00

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

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

Res. Jardim das Mercedes
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.Ref. 4983 - Vila Nova

.02 dormitórios

.Area fJrivativa: 51 ,42m2

.R$ 115.000,00
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.Ref. 5142 - Centro

.Suíte máster + 02 dormitórios

.Area privativa: 183,53m2
-R$ 590.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fone: 47 3278·'1003
CrecilSC 2,807-J imóveis 47 9248-9078 (Vivo)

Plantão
47 9672-1052 (Tim)

I

,Y

I
. b_lldffl 1�"IJlillJ.lI1IIfjiJIl!IiiiI!i1,��

..
ótimo para Investimento: 02 casas geminadas
+ 01 de alvenaria, com aprox. 54m2 cada, sendo
02 Dormitórios, Ban�eiro. Cozinha, Sala de Jantar I

Estar, Lavanderia e 02, vagas de garagem

"
.
ii

_ ,Iii, �II. .

IDJ
Casa com 106mz sendo Suite + 02 Dormitórios

, semi-mobiliados, Sala de Estar, Sala de Jantar,
Banheiro, Área de Serviço , Cozinha mobiliada e

01 Vaga de Garagem. Aceita Financiamento

ResidênciaResidência Residência
Casa com 105 m2 sendo 03 Dormitórios, Banheiro,
Sala, Cozinha, Área de Serviço, Área de Festa e 01

Vaga de Garagem (Terreno com 300 m2 )

Residência
Rua Joinville em frente a WEG 2

terreno com 994,95m2
(18 m x 55,50m) 'tendo 03 Casas com

aproximadamente 85m2 cada,
•

Residência Comercial
Casa com 38,99m2 sendo 02 Dormitórios,

Banheiro, Cozinha, Sala e 01 Vaga de Garagem
(Terreno com 308 m2)

Casa com 120m2 sendo 03 Dormitórios, Sala,
Copa, Cozinha, Baf1heim e Lavanderia

(Terreno 450 m2)

Terreno Apartamento Apartamento
. Terreno com 370,21012 (13x27)

próximo ao Salão Amizade

EDIFICIO GRAC!LlS II

Apartaman!(} com área privativa de77m� sendo Suite + 01
Dormítórlo, 02 Banheiros, Sala de Estar/Jantar. Cozinha,

Ama de Serviço, Sacada com Churrasqueira
e 01 Vaga de Garagem.

8$179.000,00

RESIDENCIAL EMMANUEL
Apartamento com área privativa de 87,50m2

sendo Suíte + 2 Dormitórios, Sala e Cozinha, Banheiro,
lavanderia, Sacada com Churrasqueira

e 01 Vaga de Garagem.

RS 169.900,00

t ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Ref. 7163 - Vila Lenzi
• Suíte + 02 demi suítes + 01 dorm
• Área imóvel: 296,00m2
• R$ 310.000,00

·Ref. 7246 - Amizade
·Suíte master + 03 dorm
.Área imóvel: 350,00m2
·R$ 850.000,00

• Ref. 7344 - Barra do Rio Molha
• 02 casas com 03 dorm cada
• Área imóvel: 374,00m2
• R$ 480.000,00

.Ref. 7232 - Jaraguá Esquerdo
-Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 161 ,00m2
.R$ 380.000,00

.Ref. 7325 - Nova Brasília

.05 dormitórios

.Área imóvel: 180,00m2

.R$ 450.000,00

.aivan
ES
TOS

·Ref. 7254 - São Luís
·Suíte + 03 dorm + Edícula c/
renda de R$ 400 pi mês
.Área imóvel: 203,81 m2
·R$ 240.000,00�,.....,,....,....

.Ref. 7247 - Nova Brasília

.Suíte + 01 dormitório

.Área imóvel: 213,69m2
·R$ 400.000,00

·Ref. 7238 - Vila Rau
·Suíte + 02 dormitórios
·Área imóvel: 146,73m2
·R$ 370.000,00

·Ref. 7262 - Três Rios do Norte
·02 dormitórios
·Área imóvel: 73m2
·R$ 136.000,00

·Ref. 7261 - Barra do Rio Cerro
·03 dormitórios
.Área imóvel: 125m2
.R$ 550.000,00

.Ref. 7279 - Três Rios do Sul

.Suíte + 01 dormitório
·Áreá imóvel: 135,00m2
.R$ 279.000,00

·Ref. 7256 - Vila Lenzi
.Suíte master + 02 dormitórios
.Área imóvel: 213,95m2
·R$ 460.000,00

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

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

.Ref. 7357 - Amizade
·Suíte cl closet + 02 dormitórios
.Área imóvel: 240,00m2
·R$ 900.000,00

.Ref. 7292 - Vila Lenzi
·03 dormitórios
.Área imóvel: 98,00m2
·R$ 255.000,00

.Ref. 7243 - Tifa Martins

.03 dormitórios

.Área imóvél: 14S,00m2

.R$ 140.000,00

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

.Ref. 7113 - Vila Rau
·Suíte + 02 dormitórios
·Área imóvel: 190,00m2
.R$ 390.000,00

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

·Ref.7315-Amizade
=Sulte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 14S,00m2
.R$ 190.000,00

·Ref. 6345 - Vila Lenzi
·02 dormitórios
.Área imóvel: 90,00m2
·R$ 180.000,00

.Ref. 7349 - Vila Nova
·Suíte + 02 donmitórios
.Área imóvel: 140,00m2
·R$ 240.000,00

·Ref. 6451 -Água Verde
·Suíte com closet + 03 dormitórios
.Área imóvel: 240m2
.R$ 400.000,00

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

.Ref. 7322 - Três Rios do Sul

.Suíte + 01 dormitório

.Área imóvel: 100,00m2
·R$ 185.000,00

• Ref. 7264 - Nereu Ramos
• Suíte + 02 dormitórios
• Área imóvel: 120,50m2
� R$ 225.000,00

·Ref. 7346 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 190,29m2
·R$ 465.000,00
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - .Centro - Jaraguá do Sul - SC

·Ref. 7245 - Chico de Paulo
.Suíte + 02 dormitórios
.+ casa de madeira 70m2
·Área imóvel: 114,00m2
·R$ 255.000,00
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(47) 9972 0019
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ATENDIMENTO SegundCi��a;:Seixtq;���8h às 1 2h e 13h30 às 1 8h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS :, ': .. '
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3370·1122
9117·1122 Plantão de Vendas:

9187·2075

Il ..

1), 30SIm eE ;I)C ..

con tato@ivana"move·s ..com ..
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RUA BARAO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC

Ref. 2140 - apto Bairro Vieiras - Res.Montreol- contendo: 02
dannitórios, b'N( social, solo estor, somda com djurrosqueira, cozinho, lo
vanderia,01 voga garagem. Semi-mobiliada. Area privativo: 54,43m2.

Valor: R$147JXKl,OO.

�.. i
Ref. 2139 - Bairro Jaroguá Esquerdo - Torre Di Soli

Residencial- Aptos contendo 02 dormitórios, bw( social, solo
estar, sacadq com churrasqueira, cozinho, lavanderia, 01 vogo
garagem. Area privativo o partir de 60,07m2. Incorporação

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

Rei. 2143 - Aptos Res. Vila Madalena - Bairro Amizade - contenda:
02 dannitórios, bwc, solo estor, sacoda Cllm churrasqueira, cozinha,
lavanderia, OI vogo estoóonamento. Areo privativo: 72,75m2.
In� sob malrÍOJla 63.486. ValQr: R$144.000,OO

Ref. 1160 - (asa alv. - Bairro Baependi - contendo: 01
suíte, 04 dormitórios, 02 bwc, sala estar/jaqtar, cozinha com

móveis, lavamjeria, órea festas, garagem. Area aprox. cas_a:
282,OOm2. Area terreno: 390,OOm2. Valor: 487.000,00.

Rei. 2110 -Apto no Centro - Res.ltalia - Contendo: suíte
com closet, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, socado com

churrasqueira,tubulação poro águo quente, medidor indiv[dual
de águo, tubulação poro spin. Prédio com 02 elevadores. Ara0
pivativa:121,OOm2 mais 01 ou 02 vogas de garagem. Valor: o

consultor. incorporação sob matriculo n.o 26.047

Rei. 2162 - Apto - Bairro Borro Rio Cerro- Res. Emanuel
Contendo: 01 suíte, 02 dormitórios, bwc soõal, sola estar, socado
com churrasqueira, cozinha, lavanderia, garagem. Área privativo:

87,50m2. Valor: 190.000,00.

ReI. 1128 - Sobrodo - Bairro Amizade - contendo: l.pav: sola estur, rozinho,
lovonderio, lavado, gorogem !2.pov: 01 suíte rom dosei e SOOldo, 02 dorrn.,

bwc! 3.pov:SÓ1úorom SOOldo no lremeelundos. Área do 0)50: 173,OOm2. Área
terreno: 168,OOm2. Valor: RS 170.IXXI,OO+soldodewdor Finonciomenlo.

ReI. 1162 - (aso olv. - Bairro Novo Brasília - contendo: 01 suíte, 03
dormitórios, bwc, lavabo, solo estar, rozinho, área lestos, garagem. Área
oprox. coso: 180,OOm2. Área terreno 626,oom2. Valor: RS 333.000,00.

SÃO LUIZ - casa 2 salas, 3 Quartos,
banheiro, cozinha, lavanderia, área externa
grande. R$820,OO (Disponível em julho)

TERRENO - AR'M DO RIQ CERRO
- TERRENO COMERCIAL COM AREA DE
1.044,5 M2, PROX. AO SUPERMERCADO
BRASÃO. ALUGUEL, R$1.200,OO+TXS

;�,\ APARTAMENTOS

CENTENÁRIO -iª' LOCAÇÃO SEMI
MOBILIADO. Sala, sacada com churrasquei
ra, quarto, cozinha com armário, banheiro,
garagem. Aluguel R$620,OO+TXS.

BAEPENDI- RES. BAATEL - APTO SUITE
+ 02 DORM. AMPLO - AREA PRIV: 91,06 M .

8$68O,OO+TXS.

NIEWICZ - 6D. J
,! 's

'

Qorfllitórjos,
".

iav�!'JQ�rlíi\, garagem .'.' ,

churràSqueir"l. AIOgue!R$72Ql
CHICO DE PAULA - APARTAMENTO
COM 2 QUARTOS, SALA E COZINHA
CONJUGADOS, BANHEIRO",ALUGUEL.
R$400,OO + TAXAS

CENTRO· Sala, 3 quartos, banheiro, cozi-
nha, lavanderia, não tem de 'garagem.
Aluguel A$7(10,OO.

CEN1'RO:'" GALPÃO COM 1.000m2..
ALUGUEL R$7.000,OO+TAXAS.

CZERNIEWICZ - GALPÃO �

aproximadamente 680m2, terreno
aproxímadamente 1.000m2. Aluguel
8$5.700,0

CASA GEMINADA SOBRADO COM 170M
SENDO 01 SUíTE MAIS 02 DORMITÓRios
SENDO 01 COM SACADA, COZINHAMO
!31l:.fADA, SALA JANTAR/ESTAR,BANHEIRO
SQÇIAL, LP;VA:!30, ÁReA DE F6$iA
COM ÚHURRJl;�QUEIRA, 01 vAfi,A DI=; "

GARAGÉM. 10DÀ MURADA COM POFt1'ÂO
FI_ETRÓNICO.COD,1056

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Confira, em nosso, stand
"

.

: !

Novidades e' Lançame-ntos
Empreendimentos
1 suite + 1 qto·1 suite + 2 qtos ·2 suites + 1 qto
Hall de entrada e Salão de festas Mobiliados e Decorados

�- ... '� Acabamentos Vatil Construtora

FEIRADE NEGÓCIOS DO VALE DO IIAPOCU

Neste-$á�ado e Domlnqo a partir das 13:00

NAARENAJARAGUÁ

airro: Barra do Rio Cerro
1 suite + 1 qto A partir R$125.000,OO

OI

Ampla sala + sacada com churrasqueira
Deacordocomalein°4591/64, informamos que as Informações neste material têm caracter exclusivamente promocional. de acordo com o memorial descritivo.

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122
Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

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

til REF.1413
- Ótíma localização, no Rua 25 d& Julho

(ao lado do Posto Mime Matriz;)
II 86m2 Privativo Suíte + 1 darmo

•Ampla sacada com churrasqueira;

• 10 pavimento: garagem, ccesso so€lol,
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

... '

, nçamenlo
,
r

- Banheiro- REF.1470

- 77 .68m2 de área privativa

- Suíte + 1 quarto
•

- Sala de estar e jantar

- Cozinha

- Área de serviço
- Sacada com churrasqueira

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

- Ótima localização, Bairro São Luis.

• Sala de Estar e Jantar cOl'liugadQS�

.Cozinha;

o lavanderia;

•Acabamento em Porcelanato. Gesso e Massa Corrlda�

• Espera para Spllt;

•Hall de entrada, Área de festas e Playground decorados

Estágio do Obra Moio/20 12

- REF.1379
- Ótima Localização, na Rua 13, de Maio, Bairro Amizade.
- 54,78m2 de área privativq - 2 Dormitórios;
- 64,76m2 de área privativo - 1 Suíte + 1 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372--1122
Plantão de Vendas

Osmari 9981.11221 Anne 9927·6088
Roberto 9115.7111 1 Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua 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

- ",�aJi.,;,;t.m,;u.íI;i��":'1Íu;';'"""�)i];,:j.;",;".",_.::u.iiri",,,�"hm>;fuií<rnl',1;1Ij,';u.1;;'�$I&úiilir.lillll!l·�1I,iiM;;li"""

REF 1306 - RES. PASSAROS E FLORES apto
c/103m2 de área privativa, 1 Suíte, 02 dorm.,
ELEVADOR,sacada c/ churrasqueira e 02 vagas.

"fIlIHlmU!!:gyJ!l!º!Il/JfIlilIWlllll�,u"Ulj/III!U_m�lIlllmjllrutllll"mlltut!luWllull!ll""j"""mmll""�IH1I11/)f

II VILA LALAU

REF 1482 - RES. DERETTI apto c/62m2 de área

privativa, 02 dorm., SEMI-MOBILIADO, sacada
c/ churrasqueira e 01 vaga. R$ 160.000,00

_SÃO uns

REF 5075 - Casa a1v. com 200m2, 1 Suíte, 02
corrn, SEMI-MOBILIADA, área de festas e garagem.
R$ 400.000,00

REF 5020 - Casa alv. com 160m2, 1 Suíte, 02
oorm, COZo mobiliada linha Brastemp, churrasq. com

�"�!',��������,���":j,���.e�,�����,�:,,.�,���.�,:���:,�,�,�'",."
IlAMIZADE

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

R$39o.00o,00
IIJJIIiUlIII/l1!IJ/IUlIJfUlutm/I!1I1UllJlllJlllml/!//fI!UmWlllffnllJlllllmm!IIIINIIl/lrlltmmWIIIIIjllln/IIIIIUlII1IIIIII/WIIllItIlIl/Ji1/lllIJlmH1!f1II1J/InJl/I JIWWII'UlUlU/IIJltWllltlll1UUIlJlJ'/WIUJl!lmnIll/UlI1W,WmmIlIllUmJlIIIUIWmIlJUl1JI1IJ1#I1II1W!imlfll1l"I!1/IJIIUI/lIUJ/lf/lR/IIl1lUuIlJIRW!HruJ

:�VILA LENZI i�SÃO LUIS

!

BVlLA LENZI
. H""'"!!lI<I'� - """'fl

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

REF 1296 - RES. JULIANA CHRISTINA apto REF 1506 - RES. LANCASTER apto c/ 71 m2
c/84m2 de área privativa, 1 Suíte,01 darm., de área privativa, 02 dorm., SEMI-M081L1ADO,
sacada c/ churrasqueira e 01 vaga. sacada c/ churrasqueira e 01 vaga.

""'I�I!"'������ul�II<Ul""UIIll.�I",_"mMIII",a"'UIIII"'lI/IlIOIII""'HIU"II''''JJII...u",,,n",,,m,,,,"""'"Ii 111WI���?�����!,m_""�""<IIH""HI'IllI"""/IIlUIf!lIU!l_'I'Ut!I""""""III"UlI'OIl_",,umu"lII',,��,

II B. DO RIO MOLHA

REF 1497 - RES. NORMANDIA apto c/72m2 de
área privativa, 1 Suíte c/ closet, 01 dorm, cozinha,
sacada c/ churrasqueira e 01 vaga. R$158.00o,00

REF 1486 - RES. VILLAR apto NOVO c/ 63,91 m2
de área privativa, 02 dorm., sala de estar/jantar,
sacada c/ churrasqueira e 01 vaga.

��ilIl�!='����!�'�"""Uilm_lI/JUIIm"UIII"UllllUlmIIllHlllIIHmU/llll'IIII"'U1IIIijllllllf!ll"'UHl'1I!I11111111#11l1li

IITRÊS RIOS DO SUL

mJJIIIUlJIIUIJI/lul/JIIlIIJl/Il1I!tmnunnili/llllJllIUllJIIIUlII/nJililmJJl/llIlUU/IJJIlml1!rlflJII/lIIUmnUf/UIIHIllI#lmlJiJ/ll/il1II/WIIUllJIIIJJJII/IUlimuJ/J

IIAMIZADE

REF 5069 - Casa alv. com 160m2 e terreno de
392m2, 1 Suíte c/ closet, 02 dorm., área de festas
e garagem para 02 carros. R$ 380.000,00

REF 2939 - Casa alv. NOVA com 150m2 e
terreno de 330m2 1 Suíte 02 dorm. lavabo REF 5070 - Casa alv. com 127m2 e terreno de
área de festas e garagem para 02 ca'rros.' I 351 m2, 1 Suíte, 02 dorm., cozinha mobiliada, e
R$37o.0oo,00 garagem. R$ 295.000,00

mUf/lliJilIlIliJI!rIJ/J/IIUffllllllJ/IIJl/IIUlUUm/JiIIlJl/IIIIIlIII/IIJI/IIIIIIIIUlJl/llml/JiUl!I//1I1il/llIllI/UnlJllIIulfllllm/wIIIIIUI//IIIIIJI/fIIWIIUIJI/UJlJ/I!umi """""n""""�"'''''''''�'''''''",,,,'''',,,''m'''''',,,,,,,,,,''m''''''''''',,,,,m''''''''''''''''''''''''tlm",,,,,,,,,,_,",,,"""""nt"""'�I,,,,,,:,,,,umlttll

a B. DO RIO CERRO i a BARRA DO RIO CERRO
I �"","',""""'�,".'"""�","�"'-,""_","'_AA_�é!lRl!I'i'i'_!!r I "'�""""'�'''''''''''''"''''"'''''",��",�,w."""�,".,.w"wo/iJ.''",,,"""'''''"".8j"·�n

I !
I

IJSCHROEDER
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(47) 3371·5544 VE

ua Barão 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.atlantaimove.is.com

D

1..1: 62..951 Ref. 2451 Residencial
Soberano (Em Construção)
na Vila Nova Apto Tipo 01 :

01 Sutte + 01 DormITório,
sala de estar e jantar, sacada
com churrasqueira, cozinha,
área se serviço, bwc social,
garagem. Apto Tipo 02:01
Sutte + 02 DormITórios,sala
de estar e jantar, sacada

com churrasqueira, cozinha,
área se serviço, bwc social,

garagem. A Partir
R$ 209.000,00.

RI-66.l81

R: 4.284

Ref. 2453 Resid. Las Vegas (Em construção) na Nova Brasilia com 01 surre, 02 .

dormITórios, sala de jantar e estar, sacada com churrasqueira, bwc social, cozinha, área
de serviço. 02 vagas de garagem. Hidrometro Individual, Piso Laminado em madeira nos

dormITórios, Massa Corrida, Preparação para Ar-SpIIT. R$ 179.000,00.

',. .,,'t'4;
!IJiw

, 81 f'

�",�'

"

Ref. 2483 Resid. Betel no

Baependi com 02 quartos,
sala cozinha, bwc social,
01 vaga de estacionamento

coberto.

R$ 150.000,00.

ReI. 2484 Resid. Neumann

na Vila Lalau com 01

suíte com sacada mais 01

quarto, sala,bwc social,
cozinha, lavanderia, 01 vaga

de garagem.

R$165.000,OO

em Nereu Ramos
novo com 03 quartos,
sala, cozinha, bwc
social, área de

serviço, garagem
I coberta para 01

Ref. 2473 Resid. Ref.2470 Resid. ReI. 1641 Sobrado na

V'!eiras na Nova Verticallino Vila Rau com 01 suíte

BrasHiacom Baependi com com closet, 02 quartos,
01 suíte + 02 01 suíte,02 sala de jantar/estar,
quartos, sala dormitórios, bwc cozinha (mobiliada) bwc
de estarnantar, social, sala estar/ social, lavanderia, área de
sala, cozinha, jantar, sacada'com festa com churrasqueirasacada com

churrasqueira, bwc churrasqueira, e fogão à lenha, 02 vagas

social, lavanderia cozinha, de garagem.(ACEITA
C/ sacada,01 vaga lavanderia, 01 FINANCIAMENTO

de garagem. vaga de garagem. BANCÁRIO).
R$195.000,OO. R$198.000,OO. R$ 390.000,00.

Ref. 2479 Edilicio Ref. 2458 walter
Santa Catarina

Bartel no Baependi
na Barra do Rio

molha com 1 suíte com 01 suíte +

com sacada mais 02 quartos, sala
2 dormitórios, bwc estarnantar, bwc
social, ampla sala de social, cozinha,
estar/ jantar,cozinha, sacaatrm
lavanderia, sacada churrasqueira,
com churrasqueira

, área de serviço, 01
fechada(Reiki) e 1

vaga de garagem.
vaga de garagem. R$199.000,OO.R$ 230.000,00.

Ref.2418 Residencial
Riviera (Em Construção) na
Vila Nova com 1 sutte 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

Ret. 1666 Casa em
Nereu Ramos com 01

iii. su�e, 02 dortrnttórios,
bwc social (mobiliado),
sala, cozinha (planejada),
área de festa com
banheiro, lavanderia, 01

• vaga de garagem coberta.
R$ 260.000,00.

ReI. 1659 Casa na Ilha
da Rgueira com 1 su�e
mais 2 quartos, bwc
social, sala de estar/
jantar, cozinha, área de
serviço,área de festas
com churrasqueira e

despensa, garagem para
3 carros.

R$ 370.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esplanada Glatz.
NaVila Nova,
sua vida nova!c o N S T R U T o R A

Localizado na Rua 25 de Jul o, 51 o

Bairro Vila Nova .. jaraguã Su .. (

Apaftar moA Banheiro e área de serviço

Apartamentos de 98 e 115m2 de área total
.

2 dorrnitórios
'

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

Sacada com churrasqueira

Apartamento a

Espera para ar condicionado e TV a cabo

1 vaga privativa de garagem com opção para

aquisição de mais uma

Apa amenoC

Área verde e de lazer Playground
Salão de festas

2 elevadores por bloco

Incorporação:
.

Vendas exclusivas e informacões:
, ::;,

(47) 3055-0919
(47) 8441-9319

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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 ..

Flat totalmente mobiliado
Ótima oportunidade para

investimento!

'.

R$130.000,OO

Terreno Cond. Jardim Cristina
Terreno em condomínio fechado
no Jaraguá Esquerdo com 659 m2.

Terreno Loteamento Ville De Lyon
Terreno no bairro Amizade com 336 m2.

Terreno plano com ótima localização.
Pronto para financiar.

Terreno no bairro João Pessoa com 2.520 m2,
100 metros da Rua Manoel Francisco da Costa.

R$ 235.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS faz a
Você escolhe sua conquista
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Hausgarten
Rua: 702 João Ropelatto, esquina BR 280.

Nereu Ramos / Jaraguá do Sul se
REF.: 423 - VILA NOVA -1° ANDAR - Apto com 87m', com 01

suite, 02 quartos, sala de jantar/estar, banheiro, sacada com chur
rasqueira, cozinha e área de serviço. Valor: R$ 225.000,00

REF 424 - VILA NOVA - 7° andar - Apto com 87m', com 01 suite,
02 quartos, sala de jantar/estar, banheiro, sacada com chur
rasqueira, cozinha e área de serviço. Valor: R$ 240.000,00Apartamentos 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 REF.: 149 - VILA NOVA - �etragem da casa: 200m2.Me
tragem do terreno: 600m Casa com suíte, 02 quartos,
bwc�sela cozinha, área de serviço e gar. para 2 carros.

PRELO A VISTA = R$ 380.000,00 OlJ R$120.000,00 de
entráda e SALDO em até 90 ( NOVENTA) parcelas
de 3( três) CUB'S mensais.

Mais informações: marcal@engetecimoveis.com.br ou no

tel. 8845-9814

REF 394 - EDIFíçlO ELEGANS - Centro - 1 SuíTE + 1 QTPS,
BWC,ClRCULAÇAO, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA
DE SERVICO, SACADA, 1 VAGA DE GARAGEM. R$200.000,00
- forma de pagamento: Entrada R$70.000,00 +parcelas até

entrega das chaves + saldo financiado pelo banco.
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REF454 - TlFA DOS MONOS - CASA DE ALVENARIA COM

ÁREA DE SERViÇO, BWC SOCIAL, BWC DE SERViÇO, COPA,
COZINHA, CHURRASQUEIRA, 3 QRTOS + 1 SUíTE, DEPÓSITO, 1
VAGA DE GARAGEM, LAJE, SALA DE JANTAR. TERRENO COM.

427,50M2. R$165.000,00 (ACEITA PROPOSTA)

REF 346 - FIRENZE - Casa com 03 quartos, sala de

estar/jantar, banheiro, cozinha, área de serviço, ga
ragem com banheiro e área de festa. Area do imóvel:
130m2• Valor: R$ 180.000,00

Rua Frederico Alberto Curt Vasel, 575 - Bairro Vila Nova - Jaraguá do

Sul - More em um ponto estratégico de Jaraguá do Sul, o EMMENDO-
'\

ERFER HOME CLUB oferece tudo' para sua família morar bem, no bairro

Vila Nova, próximo a natureza e tudo que você precisa na cidade. Duas

torres, cada uma delas com 6 apartamentos tipo por andar. Serão

11 pavimentos de apartamentos tipo, e um pavimento superior com
coberturas planas.

REF456 CENTRO
TERRENO DE 688M2 COM 2. CASAS DE ALVENARIA.

R$1.300.000,00 ACEITA PROPOSTAS

REF.: 258 - CENTRO - Apartamento com 01 suite, 01

quarto (Planta original alterada 01 suite+02 quartos), Sala
de jantar e estar, escritório, cozinha, lavanderia, chur
rasqueira e 02 vagas de garagem. 01 quadra do Angeloni
da Barão - Prédio novo. Valor: R$ 370.000,00.

REF.: 385 - CHICO DE PAULA
03 quartos, bwc, sala de estar, cozinha, lavande
ria, garagem para dois carros + Edícula contendo:
lavado, sala e churrasqueira - R$ 240.000,00

REF390 - APARTAMENTO - NOVA BRASíLIA
1 suíte + 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, cozinha
mobiliada, bwc, área de serviço, piscina, área de
festa, 1 vaga de garagem. R$250.000,00

408 NOVA BRASíLIA
Terreno urbano edificado com uma casa em alvenaria

(não averbada. Terreno com r.roorn" e a casa com

318,9sm2 (1 suíte + 3 qtos), demais dependências e

piscina. R$900 mil

REF 438 - CENTRO

Apartamento com 03 suítes, escritório/suíte, home
Office, sala, copa, banheiro, cozinha e 03 vagas de

garagem. Todo mobiliado. Valor: R$ 1.200.000,00

Viver bem é
escolha certa.

www.engetecimoveis.com.br
Padre Pedro Francken, 217 - Centro - CEP: 89251- 040 - [araquá do Sul/SC

REF.: 445 - RESIDENCIAL VILLE OU SOLEI L - APTO 501
- CENTRO - SUíTE + 2 QTOS, SALA DE ESTAR/jANTAR/
COZINHA INTEGRADOS, ÁREA DE SERViÇO, SACADA
COM CHURRASQUEIRA E UMA SALA DE MÁQUINAS
(DEPÓSITO). R$380.000,oo

REF445 - AMIZADE - Apto térreo com 2 qtos,
sacada com churrasqueira, cozinha mobiliada, bwc,
sala, garagem. R$ 150.000,00. Aceita proposta de

casa com maior valor

REF443 - SÃO LUIS

CASA GEMINADA - 2 QTOS, SALA DE ESTAR/JAN
TAR INTEGRADAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO,
BWC SOCIAL, GARAGEM. R$150.000,00

REF451- CENT�O - APTO EDIFíCIO MUNIQUE
- SUíTE + 1 QTO, SALA DE ESTAR/JANTAR/
COZINHA INTEGRADOS, ÁREA DE SERViÇO,
SACADA COM CHURRASQUEIRA, 1 VAGA DE

GARAGEM. R$250.000,OO

REF442 - RECANTO FELIZ - ENTRADA SCHROEDER

1- CASA COM 1 SUíTE + 3 QUARTOS, SALA, COZINHA

MOBILIADA, 02 BWC, ÁREA DE FESTA, ÁREA DE

SERViÇO, GARAGEM, EDíCULA.R$250,000,00 ACEITA

PERMUTA.

REF 324 - VILA RAU
Casa de alvernaria com 03 quartos, 2 salas, 2 banheiros,
cozinha, dispensa, garagem para
02 carros, churrasqueira, escritório e lavanderia.

Área do Terreno: 450m2. Área do imóvel: 240m2

RESIDENCIAL ESTAÇÕES: localizado na Rua Ingo Blunk
- Próximo a Unerj - Jaraguá do Sul. O apartamento: • 2

quartos .• sala de estar/jantar. • cozinha .• sacada com

churrasqueira .• banheiro social .• área de serviço .• 1

vaga de estacionamento.

Edifício Candido Portinari: Rua Presidente Jucelino,
centro de Jaraguá do Sul - se. Apartamentos com 01

suíte, 01 quarto, banheiro, sala de. estar/jantar, coz
inha sacada com churrasqueira. Area de serviço, 01

vagá de gélfagem, preparação para ar condicionado.

REF453 - ILHA DA

FIGUEIRA

CASA A�VENARIA

COM 3 QTOS, SALA,

COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO, GARAGEM,

BWC, TODA MURADA.

R$170.000,00

REF 309 jARAGUÁ ESQUERDO -

Casa de alvenaria com 03 quartos, sala estar/jantar, cozin
ha, 04 banheiros, área de serviço, área de festa. E no térreo
possui 01 sala comercial; Metragem do imóvel: 550m2.
Metragem do terreno: 860m2. Valor: R$ 750.000,00.

REF}l35 - CENTRO

Apto no Edificio Gaia - 1 SuíTE + 2 QTOS, BWC SEMI·

MOBILIADO, SALA DE ESTAR,jANTAR E COZINHA CONjU·
GADAS, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM. R$280.000,00

",e::.L�P!tI i.1ii\i1í _-.:
VILLA CATÂNIA: Localizado em Balneário de Piçarras, foi pro
jetado para que pra-ticamente todos os ambientes tenham
vista para o mar. Toda a área social será entregue mobiliada e

decorada. Além da preocupação com a sustentabilidade{ com
uma área de preservação permanente, captação e reutili

zação da água das chuvas para irrigacão dos jardins e limpeza
das áreas sociais, a energia solar também será captada,
gerando energia para a iluminação das áreas sociais.

REF.: 447 - ÁGUA VERDE - CASA COM 2 SUíTES
+ 1QTO, ESCRITÓRIO, SALAS DE JANTAR/ ESTAR
INTEGRADAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO, BWÇ
SOCIAL, GARAGEM COM CHURRASQUEIRA + EDICUlA
COM +-25M2. R$ 320.000,00

,....
__ , , ""nI _ IlD._'_.v:_ ' RU '_iL ;aiJfliIlIMiiBliIIi._il�_.IJ!t.. ll1A1fJIIIIIUUiIll!l1ll4t 111 1IIr'.".!IJ'iI1lMI'lB�__""' ",

TERRENOS:

REF 386 - Terreno no Bair
ro czerniewicz - 376,02m

- R$ 110.000,00 _: Pode ser
financiado!

REF439 -Nova Brasília
- Terreno - Ótima lo

calização com 700m2.
R$380.000,oo

REF278 - Terreno no bairro
Amizade em rua asfaltada
com 336m2• Valor: R$

102.000,00

REF446 - Estrada Nova
- terreno com 329m2.

R$92.000,00

REF452 - Vila Nova - Ter
reno de 372,97m2 sem

benfeitorias. R$160.000,00

EDIFíCIO TOM JOBIM: Localizado na Rua Henrique
Friedemann, próximo a ACIAG, Centro de Guara
mirim. Apartamentos: Com 1 suíte + 2 quartos; com
1 suíte + 1 quarto; com 2 quartos. Apartamentos a

partir de R$ 133.000,00. Consulte-nos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 R$l200.000,OO
006 - Três Rios do Sul, terreno com aproximadamente7.000.00m2 R$400.000,00
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 R$280.000,00
020- Barra Velha, terreno com 306,00m2 R$ 30.000,00.
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m2 R$ 960.000,00
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 ,80m2 , R$1.500.000,OO
049 - Nereu Ramos, terreno com 600,OOm2 R$85.000,00
050 - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2, R$85.000,00
058 - Nova Brasília, terreno com 16.843,45m2 R$1.200.00Q,00
059 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 R$ 75.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,5Om2 .R$160.000,00
089 -Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360;00m2 "

R$145.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m R$300.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 7S.000,00m2 : R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pi indústria) R$ 450.000,00
130 - Amizade - terreno com 61,500,00rn2 .R$500.000,00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m2 R$120.0oo,OO

1":Iii'é1l.õ�l,rflH!'r"'�''l''W''t''I���I�II!!'W!llffli!J!J''''��II�'�''ff!l1!W1!u
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OM- Estrada Nova, casa.em a1venaríacom 74,oom2e�rreno com 450,00m2 valor R$180.000,00
025 - Nereu Ramos casa de alvenaria com 58,08rn2 e terreno com 322,oom2 R$120.000,OO
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cl 200,QOm2 e terreno cf 329,oorn2 aceita sítio ; R$220.000,00
035 - ijibeirão Cavalo - casa de aIv. de aprox. 68,00fl12. Terreno de 443,50m2 R$136.000,00
040 - Barra do Rio Cerro, casa.de alvenaria. com 125,63rn2 mais edícula com 73,00Jn2.Terreno com 315,35m2.

bAceita terreno na Barra'do R!o Cenu) :
: R$ 253.'000,00

57 - Nereu Ramos - Geminado em alvenana com 90!-00rn2 R$110.000,00
062 - Ubatuba, casa mista cem 140,OOm2 e ten; 307,01m2. (aceita imóvel de menorvalor em Jguâ do Sul).R$115.000,OO
071 - Santo Antonio, casa de alvenaria com aO,OOm2e terreno com 324,OOm2 R$11 0.000,00
075 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 121,42rn2 e terreno com 395,12rn2 R$160.000,00
090 - Barra do Sul, casa com 32,OOm� e terreno com 360,0Qm2 R$32.000,OO
091 - Amizade, casa de alvenaria com 310,00m2 e terreno com 378,OOm2 R$ 550.000,00
094 -Ilha da Rgueira, casa em alvenaria com 149,41m2 e terreno com 356,25rn2.aceita casa em ltapema ou de

menorvalor na Ilha da Flgueira) ,
� " R$370.000,OO

131 - Nereu Ramos - casa de aIv. C/ 1 02,OOm2 e terreno cl 475,OOm2(aceifa apto de menor valor) R$220.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 R$250.0oo,00
150 - JoãoPessoa - casa de alv. C/ aprox. 280,00m2 mais ga{páo. Terr. cl 1.574,1Om2 (aceita apto de menor valor) R$450.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,OOm2 mais edícula Terreno com 660,ÔOm2 R$ 220.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m2 e terreno com 2.500,OOm2 ; R$ 180.000,00

1.II'l.I:I!I'g!JII�.�!�iIU!�.'I!IIIW� 1I1'.fUI.I�.'.IIIUj't�f'iIIJ�'!lfJ'II!•.
044 - Nereu Ramos, c/ área de 72.000.00m2, el casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,00

065 - Ribeirão Cavalo, casa de
alvenaria C/ 37,82m2.e terreno

C/337,50m2• (aceita financiamento
bancário). R$108.000,OO

070 - Ribeirão

Cavalo, terreno com
71.148,20m2

R$ 2.850.000,00
237- RibeirãoGrande do Norte
C/123.300,0Qm2.C/ águaCOl1'l!llte, 056 - Nereu Ramos. geminadO em al-

plantação de arr� banana.RS 500.000,00 venaria com 90,00m2• R$130.000,OO
002 - Nereu Ramos, terreno com

408,00m2• R$95.000,OO

036 -Água Verde com área total de 52,71m2 R$ 100.000,00
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,OO
073 - Três Rios do Sul, apartamento com 63,70m2 R$130.000,dO
106 - Centro - apartamento com área total de 120,86m2 R$ 235.000,00

IljIJill8W{jjf'.'""II�;lnl"lilllídJi�I.!1Pllltl�WIH�i*1dJilJ!lKi�pllh'ilii�m�I.'1Mlllfflllft!i1l!!,wll1�I��Ii1�!II1�fllliml$/ffl!r"Wfl!' ii." ·'�I··"iiHilllfl l!U!IW iIiffH!1/1i!,ll!�I'íf!IdJi!ffj;lIlíhlo/&�.í.�',/'u�IJ.1�ffllrll$.'w$jl�:�'lLJh:M !.OK1ili!iiIllDilffiJ" 111:��.HUUfj,�tl_!. lUJJiUi/lll!!!lJlJ/lj lili!iiii!!JJrllJjWilfJlm,�J/f//junl�".. fUU!�,J!dfflliJ;ml� lID!lIilll ! .•�Yf,l!fUj!ili!Ji!II/IWI!!!!

Apartam.ento Centro , R$700,OO
Apartamento Centro R$850,00

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728
\

Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47) 3373-1905

·Ref. 159.1 - Área CentrallGuaramírim
. Casa de Alvenaria
'Área do imóvel: 70m2
'R$ 180.000,00
'Excelente ponto Comercial!

·Ref. 110.1 - Beira Rio/Guaramirim
'Suíte + 02 dormitórios
-Area do irnóvei; 70m2
-Area do terreno: 360m2

'R$ 95.000,00

039 -Apartamento
,

Agua Verde com
área total de

52,71m2•
R$ 100.000,00

018 - Balneário Cam

boriu - apartamento
com 82,17m2 de área

total mais garagem

(próximo da praia)
R$ 320.000,00

·Ref. 76.2 - Vila Progresso/ Guaramirim
,03 dormitório
'Área do Imóvel: 144m2
'Área do terreno: 324,15m2
'R$ 150.000,00
. Estuda proposta envolvendo terreno

LEILAW.MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECIOl1420

·Ret. 170.1 - CentrolSchroeder
. Área do terreno: 731 m2

·R$ 140.000.00

www.leilaimoveis.com.br
.

........! ,t�
• "'�Ii'

·Ref.114.1-Cenlro/Guaramirim
. Sobrado, 03 dormitórios
·Pav.térreo uma sala Comercial
, Área do imóvel: 385,32m2
'Imóvel Legalizado pode ser Financiado

·R$ 750.000,00

·Ref. 95.1 - Nova Esperança/Guaramirim
·02 dormitórios
'Área do terreno: 450m2
'Área do imóvel: 70m2
'R$ 120.000,00

·Ref. 101.1 - Cen!rofGuaramirim
·02 dormitórios
'R$ 235.000,00
'Aceita financiamento
'NEGOCIÁVEL

-Ref. 153.1 - Avall Guaramirim
·03 dormitório
'R$ 130.000,00
'Aceita Financíamento.

. Ref. 168.1 - CorliceiralGuaramirim
'Área do terreno: 2.812m2
'R$ 290.000,00

Ref 145.1 - São LuizlGuaramirim

'Área do terreno: 360m2

-R$ 70,000,00
'Aceita Financiamento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



22 I IMÓVEIS I FIM 02 SEMANA, 16 E 17 DE JUNHO DE 2012

(47) 3371-6600
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com'.b.r

R$150.000,OO
Aceita Financiamento

...
R f 914 ·.<l' " Ie : ..:::' �<. ,;> �

Casa
Nereu Ramos. 2 dormitórios

Apartamento - Vila Nova
3 dormitórios

I

(
1

Ref: 1522

Apartamento Ilha da Figueira
3 dormitórios (1 suíte)

Apartamento - Jaraguá 99
2 dormitórios

?

I
t

f

...

R$245.000,OO
Aceita Financiamento

R$172.000,OO
Aceita Financiamento

Casa - Centenario
2 dormitórios

Casa - São Luiz
2 dormitórios

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref: 0383 - Resid. Don João I
- São Luiz. Aptos com 3

dormi e demais dependeneias.
c/75m2 útil

R$ 145.000,00

Ref: 0396 - Resid. Lavina -

João Pessoa Apto novo, com
2 dormi. e demais dependo
c/60m2. R$135.000,00

Ref: 079 - Resid. Recanto
da Ilha - Ilha da Figueira

Apto Duplex com 2 demi - suítes
e demais dependências. Com
84m2 útil. R$ 179.000,00

Figueira. Aptos com 2 dorm, e demais
dependências, 1 vg de estacionamento

com 53m2 útil. A PARTIR:

R$119.000,00 RI: nO 21.473

R�f: 0386 - Resid. Akira, Vila
Lenzi - Suíte + 1 dorm, e
demais dependencias.
com 67,36m2 útil
RS 148.800 00

o Área interna: 77,68 m2

O Suite + 01 Dormitório

O Cozinha Integrada
O Churrasqueira na Sacada

O Preparação para Split
O 01 Vaga na garagem com

opção de vaga extra

OSalão de festas e hall de

entrada decorados

OEntrega para FEV /14

ENTRADA + Parcelas
direto com construtora +

Saldo Financ. Bancário .

. Localização: Rua Luiz Bortolmi, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá dos Sul/Se.
Próximo a Arroz Urbano, Dalila Textil, Malwee Malhas, Carrocerias Argi·

www.dekadaimoveis.com.br

o investimento certo, você encontra aqui!

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.

(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

Ref: 0384 - Resld. Quebec - Amizade -

Apto novo com 2 dormi, bwc, sala de
estar jantar + sacada com churrasoueira,
cozmha e área de serviço, c/72m� útil

R$ 155.000,00. EXCELENTE
ACABAMENTO - PISO PORGELANATO +

LAMINADO. ENTRADA,+
FINANCIAMENTO BANCARlO

ReI: 0394 - Casa Vila Lenzi
Casa eJ Suíte + 2 dorm e

demais depend.
com 77m2 útil e terreno com

570m2. R$: 195.000,00

Ref: 0375 - Terreno no

AmizadePróximo ao posto de
gasolina com 382m2

R$ 230.000,00

Ref. 0153 - Res. Villa Rica, Vila
Nova, Suíte + 2dorm, demais
dep. Sacada cl churr, 2 vagas,

82m2. R 149.000,00 Av.
CONSULTE-NOS OUTRAS

FORMAS DE PGTOS

Ref: 0393 - Casa Corupá
Casa nova em 2 dorm. e

deJaisdependo com 60m2

R$ 110.000,00
.

3275.1100
Plantão 9921.5515

MDVEts
GRECI33Z6J

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 031 Vila Lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul I SC

Imóveis para venda

m'il
Composto por uma casa e

dois apartamentos. Excelente
opção de investimento.

Imóveis para locação

Linda vista panorâmica,
possui 2 dormito (1 suíte),
cozinha cf móveis planejados.

O1i1'
Localizado em condomínio
fechado de alto padrão.
Área total de 688 rn'.

Gasa ·'$aIA•. B'ItraiÜo Sul

",.� ..

mil
Alvenaria, 2 dormito (1 suíte),
e demais dependências.
Situada no Bairro Costeira.

11

mn�
tima loca ização, longe de

rio e encosta de morro; rua
asfaltada, área total 312m2

BAEPENDI - Apart. 2 dormitlsuíte, sacada cl churrasq. Aluguel: R$ 850,00 Apattamentos NQVOS

BAEPENDI- Apart. 2 dormitlsuíte, semi-mobiliado. Aluguel: R$1.100,00 "
CENTRO - Apart. 1 amplo dormit., demais dependo Aluguel: R$ 560,00
CENTRO - Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Aluguel: R$ 900,00
CENTRO - Sala comercial térrea, cf área 45 m2. Aluguel: R$ 650,00
CHICO DE PAULO - Casa alvenaria, 3 dormit/suíte, demais dependo
SÃO Luís - Sobrado, 4 dormit/suíte, demais depend.,cl piscina.
VILA LALAU - Galpão cl área 300 m', ideal pI depósilo.(Próx. WEG II)

Aluguel à partir de R$ 600,00
Rua Antônio Francisco Diemonn
Bairro Vila Nova - Próx. Centro

WWW.SPACOIMOVEJS.NET COMPRA-VENDA-LOCAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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--------------------"---------------------------�----------------�----------------------------------------------------------_

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

Apartamentos a partir de R$ 110.000,00 Minha�
Minha Vida

INVESTIMENTOS

• Área de 88.000m2 - R$160.000,00 • Área de 1.875m2 - R$ 230.000,00
. .

• Área de 62.000m2 - RS 145.000,00 • Casas á RS 85.000,00
CRECI 3139..J

w-�----,--- "" .... f ........---�__--_-.---------_

Chácara
Schroeder,

Duas Mamas

Área total:
100.277,OOm2

Casa com 130m2

(3 quartos)
Quiosque com 120m2

Área de terreno:
690,OOm2

Área construída:
180,331n2
1 Suite, 2

dormitórios, sala,

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

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

frente ao

Supermercado
Brazão.

L1052 " Casa - Barra do Rio Cerro - Com 01 suite, 02 quartos, sala, cozinha, área de

servço, despença, garagem.R$ 700,00.
L1053 " Casa - Centro - Com 01 suite com banheira, 03 quartos, 04 salas sendo
02 com sacada, cozinha, bwc, escrtono, área de serviço, chunrasqueira, 02 vagas
de garagem, fundos com edicula, todamurada com portão e�nico. R$ 2.500,00
L1 054 - Casa - Vila Rau - Com 03 quartos, sala, cozinha, copa, bwc, área de serviço,
garagem, toda murada.R$ 600,00
L1055 - Casa - Três Rios do N0(le . Com 02 quartos, sala/cozinha, 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
L1060 - Casa -Vila Lenzi . Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
garagem.R$ 690,00
L2116 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, bwc, cozinha, sala, área
de serviço, garagem. R$ 530,00 e Cond.Aprox. R$1 00,00
L2122 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, coz., área de serviço, sacada
cf churrasqueira, gru:R$ 71 0,00 e Cond. Aprnx. R$1 00,00
L2123 - Apartannento - Czemiewicz . Com 02 quartos, sala, cozinha, área de servi

ço, bwc, garagem.R$ 600,00 e Cond. Aprox. R$1 00,00
L2131 - Apartamento - Baependi" - Com 02 quartos, sala, coz., bwc, área de serviço,
sacada cf churrasqueira, R$ 620,00 e Cond. Aprox.R$1 00,00
L2135 - Apartannento - Centro·Com 01 suite cf closet, 01 quarto, bwc, sala, cozi
nha, área de serviço, sacada cf churrasqueira, garagem, elevador, TODO MOBILIA

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$1 00,00.
L2143 - Apartannento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço, sacada cf churrasqueira, garagem.R$ 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 - Apartannento - 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 serviço,
garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$ 100,00
L2166 - Apartannento - Centro - Modelo LoftR$ 450,00 e Cond.Aprox.R$150,00
L3016 - Sala Comerciai· Centro - Com 32m2, bwc.R$ 550,00
L3057 - Sala Comercial - Vila Nova - Com 02 bwc, 02 Splint Instalada medindo 90
m2 e mezanino.R$ 2.800,00
L3058" Sala Comercial· Czemiewicz - Com 49,45m2. R$ 700,00
L3060 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2.R$ 500.00
L4006 - Galpão - Guaramirim - Com 500 m2 - R$ 3.800,00.
L4008 - Galpão - Vila Lalau - Com 3.500m2 . R$ 35.000,00

(47) 3 07

IMÓVEIS

5.
PLANTÃO

Vendes 9973·95861992�.9139 J Louação 9923.7090 I 9934"'"!8089

(
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Rua Dom Bosco, 57 - Vila Lalau

Entre Marisol e WEG

�sidencialJardirn Europa
* Quartos 02
* Sala de Jantar/ Estar
* Cozinha
* Lavanderia
* Banheiro
* Sacada c/Churrasqueira
* Vaga de Garagem 01

Bairro: Três Rios do Sul

Pronto em Setembro de 2012

Entrada de 5.000,00 + Parcelas

+ Saldo Financiamento

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

H013 Amizade

R$: 137 Mil

H2180 Vila Nova. R$:130

Mil, Áreà Total 91,83m2

�
(
I

H1100 Casa com 131m2.

R$: 270 Mil, Barra Rio Molha

Bela Paisagem. Área 20.000

m2. R$:990.OOO,OOAmizade

f
- I

H114R Casa 152M2

R$:320MiI, Centro

H0025 Casa 170M2. R$: 320

mil, Res. Jardim Europa

CRECI 1583 ..J

H012 Vila Lenzi

R$ 142 Mil

H218R Vila Lenzi

R$: 149 Mil

H208D Nova Brasilia

R$: 210 Mil, 95m2

H164Casacom 51 M2

Estrada Nova R$:135'Mil

H014Área privativa 107

m2. R$:380 Mil, Baependi

-

H128D Três Rios do Sul

R$: 165 Mil, 70M2

H0027 Vila Lalau

R$:185 Mil, 90,43 M2

H021 Ed. Vale Da Lua

R$: 150Mil, Amizade

H2170 Chico de Paula

92m2. R$: 215 Mil

Residencial São Luis. Área

Total 70.42m2. R$: 149 Mil

H107 Área Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$: 154 Mil,

Centenário

'TerrenoÁrea Total759 m2

R$: 750 Mil Centro

H221 R Vila Lalau

R$:125 Mil.

H132R Casa 206M2

R$:450Mil Barra Rio Cerro

.....

H210D Ed. Tulipa 97m2. H205 Moradas da Serra

R$:320Mil, Centro R$:249 Mil, Nova Brasilia

H135R Casa de Alvenar

ia. R$: 380 Mil, Centro

HOO22 SobradoGeminado.

R$:270 Mil, Três rios do sul

, . '

,

./

H129RArea Total. 2.258m2.

R$:250 Mil, Amizade

H163R Nova Brasília R$:650

Mil, Área Total 650m2

H0026 Ilha da Flqueira
R$:211 Mil, 100M2

H212D Centro. R$: 195 Mil,
Área Total 110m2

H0028 Geminado na 1 d 71 M2
Amizade R$: 124MiI- Entrega'

em Outubro 2012

H1650 Geminado 70m2.

R$: 150 Mil, Três Rios do Sul

H216D ITAPEMA

R$:239 Mil, 70m2

H0015 Ed. Monet.

R$:184 Mil, Baependi

H21'1 R Ouítinete 30M2

R$:79Mil, Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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i 3371-2117
...

�
.

....

INTER
/

r IMºVe1S...PAB..�
f CENTRO
I Apart. 1 dormit., sala, COZ., área serv., bwc, sacada cl
ohurr, e garagem. ResIdencIal das Tulipas, Alqguel: RS 560,00
Rua Preso Epit. Pessoa. 1465

Apart. 3 dorm, sala, sala de estar/jantar, despensa para empregada,
cozinha, 02 banheiros, área de serviço sem�ara,gem.
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, Ediflcio Menegottl "R$ 650,00

Apart. 2 dormlt. sala. cozinha, banheiro, área de serviço, sacada
garagem.
Rua João Planincheck, 1715· EdJflco Ktein -Aluguel R$ 550,00

ILHA DA FIGUEIRA
Apart. 2 dormit., sala, coz.,lavand .• bwc., sacada e garagem.
Rua Domingos da Rosa. Ed. Beia Vista. Aluguel: R$ BOn,OO

Apart. 1 dormit., sala, cozinha, banheiro, área de. servjço e
garagem.
Rua Reinaldo Rau, 696 • Ed. Gioconda • Aluguel R$ S50,00

VENDE RIO MOLHA
Apto. contendo 3 dormitórios com sacada
Móveis sob medida nos bwc e cozinha

R$230.000,OO
�-"-----

VILA NOVA
Apart. 3 dormito sala. copa, cozinha, area de serviço,
02 banheiros e 02 vagas de garagem.
Rua Marthin Stahl, 521 - Ed. Capr. -Aluguel R$ 1.200,00

Excelente oportunidade
de lnvestlmento

VENDE SANTO ANTONIO

VENDE CENTRO

Oportunidade de InvesHmento no Centro
da Cfd'ade_ Terreno com área total de

688m"',

Terreno Indústrial com área total
de 185.000m2.

,

O I L I A I

PRESENÇ
CORRESPONDE

(47) 3375.0505
9153·1112/9135·4977/8478·7790

Terreno 2.967m2,
(30m de frente),

área indust. ou resid.,
João Tozini, CorupáiSC.

"1171'

ACEITA FINANCIAMENTO ,

Casa 81,60m2, 2 quartos, sala, cozinha,
copa, banheiro, lavanderia, área de

serviço e garagem. Terreno 364m2,
CorupájSC.

Área 21.378m2
(135m de frente),

Rua Hansa Humboldt,
CorupájSC. "'fJ'

Casa 205m2, 1 suíte, 2 quartos, 1
bw, COl., sala, área de serviço,
garagem e varanda. Terreno

1.164m2• Ano Bom. CorupájSC.
Terreno 360m2,

R. WaldemarWerner.

CorupájSC.
R$ 55.000,OOmm

.

Terreno 462m2,
R. Roberto Seldel,
a 3Km do centro.

Corupá/SC.
R$ 65.000,0Ouim

Terreno 330m2,
no Ano Bom,

Corupá j se.
R$ 55.000,00.

mm

Terreno de 360m2,
João Tozini.

CorupájSC.
mm

,lii:líPiIIi,
Casa 140m2, 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro e

garagem. Terreno 168m2,
CorupájSC. R$ 135.000,00.

Casa 56m2, 2quartos, sala, coz., Casa Nova 51m2, 2 quartos, sala e"
lavand., bvv e garagem. Terreno cozinha integradas, bw, lavanderia e
367, 27m2• R. Lat. do Ano Bom,
CorupájSC. RS 70.000,00. varanda. Corupá/SC.

Chácara 11.000m2, lagoa, campo de

futebol e casamista. Corupá/SC.
RS 150.000,00. Troca por casa.

Chácara 2S0,000m2, riacho, mata nativa
e áreas desmatadas para plantio ou

pastagens. Estrada Rio Natal.
CorupájSC. R$ 165.000,00,

Chacara 30.000m2, casa 80m2• 4Km do
centro. CorupájSC. RS 98.000,000.

NCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDE Ref - 13130 - Condomínio Edifício DIANTHUS -

Rua Marina Frutuoso, 300 - Próx. ao Clube Beira Rio.
Área privativa de 130,85m2., Área total construída de

225,92m2. 01 suíte, 02 dormitórios, sala de jantar I estar,
cozinha, bwc social, lavabo, dependência de empregada
com bwc, Sacada com churrasq. e 02 vagas de garagem.

www.chaleimobiliaria ..com.br

Fone 413371 ..1500
Plantão 41 '99,15w1500 19639�1500
- vendas@chaleimobiliaria.oom.br

VENDE
TERRENO
SÃO Luís

Ref - 1314 - Rua Alvino Stein -lote 13
São Luis - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 364,ODm2.
Sendo frente e fundos com 14,OOm,Iado
direito e esquerdo com 26,DDm.

APARTAMENTO

CENTRO

'VENDE Ref - 1364 - Rua: Prefeito José Bauer
Vila Rau - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área aprox.: 500,00m2.
Sendo: frente c/ ii,DOm, fundos c/ i6,08m, lado
direito c/ 28,35 e esquerdo c/ 33,93m.

VENDE
Ref - 13100 - Rua Angelo Torinelli, esquina mm a Rua Alberto

Spézia. ED. Solarys- Vila Nova - Jaraguá do Sul - Divisões
internas. APTOS d 01 suíte master, 01·suíte, 01 dormitório e

demais dependencias, sacada d churrasqueira e vaga dupla de

APARTAMENTOS garagem, 210,00ni(privativo).ou 01 suíte, 02 dormitórios, e demais
dependencias,sacada d churrasqueira e garagem, 110,OOm'
(privativo). ou 01 suite, 01 dormitório, e demais dependendas,
sacada d churrasqueira e garagem. 77,00m' (privativo).

VENDE
Ref - 13128 - Rua: João André dos Reis s/no.
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul. 04 aptos = 02
térreos e 02 pav. superior. Área privativa aprox.:

84,OOm2. 01 suíte, 02 dormitórios, sala
estar/jantar, coz., bwc, área de serviço,
sacada 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/ 26,00m.

APARTAMENTOS

VILA LENZI

VENDE
Ref-13108 - Rua: José Emmendoerfer, 1549
- Nova Brasília - Jaraguá do Sul. Edifício
Hortência. Área total: 67,40m2. Área
privativa: 46,D8m2. 01 dormitório, sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço e

garagem.

TERRENO

VILA NOVA

VENDE
Ref - 1320 - Rua: Carlos Frederico Ranthum
Santa Luzia - Jaraguá do Sul
Area terreno: 338,72m2 área construída

aprox.: 280,OOm2 APARTAMENTO

NOVA BRASluA
SOBRADO

COMERCIAL/RESIDENCIAL

i mobil i á r i a���51

VENDE Ref - 1395 - Rua Valentim Zoz, 295 - Centro -

SchoroederlSC - Área do terreno aprox.:
510,00m2. Área construída aprox.: 500,OOm2.
02 aptos individuais com 01 suíte. 02 dormitórios,
demais dependências e completa àrea de festas.

SOBRADO

RESIDENCIAL

VENDE Ref - 1349 - Rua ProfessorAntonio Estaníslau Ayroso.
291. Nova Brasilia - Jaraguá do Sul. Área do terreno:

775,00m2. - Área construída aprox.: 500,OOm2. 1 suite
máster c/sacada, 02 dormitórios c/sacada, bwc 04
ambientes de sala, lavabo, cozinha, área de serviço c/

depósito, área de festas c/ bwc e piscina, garagem
fechada p/2 carros, amplo jardim.

SOBRADO

ALVENARIA

VENDE
TERRENO

CENTRO

Ref - 1390 - Rua: Walter Marquardt
Centro - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área: 457,50m2. Com galpão.
Sendo: frente c/16,00m, fundos c/15,30m, lado
direito c/ 28,50m e esquerdo c/ 33,20m.

VENDE
Ref - 13120 - Rua Prefeito Waldemar Grubba,
3427. Vila Lalau - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 2.047,00m2.
Sendo frente com 26,ODm.
Hoje no local esta instalada a Zapellini Veículos.
Fundos com aprox. 260,00m2 de área construída.

TERRENO

VILALALAU

II
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47 3373-3404
. cÃimeni

47 3373-0066 CAIXA ECONÔMICA FEDERALC3
Ll.J
a:
(.) A consultoria Habitacional

deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente
credenciada pela Caixa
Economica Federal.

. êdifício
1{_uth Braun

! i �
Residencial Monet, apartamentos de 3 quartos sendo

1 suíte, laminado demadeira, sala de estar; jantar,
cozinha. banheiro, lavanderia, sacada com churrasqueira

R$165.000,OO

Facilitamos seu crédito junto a CAtXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

OFERTAS
Terrenos

• Ref 258 Ponta Comprida! Guaramirim Terreno

de arrozeira 20.000m2 R$160.000,00
• Ref 315 Bananal do sul! Guaramirim - Lote

360,00m2, rua pavimentada R$ 85.000,00

• Ref 319 Poço Grande / Guaramirim - Area

rural de 62.306,96m2 R$ 150.000,00

• Ref: 199 Guamiranga!Guaramirim Terreno

com 189.780,00m2 contendo arroizeira,
terras produtivas. Terreno escriturado,

R$800.000,00
• Ref 230 Amizade/ Guaramirim Terreno com

área de 4888,00m2 R$65.000,00
• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2 -

R$58.000,00

REF 0316- RIO HERN/SCHROEDER - Casa geminada • Ref 314 Centro/Guaramirim Terreno na

nova, com 2 QUartos, sala, cozinha, banheiro e área de
serviços. 55,00m2 de área construída. R$ 110.000,00

(cento e dez mil reais)

Ref 320 Amizade / Guaramirim Terreno contendo 02 casas.
Uma casa com 2 quartos, sendo 01 suíte, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e varanda. A segunda casa com 01

quarto, sala e coz., banheiro e lavanderia. R$ 320.000,00

__
�--- Ref 321 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

�

Ref: 333 - Ilha da Figueira!Guaramirim Casa em
alvenaria com 02 quartos, sala, copa, cozinha,

bwc social. R$ 160.000,00
Área construida: 52,1 Om2
Área do terreno: 484,00m2

Ref. 331 -Ilha da figueira/Jara9,uá do sul Casa
em Alvenária, contendo 01 suíte + 02 dormi
tórios, bwc social, sala de estar�antar, cozinha,
lavanderia, garagem. Valor: R$287.000,00

Ref 0317 - CAIXA D' ÁGUNGUARAMIRIM
- Casa em alvenaria com 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, área de serviços e garagem.

$ .OO!Q",,� _

Ref. 327 - Rio Hern/ Schroeder Terreno
Loteamento São Mateus, contendo área de
355,94m2 , ampla infra estrutura, rua pavi
mentada. Escríturado. Valor: R$75.000,OO

Ref 323 Ponto Comprida/Guaramirim Casa em
alvenaria com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia. Area construlda de aproximadamente
80,00m2 e terreno de 1.386,50m2. R$160.000 00

Ref. 330 - Vila Amizade/Guaramirim Casa

cóntendo 03 quartos, bwc social, cozinha, lavan
deria, sala de Tv, garagem. Valor: R$160.000,OO

::,.:,_,
.-

área central próximo da Transmagna
R$150.000,OO

Construtora '"
.....

tJrealsec �
�
:E
r-!.
r:i:

Ref 270 Edfk:io Tom Jobim, EdtiJ com 07�, 36 apID§, Elevado!;
SaIao de Festas mobifiado e decorado, PlayjJlllI)I1d,lV BIcicleIárfo, Garagens,
Portão e pa:teirp eletrônicos, Previsão pala. a éabo e anima COIe1iVa,
Central de gás, Acabamento em massa corTida, ForIas e rodaoés na cor
branca� com: 02 quartos, Suíte + 01 Q!J3rtQ, Suíte + 02
quartos, SàIa de estar e ianIar. SaCaqa com churrasqueira, Cozinha, BWC,

Area de servIÇO,G<IJ3!II!I11.

Ref 324 Avai/ Guara
mirim Casa de alvena

ria com 120m2 de área

consnuída, 3 quartos,
sala, cozinha, 2

banheiros, lavanderia e

garagem para 2 carros

R$ 180.000,00

Ref 298 Corticeira!
Guaramirim Sobrado

em alvenaria com

220m2, contendo.
2 moradias com entra

das individuais, sendo
uma com 3 quartos
e a outra com 4

quartos, terreno com

1.005,52m2
R$ 265.000,00

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



32 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE JUNHO DE 2012

o Correio do Povo está mais colorido que nunca!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE JUNHO DE 2012 I IMÓVEIS I 35

(47) 3370·9849 I 3275· 4417
. Plantão

(47) 8412·8933IMÓVEIS JARAGUA
CREC/3112.J

R1309 Vila Rau - Preço a consultar!

R1237 Schroeder R$ 125.000,00R2170 Estrada Nova R$ 135.000,00 R1205 - Guaramirim - Preço à consultar!

/

R2169 Centenário R$ 154.000,00R1314 Centenário - Preço à consultar!

R1202 Vila Nova - preço à consultar! R2173 Guaramirim R$ 135.000,00

R2159 Três Rios do Sul R$ 110.000,00

R2166 São Luiz R$ 149.000,00

R2163 Amizade R$ 130.000,00

R3046 -

. Chácara em

Guaramirim

com 90.000 m2

porteira
fechada.

100% cercada.

Preço à

consultar.

•co

Rua Reinoldo Rau, 585 ·'Centro • Jaraguá do Sul

Centro· Res. Ágata, 2 quartos
R$ 160.000,00

Três Rios do sui- Casa, 1 Suite, 2
Dormitarias. R$ 375.000,00

Centro. Residencial Juliana, 1suite, 1

dormitório, cozinha mobiliada.

R$: 165.000,00

Amizade • Terreno, ótima
localização, 318,50 M2

RS 90.000,00
,

* '0." .. ,,_ , ,
-.- ..� ..,

...,

L CAÇA0
Apto - Amizade - Apartamento com 2 quartos, sala,

cozinha, area de serviço, banheiro e garagem.
Valor R$ 500,00 + cond .

• Casa Comercial- Rua João Picolli Centro
Valor R$3.000,OO

• Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vila Lalau.
Valor R$800,00 + R$60,00 cond •

• Res. Saint Moritz • Vila Nova: Apartamento com três
dormitórios (sendo uma suite), sala, cozinha com

mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duas vagas na garagem.
Valor R$ 1.050,00 + Cond .

Sala comercial- Centro - Sala comercial com dois
banheiros. 60m2. Valor R$1.000,OD (água incluso).

Res. Maguilu • Cenro- 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 esqcerco- Excelente casa com quatro
dormitório, sala com sacada, cozinha com móveis sob
medida, banheiro, sacada, area de serviços, area de
lazer, ampla garagem. Valor RS 1300,00 (negociável).

- Res.lilium - Vila lalau - Apartamento com dois

quartos, sala, cozinha com móveis sob medida sacada
com churrasqueira, banheiro, area de serviÇô e

garagem. Valor R$ 620,00 + cond.

• Galpão. Guaramirim - Galpão com 262m2 em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

'Preços válidos até a próxima edição deste anúncio ou conforme disponibilidade do imóvel.

Ed. Moradas da Serra - Nova Brasília

Lindo apto com 1 suíte + 2 quartos,
TODO MOBILIADO, garagem.

Prédio cf elevador, piscina, salão festas.
R$ 250.000,00. Avalia imóvel no negócio.

Ed. Belo Arvoredo - Amizade

Aptos NOVOS com 1, 2 ou 3 quartos,
sacada cl churrasqueira, garagem.

Excelente localização.
A partir de R$ 120.000,00. _
'MINHA CASA. MINHA VIDA' --

Casa 3 quartos - Amizade
Linda casa c/1 suíte + 2 quartos, sala de estar e jantar,

cozinha, banheiro, lavanderia, churrasqueira.
137,52m2 de área construída.

Garagem para 2 carros. Terreno com 461m2 (esquina).
Excelente localização.

Livre de alagamento e desmoronamento.

R$ 330.000,00
Aceita imóvel de menor valor.

Excelente ponto comecial.

LOCAÇÃO

Sala Comercial
São Luís

Aprox. 100m2

R$ 1.400,00 + taxas

Ed. Hortência - Jaraguá Esquerdo
Apto 1 quarto, sala, cozinha, banheiro,

lavanderia, sacada, garagem.
R$129.000,OO

Ed. Ville Ou Solei! - Centro

Apto 1 suíte cf closet + 2 guartos ,
.

2 vagas garagem. Área eriv 121,93m2•
Excelente padrão de acabamento.

R$ 350.000,00

Residencial Hebrom - Nova Brasilia

Apto NOVO 1 suíte + 2 qu�rtos,
sacada cf churrasqueira e garagem.

Aprox. 80,OOm2 área privativa.
R$180.000,00

Alberto G. Marquardt
Corretor de Imóveis

Casa 3 Quartos - Guaramirim

Casa 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem.

118,5m2 área construída.
R$198.000,OO

Casa 3 Quartos - São Luis
3 quartos, sala, cozinha, BWC, varanda

+ casa aos fundos 1 quarto, sala. cozinha,
banheiro, área de churrasqueira coberta.

R$ 280.000,00

.(47) 9904-2076 I 3376-1 4

www.arquardtimoveis.com�br

Ref 083 - Rio da Luz - Terreno

c/300m2 - R$ 68.500,00

*':if;" ",�'>;.'
�,,,,,," .....-

�t/fg�JlIr\;NJ,�'Jit1f.(1W{!�'1Iíi W=IJ!íIfflb�"'" c

�" ...�iH;.'f<,",
,

Rei 095 - Barra do Rio Cerro - Terreno!
Industrial cf 55.000m2 - Frente para .

a Rodovia Estadual Wo�gang Weege
(Entre a estofados Bell Ar! e a Nanete
Malhas) • Valor: CONSULTE-NOS!

Jaraguá Tower - Centro - Aptos de 2
e 3 dorm cf sute - Ultimas Unidades

(Incorp. R1-61.952)

Resid. Vasel- Vila Nova - Aptos
de 2 e 3 dorm cf su�e, sacada cf

. churrasqueira. (Incorp. R5-17.01 O)

Rei 084 • Barra do Rio Cerro - Casa
de Alvenaria - 2 mos, sala estar/jantar,
bwc social, cozinha, área de serviço e

vaga de garagem - R$ 135.000,00

Pastor Aluei I Scllllelder, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do RiO Cerro - JóJagU2 co 31)1-.Se j maíQuar::ümo\e';'@'Jmdl.ooí.fl

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. Czemiewicz - 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro,

garagem, quadra de esportes, sol da
manha. R$ 116 mil A vista

Terreno com 470,00 m2, escritura,
asfalto, proximo Juventus.

R$110 mil

Apto centro 1 suite, 1 quarto, sala,
cozinha mobiliada, lavanderia, area
de festa com sacada, banheiros e
suite com mobilia. R$ 230 mil

Casa alvenaria na Figueira com 3

quartos, sala, cozinha, banheiro,
área de festas com fogão a lenha.

R$160 mil

AMIZADE Terreno com casa mista

370,00 m2 Rua asfaltada.

R$140 MIL

Casa 3 Quartos - Amizade
1 suíte + 2 quartos, cozinha MOBILIADA,
sala estar e jantar, banheiro, lavanderia.
147,00m2 área construída. Alto padrão de

acabamento. R$ 400.000,00

I

: CÓD 408 - APTO Cf95,56m2, Bairro Vila Nova.
I

, 1 Sufte,2 Otos.,1 Banheiro Social, I

; Cozlnha,Escritório e, demais dependências. 1 :
: Vaga de Garagem. Valor R$ 300,000,00 .

e __

CÔO 372-Apto, Bairro Baependi.1 Suíte,2
Ot05,1 Banheiro Social, Cozinha mobiliada

,Sacada cfChurrasq. e, demais dependências.
C/2 Vagas de Garagem. R$ 275.000,00

I
I

: CÓO 406 - Casa + Edícula.Três Rios do Sul. 1

i Suíte,2 Otos,demais dependências c/1 yaga de
J Garagem.(Edícula c/1Qto'/Coz. Móveis
I sobmedlda/1 Banh./1 Garagem. Muro/Portão fi!

Eletrônico.Valor R$ 280.000,00

, CÓD 393 • Casa de AI\lenaria.Bairro
I Amizade,Uo. Das Acássia II. 3 üuartos.z :
: Banheiros e, demais dependências. Murada e c/:
I 1 Vaga de Garagem .Valor 160.000,00. I

I

I
I
I
I
I

I
I

_ .. - _ .. - .- ••. _.

I
I
I

I I
I

, I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

, I
I

'" I
I I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

, I
I
I
I

: CÓD 409 - APARTAMENTOS no RESIDENCIAL

: VITERBO,Bairro Vila Lalau.Cf estrutura e
I Acabamentos de excelente qualidade. Entrega

prevista para JUlHOf2013. Valores entre RS
179.000,00 à R$ 239.000,00.

CÓD 404· Apartamento,Bairro Vila Lalau.1

Suíte,2 atos, 1 Banheiro social, sacada cf
Churrasqueira e, demais dependências.C/Z
Vagas de Garagem.Valor R$ 219.000,06

Terreno 750,00m2 - Baependi
Linda vista da cidade.

Próx. à AABB e SER Marisol.

R$ 220.000,00. Financiável

CÔO 398 - Casa/Geminada,Resid.
Demathê,Bairro Nereu Ramos. 3 0I0s.,1

Banheiro e, demais depedênclas cf 1 Vaga de
Gar. Pode ser FinanCiada. R$165.000,60.

CÔO 392: RESIDENCIAL FAMILIAR Cf 2 PISOS

(BAIRRO RAU)
APTO 01 c/58,87m2: 2 Qtos.,Sala,Cozinha, 1

Banheiro,1 Vaga de Garagem ,Churrasqueira
e.dernais dependência. R$ 145.000,00

APTO 02 C/72,20m2: 1 suíte.t
Qto.,Sala,Cozinha,Banhelro Social e, demais

dependências, Churrasquelra,1 Vaga de
Garagem. R$ 150.000,00.

APTO 03 C/74,53m2: 1 Suite,l
Oto.,Sala,Cozlnha,Banhelro Social e, demais

dependências, Sacada .Churrasqueíra.t Vaga de

Garagem. RS155.000,OO.

APTO 04 Cf 79,63M2: 1 SUite,1
Qto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências, 2 sacadas ,Churrasquelra,1 Vaga
de Garagem. R$155.000,OO.
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Corre.tores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

Residencial Crystal Garden· Loteamento
Santorini - Bairro Três f!.ios do Sul. Apartamentos

a partir de 130.000,00. Matrícula n.63.394

Residencial Juliana - Bairro Czerniewicz • Apto 403
4.andar. 01 suíte. dois Quartos, sala com dois ambientes,
01 banheiro social, cozinha, lavanderia" uma vaga de
garagem, sacada com churràsQueira.R� 165.000,00.

Matrícula terreno do imóvel 61.556

er

CASA - Residencial Jardim das Flores - nO 100
- Bairro Estradà Nova. Metragem: 50,73m2.

R$ 125.000,00.

03 dormitórios, bwc social. sala de jantar e estar, cozinha
fechada. lavanderia. Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos. Metragem da casa: 193,00m2.
Metragem do terreno: 409,50m2. Valor: R$400.000,OO .

Residencial 8ellatrix - 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.

•

Fone: (47) 3370-6370 - Barra do Rio Cerro
Plantão- (47) 8433-0377 / (47) 9919-8425

Rua Angelo Rubini, N°972

TERRENOS

• LOTEAMENTO

DONA MARTA

- R$ 65.000,00 -

NER,EU RAMOS

• LOTEAMENTO

VICENZO -

. R$ 90.000,00 -

Bairro João

Pessoa

Loteamento

Marajoara -lote 23

- João Pessoa.

R$ 85.000,00

Fone: (47) 3273-1505 - Filial Centro
Plantão: (47) 9620-1009 / (47) 8447-0376

Rua João MarcaHo, N° 265 - Sala 05

sul, com 01 suíte, 02 dormitórios, 01 Bwc,
próximo ao Mercado Larissa. R$ 230.000,00

• 1fI'. •

rmovers
��

r;J®
CRECI3435.J

A Kuka Imóveis agradece aos parceiros que
acreditaram no evento e principalmente aos
clientes que prestigiaram o nosso stand.

Salientamos que estamos a disposição para
alende-los prontamente!

o Feirão da C

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
Corretor de Imóveis
CRECI/SC N°. 8530

�

(47)3372-1700
(47) 9112-1700
Rua. José Menegotti, 410 - Nova Brasília

Jaraguá do Sul - se

D. Mamas, com toda intra-esírutura
I para criação e ins. gado, 2 caso

I galpões, trator etc. já com Mapa

I
Georeferenciado. ár, 400mil m2.

\�__R�.�_OO.O_OO_,O_OI ,

I

I
I

.

1

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

! suíte, 2 quartos, sala jantar, sala TV,
.

copa, cozinha, despensa, bwc,
! lavanderia varanda, piscina 7 x 4 , 1

garagem, sala de festas e

) , churrasqueira, jardim R$ 380mil

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, salal
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$125 mil

do Oca - terreno - área +/- 4.147

m2 com galpão de 600,00m2, com
mezanino.I· !

l._------R$2.000.000,OO

Cód. 2017 - Centro - I I
Apartamento 1 suíte, 1 quarto, I I
sala/ copa, cozinha, lavanderia, I ;.,bwc, churrasqueira sacada ! Igaragem -

I
l Valor R$165 mil ! I
'---- . j .\.._______ I

!
Cód.1049 - Nova Brasília - 2 I

I suítes{hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, I
I saia tv, s estar, churrasq,aq solar, I
11., ga_r.agem

4 carros.

,Sob consulta

----�!

Cód.1048 Centro - Rua: Procópio Cód.1105 - Vila Lenzi - Casa
Gomes, Casa de esqulna- com 4 mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

quartos, sala, sala tv, copa, cozinha, .

h d I d'
lavanderia e garagem. terreno 530 m2,

COZIn a, espensa, avan ena

Valor do imóvel varanda, garagem, churrasqueira,
R$sob consultaa , jardim - R$185 mil

\
......._---------__) \,----------_._----_._/

Cód. 2021-Centro - Edil. Juliana -

Apartamento 1 suite, 1 quarto. sala/
copa. cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira, sacada garagem· of.

R$ 175 mil

TERRENO PARA LOTEAMENTO,NA ÁREA INDUSTRIÀL
DE PIÇARRAS COM 160 MIL M2 - FAZENDO FRENTE

'

COM A BR'101 • PRÓX POSTO LEÃO BRANCO
.

,: ,

;" 4'; > ''\., � -: ,,��'" .."

Casas Bairro ÁreafTerreno' Construção' Valor
1048 Centro 532m2 150m' 850mil
1066 Praia Barra do Sul aprox.90m2 100mil
1075 Chico de Paulo 430m2 120m' 155mil
1107 Nereu 375m' 100 m'madeira 60mil

Apartamentos Local
·2002 SFS/Ubatuba 1 quadra do mar 70m'/Sulte+2q 11Smil
2017 Amizade Cond. 3quartos 140mil
Terrenos Área
3040 Centro(prox.Kohlbach)
3051 GuaramirimBR280 2.450m'
3054 JoãoPessoajr 918,OOm'
3055 Barra do Sul +1- 350m'
Chácaras
4006 MassJRibGustav0201.000m' 185mil
4007 São Bonifácio' 242.000m' *(Prox.Palhoça) 150mil

Aluguel- Centro- ap 3quartos R$765,00
Grandes 'Áreas para reflorestamento ou Porto Seco em ltapoá

3.000m'+/· 510mil
450mil
180mil
25mil

3aluguéis

Próx. rapiche lag

ha - Avaliado em R$ 1.050.000,00 preço de Oportunidade R$ 230 mil

250 ha • Avaliado em R$ 1.800.000,00 preço de Oportunidade R$ 330 mil

500 ha • Avaliado em R$ 3.600.000,00 preço de Oportunidade R$ 550 mil

750 ha - Avaliado em R$ 5.400.000,00 preço de Oportunidade R$ 770 mil

1.000 ha - Avaliado em R$ 7.200.000,00, preço de Oportunidade
R$990mil

10.000,00 ha - Avaliado em R$ 70 milhões, preço de Oportunidade
R$ 9,2 milhões

170 ha Tibagi - Pr - Avaliado em R$ 2.800.000,00, preço de Oportunidade
R$460mil

15 GLEBAS DE 2,00 ha CADA - Avaliado em R$ 70.000,00 CADA preço de
Oportunidade R$ 25 mil CADA

Magnifica Mineradora Manganes (RO) - R$ 24 milhões

Magnifica Mineradora Estanho lOuro (PR) - R$ 24 milhões

Faça parte da
franquias imobiliárias

- Treinamento para o franqueado e seus corretores;
- Mais de 40 anos de experiência;
- Sistema de corteiro compartilhada com mais de 3.5
- Revista própria com mais de 40 mil exemplares;.
- PortOl imobiliório com mais de 300 mil acessos mês;
- Equipe com mais de 900 corretores;
- Rede interligada com mais de 70 Ioias no PR e SC.

expansao@apolar.com.br ou
41 . 3320-5959 I 41. 9248.402

ALUGA-SE
Suites e Kitnet mobiliados.
Com garagem e internet

Ambiente monitorado e familiar
Mensalista ou diário

RESIDENCIAL

TORRE DE LUNA
VILANOVA

APTO COM

96,12M2, COM 2

QUARTOS, SALA,
COZINHA ÁREA
DE SERVIÇO, BWC,
SACADA COM

CHURR E GARA

GEM. SEMI MOBIL

IADO. R$ 145.000,00.
ESTUDA PRO

POSTAS. ACEITA

FINANCIAMENTO.

I FONE: 47 9662 0985 Fone: 3372-3561 /8492-5911
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A partir de:

1
BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

* Entrada + Parcelamento direto com a

construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DORMITÓRIOS, SENDO Oi SUíTE, Oi BWC

E UM LAVABO - i02,9iM2 DE ÁREA INTERNA.

2 DORMITÓRIOS, SENDO Oi 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
spllt), TV, telefone, internet e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e cozinha integradas:
• Hall de entrada com elevador;
• Vaga para 01 veículo com opção de vaga extra;
• Salão de festas com espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e parquinho;
• 04 Apartamentos por andar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 608. I - Excelentes

Apartamentos na Ilha da" Figueira.

partir de R$2I 8.000,00.

_�"::--�. Czemiewicz com (

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$250.000,OO.

Ref.463.1 -

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$235.000,OO.

Ref.575.3 -

Apartamentos
naVila Nova

com 3

dormitórios.

A partir de

R$ 190.000,00..

www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br

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

..

Ref. L450·,
Barra do Rio Cerro
Res. Imperíalis

LEI
IMÓVEIS

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

.

PRONTO PARA MORAR
'

Acesse: t1.
www..leier..imb ..br

.'

1 __ �
2dorm.

�I suíte
Ref.193
Amizade

Res. Bellalrix

Ref.957
A ízade

Ed. Quebeç

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

: lavandeíra, garagem, sacada.

Ref.958
Czerniewicz ,

Res. Monte Vermont

1 ",:2dorm.
suíte

Ref.890
Czerniewicz

Ed. Pallazo Oucale

Cozinha, sala de estar/jantar, R$ 215.O00,OO
sacada com churrasqueira,
área de servi o �18IIiIIII1IIIJI •

Sala de estarJjantar, cozinha, R$ 214.000,00,.'área de serviço, BWC,
saca. a com ch�rras. lJeir�l1IlJ/!' 1IIIIIiIiI

Flat

Ref.882
Centro

Res. Gran Rama
---- I'11".� _ <;

Flat com mezanino, BWC com; R$ 100 000 00'
hidra, armário embutido e 1

. .

• ,

, ; vaoa de aaraQem
. wndi!1'i1I1/1111i1!lJ1iiWU//I1IIiIlndl_••m!m_l/IIIIifU/Jmm/IIIJ/#lmWII/II/II.IiIIII1IlJ/!P/IIII#IIIJI/llliI/IIII//iI_/lJilmlill/IJIIJI/II/nIIIJW/__Hl!!/Jll!lil1III1/

'1 +1 dorm.

suite

Ref.872

lIt,a da Figueira
Ras. Hilamar

Ref.825
Centro

Res. Gran Rama

Sala de estar/jantar, cozinha, R$ 240.000,00'
lavandeira, suíte com closet,
aracem.
!II!IIUw/!oUill1nl!min__!_HI!IW!!I1!I!W_IiIIII!!HI/I!OOWff!!1U!DI!I_IiIIIT!WII/_!I!HIIII!IIiIIIWnm_!P/IIII' _

1 +1 darmo

suite

Ref.678
Centro

Ras. Monte Olimpo

R$ 190.000,00

Ref.900

" J
Nova Brasília

� Res. Maktube

R$160.000,OO,

Ref.196
São Luís

Res. São Luis

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

, sacada com churrasouelra.
,1I!I/!II!/I1IIJ_� 1!

Ref.889
Vila Lenzi

Ed. Bella Vista

Sala de estarfjantar, cozinha, R$195.000,OO:'
lavandeira" garagem, sacada.

'"1 +1 corm,

suite 1 +2dorm.
suite 102m;<

Ref.761
Baependi
Res. Monet

Sala de estarfJantar; cozinha, ,R$ 179.000,00
área de serviço, BWC,

"

Ref.l512
Nova Brasília
.
Ed. Le.uprecht

Ref.956
Czerniewicz

Res. Itatiaia

_'"

Sala de estar/jantar, cozinha, R$ 200.0.0.0,00área de serviço, BWC,
sacada com churrasQueira

.

1lhIiJ!I1!I!/I1IIJmHI!I/II!/UI/II1!iIlllHl!1!m!_/!J/IJWIIII_/II/!llilllnmií/lJ!iiin.mm_#lllJlllllllllWIIHl/lO//#JIIiI1#111J1P/1111/IJIIJ//IIIi!OflÚDllHíl/Jll!lilUU/J!#lllJlIIi//I!YH/lWIHO!ll!llIIlIlllIH!I1!I!!II!IIW!I/I!!I I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II'v'\CJ B I LIÁR

MENEGO
www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

I A

I
'::�E(: �.

MOBILIÁRIA

MENEGOTTI
3371· 3

www parcimo.veis com br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

6.262- TERRENO COM ÁREA
DE 3.08,14M2. R$750.000,000

6.304- TERENO COM 522,20M2.
R$86.000,00

BARRA RIO CERRO

6.319- CASA COM 3 DORM., SALA DE TV, COPN
COZINHA, LAVANDERIA, BWC, GARAGEM.

R$240.000,00

6.255- SOBRADO COM 01 SUiTE + 03 QUARTOS,
3 SALAS, 3 BWC, ÁREA DE FESTAS/MESA DE

BILHAR, PISCINA, LAV. E GARAGEM PARA 2
ALJTOMÓVEIS.R$380.000,00

6.324 - CASA ESTILO ENCHAIMEL. COM DOR
MITÓRIO, SALA ESTAR, COPNCOZINHA, ÁREA
DE SERViÇO, CHURRASQUEIRA, PISCINA, BWC

E GARAGEM. R$ 215.000,00

CENTRO

6.270- ED. SCHIOCHET - APARTAMENTO COM 1
SUiTE + 2 DORMITÓRIOS.R$265.000,00
ACEITAAPTO EM FLORIANÓPOLIS.

- �,

AI2117 - RUAARTHUR ENKE, N° 231 - 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.

R$ 460,00 EDIF. PARIS I

AI2669 -RUA CABO HARRY HADLlCH, S/N -01

SUITE COM CLOSET,02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,
02 GARS. R$1.200,00 EDIF. VILLE DE SOLEIL

A12172 -RUA MARIA BARDIN LENZI, W 400 - 01

SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR
RASQUEIRA GAR. R$ 850,00 -EDIF. GOMES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão de Vendas

9615-0011

8811-3745

9987-1004

9657-9409
Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis.com

Ref. 4023 - João Pessoa -LOTEAMENTO

RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTADO E

TRANQÜiLO. FINANClÁVEL. Terreno de
esquina - R$ 95.000,00

Ref. 2002 - VILA LALAU - APTO COM 86M2
SENDO 01 SUíTE COM SACADA, 02 DORM.,
SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA,
BWC, SACADA COM CHURRASQ.,Ol VAGA DE

GAR. R$ 198.000,00

Ref. 1026 - Casa de alvenaria com 92m2 ,03 qua
rtos,sala,cozinha,banheiro,lavanderia garagem.

R$22o.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

(Amizade) - Sobrados com 125m2,
03 dormitórios sendo 01 suíte, 02

dormitórios,cozinha, sala, 02 banheiros, 01
vaga de garagem.Terreno com 155m2•

ondições de pagamento: 40% de entrada +

parcelas direto com a construtora.

REF.1013 - ÁGUA VERDE - CASA DE ALVENARIA COM

382M2 SENDO 1 SUiTE, 04 DORMITóRIOS, 03 BWC,
COZINHA, SALA, ESCRITóRIO LAVANDERIA, ÁREA DE
FESTA COM LAVABO, GAR. PI 04 CARROS + CASA DE

ALVENARIA COM +oU- 70M2• ACEITA APTO COMO
PARTE DO PAGAMENTO. R$ 400.000,00

Ref. 1001 (Jaraguá 99) - Casa de alvenaria com
42m2 Sendo 02 quartos, sala, cozinha,bwc.

Casa de madeira 9X7 - Terreno com 303,80m2•
Rua sem saída - À negociar.R$ 160.000,00

Ref. 1008 - Casa de alvenaria, ótima localização,
OS quartos,02 salas,03 banheiros,lavanderia,cozin
ha,copa. 03 vagas de garagem. 280,oom2 de área

construída e 315 m2 de terreno.
R$ 400.000,00

Ref. 2016 - BARRA DO RIO MOLHA -

APARTAMENTO COM 56M2 SENDO 02

QUARTOS,SALA,COZINHA,LAVANDERIA,
01 VAGA DE GARAGEM. R$ 147.000,00

Cod. 10004 - Casa no Bairro
Água Verde com 382,OOm2

. com 01 suíte, 04 dorm,
escritório, salão de festas com
churrasqueira e 04 vagas de
garagem. Valor R$ 1.320,00

Cad 13003 Galpão Bairro
Rio Cerro II com àrea de
1140,00 m2 + 06 bwc.
Valor R$ 6.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ACIMA DE TUDO} SEU BEM-ESTAR

,Amp�ie seus horizontes em perfeitos espaços de feUcidade:
.3 $tüítes l! 2 gaf<1gerls i Completa área social. entregu� mobiliada e decorada
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Entrega em
Setembro

localização central:
Rua Florianópolis I Jaraguá do sul-se
ww�edificiomanh t an.net tU) 3275 9500

lsec

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: lOh às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (47) 3311.8818 (47) 9658.6785
Empreendimentos lrnobtllárlos Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão: 9135·8601
�

P6rClmóvei
3371-0099 www.parcimoveis.com.br

vilson@parciftloveis.coftl.br
dual@dual.iftlb.br

www.dual.imb.
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 101 - CASA ALVENARIA - Estrada Nova,
com 140m2, 4 dormtõrlos, 2 vagaS de garagem.
Terreno com 406m2. OFERTA R$150.000,OO

EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494·)

Cód: 108 - CASA ALVENARIA - Centenário, com
200m2, 3 dormâóríos sendo 1 suíte, 2 vagas de
garagem. Terreno com 400m2. R$ 280.000,00.

Cód: 171 - CASA ALVENARIA - Chico de Paula,
com 49m2, 2 oormtonos. Terreno com 435m2.

R$ 125.000,00.

SILVEIRA

Coo: 147 -CASAALVEANARIA-Jaraguá 99, com
240m2, 5 dormITarias, 2 vagas de garagem. Terreno

com 760m2. R$ 450.000,00.

c
A
3376

Cód 150 - SOBRADO - Três Rios do Sul, com
138m2, 5 dormíódos, 2 vagas de garagem.

Terreno com 312m2. R$ 175.000,00

Cód: 195 - CASA ALVENARIA - Rau, com
105m2, 3 dormITórios, 1 vaga de garagem.
Terreno com 3.016m2. R$ 780.000,00.

Cód: 130 - CASA ALVENARIA - Amizade, com
110m2, 3 dormítórios sendo 1 suíte, 1 vaga de
garagem.Terreno com 404m2. R$ 300.000,00.

Cód: 80 - GALPÃO - Vila Lalau, com
3.400m2, com banheiro e garagem.

Terreno com 7.500m2.Valor sob consuta

LOCAÇÃO
Cód: 12 - APARTAMENTO - Ilha da Figueira,
com 2 dormítórios, 1 vaga de garagem e

demais dependências. R$ 655,00.

Cód: 77 - APARTAMENTO - Vila Nova,
2 dormitórios sendo 1 suíte, 2 vagas de

garagem. R$1.000,00 + cond.

Cóct: 31 - APARTAMENTO - Centro, 3
dormitórios sendo 1 suíte, 2 vagas de

garagem.R$ 1.000,00 + cond.

Cód: 67 - KITINETE - Vila Lalau, 1

dormitório, 1 vaga de garagem.Próximo

a WEG 2. R$ 45Q,00 + R$80,00 ( água
e luz).

.

A

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dormITórios, 1 vaga de

garagem.Terreno com 169m2. R$135.000,OO.

TERRENOS/CHÁCARAS
Cód: 272 - TERRENO - Barra do Rio

Cerro, com 300m2. Próximo a ADV.

R$ 80.000,00.

Cód: 441 - CHÁCARA - Jacu - Açú I,
com 20.715m2.Próximo a BR 413.

R$ 150.000,00.

Cód: 270 - TERRENO - Nereu

Ramos, com 65.000m2. Próximo ao

Autódromo.R$ 800.000,00.

Loteamento Fossile - LOTES - Três

Rios do Norte, com 337m2. Próximo

ao Trote ao Galope. R$ 65.000,00.

Terreno em Guaramirim no Bairro Nova

Esperança. R$ 75.000,00.

- VENDE

en as@ lmebílíaríabarrasul.com

/

- ADMINISTRA

Apartamento mobilhado
.Balrro Vila Nova

Alto padrão
• Área privativa: 95,53 mi;
• LI �lng para dois amblentes .(tdar I Jant r);
• Suite com sacada + 2 dormitórios (bome...()ftlce)�
• ".rand.a gourmet cem ehurra quelr�;
.. Coztnha funerlcnna;
L· vanderla I área de servfço;

• Rebaixo em gesso em lodos OI ambientes;
Infraestrutura pari ar tipo Spllt;

.-

portunidade únlcal
O· sul e nosso slte!
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01 su�e + 02 quartos, sala, coz
inha, bwc, área de serviço com 01

vaga de garagem, casa germinada.
R$ 800,00
Ref. 1003 - CASA PARA FINS
COMERCIAIS - CENTRO - Com
10 quartos, 04 banheiros, coz
inha com armários, toda murada.

R$2.000,00
ReI. 2000 - APARTAMENTO
- BAEPENOI - Com suãe +

02 quartos, sala com sacada,
cozinha, banheiro, área de serviço
com churrasqueira e 01 vaga de

garagem. R$ 650,00
ReI. 2002 - APTO -ILHA OA

FIGUEIRA - Com 02 quartos,
sala com sacada, banheiro,
cozinha, área de serviço, 01 vaga
de garagem e churrasqueira na

lavanderia. R$ 600,00.
ReI. 2004 - APARTAMENTO -

CENTRO - Guaramirim - Com 01

quarto, sala com sacada e cozinha

conjugadas, banheiro e área de

serviço conjugada. R$ 450,00. Não
tem condominio.

Rei. 2006 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 01 sute + 02

quartos, sala, sacada com chur

rasqueira, banheiro social, cozinha
com móveis sob medida, área de

serviço com 02 vagas de garagem.
R$1.600,00.
Ref. 2007 - APARTAMENTO
- CENTRO - Com 02 quartos,
banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com 01

vaga de garagem.R$120,00.
Rei. 2008 - APTO - CENTRO
- Com 01 su�e + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha com
mobília, área de serviço, banheiro
social com 01 vaga de garagem.
R$1.200,00.
ReI. 2010 - Apto. - CENTRO - Com
01 su�e + dois qtos., bwc social,
sala de estar, sala de jantar, coz.,
sacada, área de serviço, 01 vaga
de gar. Prédio cf elevador, piscina e

salão de festa. R$1.500,00

NTA PARA MORA
ALTO PADRÃO DE ACABAMENT

Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem benteítorías,
medindo com 470,00m2, sendo 20,00m de frente.

R$115.000,00 estuda propostas

Cód. 2806 - Amizade - Casa de alvenaria cf
160,00m2, 1 suite + 2 qtos, garagem para 2 carros,
murada, ótima localização residencial em rua asfaltada
e sem saída, toda documentação em dia, aceita finan
ciamento bancário, estuda propostas. R$ 340.000,00

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno comercial f
residencial com 431 ,00m2, possui casa de alvenaria
com 90,00m2, próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00-

estuda propostas

.",..

Cód. 2354 - Nova Brasília- Terreno de esquina
comercial e residencial com 393,00m2, possue uma

casa mista com 02 Quartos e demais dependências.
R$ 215.000,00 estuda propostas com apto até

R$100.000,00

Cód. 2403 - Chico de Paula - Ap. cf 01 suite +
2 qtos, 2 vagas de garagem, cozinha mobiliada,
120,00m2 de área total, próx. Posto Marcolla-

R$199.000,00 (aceita financiamento bancário).

Anuncie já!
1) 2106-1919

(,

•

TEMOS ÓTIMAS OpÇÕES DE

SALAS COMERCIAS II

qtos, sala com sacada e churras.,
bwc social, cozo (apenas bancada
de grantto divide sala da coz.) ,

lavand. e garag. R$900,00
ReI. 2015 - APARTAMENTO.:.

CENTRO - Com 01 quarto com
sacada, sala, cozinha com pia e

armário, área de serviço, 01 vaga
de garagem. R$ 500,00.
Rel.2017 - Ouitinetes - Centro -

Ed. Marechal Center - 01 qto., bwc,
sala e cozo conj. R$350,00
Rei. 2018 - Apto. - Centro - Com
02 qtos., sala, coz., área de serviço.
Não tem garagem. R$700,00.
Não tem condomínio, apenas taxa
de água.
Rei. 2019 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, 01
banheiro com 01 vaga de garagem.
R$700,00.
ReI. 2025 - APARTAMENTO - Vila
Nova - Com 03 quartos, sala
com sacada, cozinha, área de
serviço, banheiro, com 01 vaga de

garagem.R$ 700,00.
ReI. 2028 - APARTAMENTO -Ilha
da Figueira - 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.
Rei. 3006 - SALA - Barra - Com

aproximadamente 200m" , em

baixo 02 banheiros, mezanino com
banheiro. R$ 3.600,00.
ReI. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- Com 750m' de área térrea mais
mezanino para ceposto 125m',
com 03 salas para escritório + 02

banheiros de 01 lavabo, cozinha.
Área extema com 3.600m', aberto
com 02 porta rolo para carga e.
descarga.Toda murada com trans

formador industrial. R$ 6.500,00.
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�..-:::;;;.---- .."PREÇO ANTIGO: R$ 50.990
�--REDUÇÃO DO IPI:R$ 2.804

REDUÇÃo NlSSAN: R$ 1.796
.

PREÇO ANAl.: versões a partir deR$ 46.390 à vistat2>
Taxa de0°/0 a.m.�
Entrada + 24�)

.

PREÇO
NOTA FISCAL
DE FÁBRICA

CHEGOU A HORA
DE VOCÊ TER UM
CARRO JAPONÊS.

NISSAN FRONTIER
XE 4X2 2011/2012

Taxa de 00/0 a.m.{:t} Em 18x (3)

• AR-CONDIOOffADO
• DlREÇio HIDRÁlJUCA
• RODAS DE USA lEVE ARO. 16"
• TRAVAS ElÉJ1uCAS

MOTOR TURBODIESEL
COM 144CV

'"

I PROGFUJMI�
DE FIDf(Yv(. � �
NISSAN

NISSAN LIVINA
1.6 FLEX 2013

• MOTOR COM 10a CV
li AR-CONDtCKJNAOO
.. VIDROI1RAVA NAS 4 PORTAS
f ESPB.HOS ElÉlRICOs
II DIREÇ'ló ahRfCA, II AIRSAS DUPlO

PRE�O ANTIGO:R$ 44.990 . /

REDUCÃO DO IPi:R$ 2.400
"

PREço FINAL: versões a partir deR$ 42.590 à vistal1li
Taxa de 00/0 a.m.(6)
Entrada + 12x(tl)

NISSAN MARCH
1.0 FlEX 2013

II AmBAS DUPUl DE SÉRIE
• MOTOR 1.0 OU t.6 flEX
• DlREÇio El.ÉJRtCA*

• 3 ANOS DE .sARAmA
• [2HBS ,DE ISsrsTeNCIA 24 'flORAS
• MEÇO ,FECttADO UE lEVlS'iO

PREÇO ANTIGO:R$ 27.790
'REDUÇÃO 00 IPI:R$ , ..945
REDUÇÃO NtSSAN: R$ 855
PREço ANAl: versões a partir deR$ 24.990 à yjsta(l,
Taxa de 9,890/0 amí1l
Entrada + 48x de R$349 mês(1l

NISSAN TIIDA
1.8 S FLEX 2013

.. CÂMBIOMANUAL COM 6 MARCHAS • AlARME E IMOBIUZAOOR 00 MOTOR
" RÁDIO COM COPUS E MP3 "COMPUTAOOR DE BORDO
" RODAS, DE UGA LFfE .IIREÇÃO ElÉtRICA
• AR-CONDIClON:ADO II AlRBAG DUPlO

• AR-CONmClONADO • DlREÇIO HIDRÁWCA
• RODAS DE LISA LEVE ARO 16"
" PÁRA-CHOODES TRASBRO CROMADO
" VlOROffRAVA NAS 4 PORTAS
E ESPB.HOS B.ÉTRICOS

" AtRBAS DUPLO fRONTAL· KEVlESS
Taxa de 00/0 a.m.(4) Em 18x (4) • fRBOS ARS COM EBD

MOTOR TURBODIESELCOM 144 CV

• MOTOR 1.8 16V COM 126 CY
TODOS os ([as DA YERSlo 1.6 E MAIS:
fi RÁDIO COM CD PlAYER E MPS • ALARME
• RODAS DE USA LEVE • GRADE CROMADA

PREÇO FINAl: velSôes a partir d'eR$ 47.290 à vistam
Taxa de 0°/0 a.m,(f) em 24x (I)

CAMBIO AUTOMATICO
Opção realmente automática do

segmento. Faça um test-drive e confira

o desempenho e a suavidade do câmbio

automático com conversor de torque.

o MAfOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA,
COM 449 UTROS

.

FABRICADOS NO BRASIL

CONDiÇÕES ESPECIAIS PARA PESSOAS JURíDICAS, TAXISTAS E PCD.

2) Níssan Tíída S 1.8 12/13 Não R$ 46.390,00 LSG R$ 27.834,00 24 R$ 806,80 00/0 0% 0,34% 4,20% R$'58,50 R$ 47.197,21

4) Nissan Frontier SE 4,2 11/12 Não R$ 86,260,26 COC R$51.756,15 18 R$ 1.989,60 0% 0% 0,39% 4,83% R$ 58,50 R$ 87.568,95

7) Nissan Uvina 1.8 S AT 12/13 Não R$ 47.290,00 coc R$ 28.374,00 24 R$ 821,80 0% 0% 0,34% 4,120/0 R$58,50 R$ 48.097,24

Faça revisões em seu veículo· regularmente.
·Câmblo manual. "C;lImbio automático.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul - se
Fone: 47 3054-2600 - www.nissannix.com.br

5. Na compra do modelo zero-quilômetro da Nissan Frontier (2011/2012) o oli.ente obterá bônus no valor

de R$ 3 mil se colocar uma das seguintes opções de veiculo usado na negociação: (I) Nissen Importado,
diretamente pela Nissan do Brasil, ou fabricado no pais (Programa de Fidelidade) ou (ii) picapes (4�2 ou-4x4)

: .. .... ou outro com tração 4x4 de qualquer natureza (Programa de Conquista). Em ambos os. casos, o cliente deve

� ser proprietário do veículo usado há no mlnimo seis meses (contados da data da emíssão do documento).
Os programas não são cumulativos. O CPF/CNPJ do proprietário do veiculo usado, objeto da troca, deve ser

obrigatoriamente o mesmo do comprador do novo veiculo. Este programa também é válido para vendas diretas. Promoção
válida até 30106/2012. Todas as condições de financiamento deste anúncio são válidas até 30/06/2012 ou até quando
durar o estoque de 3 unidades por veiculo .e estão sujeitas a análise e aprovação de cadast�o ..

Frete in�luso. Para todos
os financiamentos, tarifa de confecção de cadastro de R$ 750,00. Garantia de 3 anos, sem limite de quilomenaçem para
uso particular, 100 mil km para uso comercial, ou o que vencer primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas

concessionárias Nissan, limitadas a defeitos de fabricação ou montagem de peças. Para obter mais informações, consulte
o manual de garantia. Irnagens meramente ilustrativas, Acessórios não inclusos. Estes veículos estão em conformidade
com o Proconve - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automo�ores. 1. Condiçãc válida para NISSAN
MARCH 1.0 fie" pagamento à vista. ('Olsponivel na versão 1.0, com Pacote Con1orto; de sene nas versões 1.0S e 1.6S, SV e SR)

SHIFT_thewayyou J1l()W}
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- 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,OO
- Ed. Maria Alice, cozo Mobiliada, Ilha da Rgueira R$780,00
- Apto, Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira R$400,00
- Ed.Erica, Centro R$650,00 -

- Ed. Ferreiti, Centro R$600,00
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,00
- Ed. Mariscai, Vila Nova R$680,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$540,00
- Ed. 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

- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$700,OO
- 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

- Apto 3 qrtos, Rio Hern R$ 900,00
- Casa 3 qrts, Centro Res. R$11 00,00 Com. R$1400,00

I Pp/Ir! 11(1)11 'iiI,' ii!!dnlNJ( 11 I//'f,! I 11PI�/fIII/II� : 1IIIffi''J�I,ii!' tlfll��ht�i!'J!1�!ll/f/7 fllff�lltlr ;'1;1 ,IIPI" ":I�t 1ffi f 11l'/IIi! ,il!lldI1rII17ffl � i" "

I

�' '[O(l\�AlJ'tOMI:RCiAt '�'
. - - - - - ---

Sala cml, Centro 80 m2 R$800,00
Sala Tower Center 62m2 R820,00
Salas no Czerniewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasilia a aprtir de 53 m2. R$1200,00
Sala Chico de Paula, Rua Erwino Menegotti R$ 682,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.1 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 c/55m2 R$ 700,00
Sala cml, Amizade c/55m2 R$ 600,00
Sala cml Centro, c/ aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2. A partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, c/973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro c/97m2 R$ 1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro c/100m2 R$ 1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro c/97m2 R$ 1435,00

- Galpão Alv. Centro c/300 m2 R.$4.000,00
-Galpão c/ 691 m2 Novo- Czerniewicz- 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 c/364 m2 Água Verde R$1.000,00

Ed. Magnolia, Centro, mobiliado
com 1 suite+ 1 quarto.

R$900,OO

Casa Rua Espirita Santo,
Centro 3 quartos.

R$700,OO

I�' ��r 111"11 'I I, 1"/IHJ�'11'Jinlli1J'rlh,'; I "I: I� } '�J I I' JiJ,/;;iirJ!''!!" I
� 1_

"I I/I /1' � I ' _�

I�, U)CAÇIU)' R'ESlrJ'ENCIIU, __;_;
. - . - ---

- Ed. Dom Emilio, Nova Brasília 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 Brasília R$360,00
- Ed. Manacá, Nova Brasília R$480,00
- Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$550,00
- Apto Ilha da Figueira R$ 480,00

- Casa Com. 4 quartns , Centro R$2500,oo
- Casa 4 quartos, Nova 8rasllia R$ 2000,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrtos, 1 suite na Ilha da RgueiraR$1300,00
- Casa 3 qrts, Czemiewcz R$900,oo
- Casa 3 qrts + suite , Czemiewicz R$1500,00
- Casa alv. 3 qrtos, ResJCom., 288m2, Nova Brasília

R$2700,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa Rio da Luz, 3 qrtos. A partir de R$500:00
- Casa 3 qrts, Centro R$700,00

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
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APARTIROE

·R$49.9901
AVISTA

;

NA LE MONDE O IPI E REDUZIDO
� ;

E AS \TAXAS SAO IMBATIVEIS.
i .

. ) ..

CITROEN C4 2013 GLX 1.6 FLEX

ESPORTIVIDADE DE VERDADE

CITROEN C3 GLX 1.4FLEX2012
O <!0MPA ,0 úOMRhmO IDE \{EROAIDE

CITROEN AIRCROSS 2012

AVENTURA DE VERDADE

�o
POR R$ 49.990'

OU ENTRADA+

48XR$399

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn
! •

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% +

30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 34.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de.60% + 48 parcelas fixas de R$ 399,00 com taxa de 0,89%

a.m + IOF (válida para modelos 2012). Cttroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC 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. *Roda

de liga leve 15" grátis na compra do modelo: Citroên C3 GLX Okm. Benefício não pode ser convertido em

F
a· ..., ,

I I t
espécie. Ofertas válidas até 23/06/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revlsoes em seu velcu o regu arfTlen e.
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NOVO UNO VIVACE 4P
2011 COMPLETO

DER$3.9901

Un()<Vivace 1.0 4P 11)/11. Gol 651.0 4P 11/12. "Taxas áe 0,98% a.m. ou 12,41% a.a. válidas para financiamentos em 24 parcelas, com entrada mínima de 50% do valor do carm. CETvarlável de acordo com o valor financiado. Condições válidas para
financiamentos namOdalidade COC pelo banco BV. Entmda/financlamento sujeitos à aprovação de crédito pela financeira. Fotos ilustrativas. Ofertas válidas até 16/6/12 ou enquanto durarem nossos estoques.
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JARAGUÁ DO SU.L
(47) 3274-0000

ITAJAf
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145

BLUMENAU
(47) 3144-3144
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DESEJOS QUI SE TORNAX
BUT.IDADI.

COM A REDUÇÃO DO

OS PREÇOS DESPENCARAM!

ACEITAMOS

CARTÃO DE CRÉDITO
COMO PARTE DO
PAGAMENTO

VARIEDADE:
MAIS DE300
VEíCULOS

VICTBA GT 1.0 2.008
AR+DH+VTE+ABG

+COURO+AQ+AL+CD
+RODA+LDT+w

��J8.900
RsJ5·900

veicula OPCIONAIS ANO DE R$ POR R$ LOJA

TRIBECA 3.6 270CVAUTO4X4 COMPLElDtCOUROtABS+Af3G+TETOtRODA+AUTOtSENSOR+4X4 2010 129.000 122.000 SUBARU-FLO

REXTON RX 270 7 LUGARES DIESEL AR+DH+VTE+ABS+Af3G+COMP+CD+RODA+AUTO 2010 118.000 108.000 SUBARU-ITA

VELOSTER 1.6 16V AUTO COMPLETOtABS+ABS+COUROtTETO+AUTO+CD+SENSOR+RODA 2012 86.000 79.000 BRUSQUE
IMPREZA HB 2.0 4X416V AR+DH+VTE+AL+Af3G+ABS+CD+(OMP+4X4+FN+RODA+LDT+W 2011 71.900 67.400 SUBARU-FLO

307 CC 2.0 AUTO AR+DH+VTE+AL+ASS+Af3G+COMP+AUTOtRODA+CD+TETI)+(OURO 2005 63.990 59.990 ITAJAI
L200 HPç SPORT DIESEL AR+DH+VTE+AL+ABG+COURO+AQ+RODA+W 2005 54.900 50.000 ITAJAf
JffiA2.5AUTO AR+DH+VTE+AB5+Af3G+CD+TETI)+(OURO+COMP+AUTOtRODA+AQ 2007 46.900 43.900 JONI

307 HB 1.6 PRESENCE PK AC+DH+RODA+VTE+Af3G+ABS+COMP+TETO+DT+LT+AQ+VRA 2011 46.900 43.000 RIS

C4 PAlLAS 2.0 GLX ACtDH+RODA+VTEtAB5+ABGtAU])t(OMP+CD+AL+RE+DT+W 2009 45.500 42.500 JAC-BRUSQUE
FOCUS SD GLX 2.0 AUTO AR+DH+VTE+ABS+Af3G+CD+AQ+AUTO+RODA+DT+W 2009. 44.990 41.990 ITAJAf
207 SWXS 1.6 AUTO AR+DH+VTE+AL+RODA+COUROtcD+AUTO+COMP+LDT+W 2011 44.900 40.900 BRUSQUE
REXTON RX 320 AUTO COMPLETO+AL+Af3G+ABS+COUROtTETOtAUTO+CD+RODA+SENSOR 2002 43.900 39.900 JARAGUÁ

S10ADVANTAGE AR+DH+VTE+AL 2010 43.900 39.900 JONI

207 SD PASSION XS 1.6 AC+DH+VTE+RODA+AQ+COMP+SENS+DT+RE+W 2011 40.490 37.490 JARAGUÁ

oaosore AR+DH�VTE+ABS+ABGtAL+AQ+COUROtRODA+SENSOR+VV 2.011· 39.500., 36.000 JONI
MERIVA EXPRESSION 1.8 AUTO AR+DH+VTE+AL+AQ+AUTO+LDT+W 2009 39.000 36.000 JONI

SENTRAS AR+DH+VTE+ABG+CD+AUTO+COMP+RODA+AQ+DT+VV 2008 40.000 35.000 SUBARU-FLO

KANGOO EXPRESSION SPORTWAY AR+DH+VTE+AQ+RODA+LDT+W 2008 34.900 32.900 BRUSQUE

307 SD 2.0 FELlNE AR+DH+VTE+AL+AQ+ABS+ABG+CO�P+AL+CD+RODA+DT+W 2008 35.500 32.500 JONI

POLOSD 1.6 AC+DH+RODA+VTE+ABS+COURO+DT+LT+AQ+VRA 2008 34.500 3l.500 JONI

XSARA PICASSO 2.01 AR+DH+VTE�ALt{OURO+ABG+AQ+RODA�LDT+VV 1007 31.900 29.000 10NI

ClVIC LX 1.7 115CV AR+DH+VTE+ABGtRODA+DT+AL+CD+RE+FN 2006 30.500 28.000 JONI

FOXPLUS 1.0 AR+DH+VTE+AQ+AL+LDT+W 2009 30.900 27.900 ITAJAí
CERATO 1.6 EX AR+DH+VTE+ABS+ABGtAQ+AL+COURO+COMP+RODA+CD+DT+W 2008 29.900 27.400 JONI

FACE 1.3 AR+OH+VTE.+AL+ABS+ABGtAQ+CD+SENSOR+RODA+LDT+W 2011 29.900 27.000 JONI

PARATll.8 COMFORTLlNE AR+DH+VTE+AQ+LDT+W 2006 28.500 26.500 RIS

PUNTO 1.48V DH+VTE+AQtLDT+W 2008 28.900 26.000 INDAIAL.

DUCATO-1S FURGÃO 2.8 DIESEL DH+AQ 2000 27.900 24.900 JONI

A3 1.8T180CV COMPLETOtRODA+Af3G+COUROtABS+AUTO+CD+AL+RE+VRA+AQ 2002 26.800 24.300 JONI

GOLF 2.0 COMFORLlNE AR+DH+VTE+COURO+RODA+AUTOtAL+DLT+RE+AQ+W 2001 26.000 24.000 JARAGUÁ

IDEA 1.4 MPI ELX DH+VTE+AQ+LDT+W .2006 24.900 23.400 JAC-ITAJAf
C3 GLX 1.616V AR+DH+VTE+AQ+RODA+LDT+W 2005 24.900 22.900 JONI

CORSA SD CLASSIC 1.0 AQ+DT 2010 23,900 22.900 BRUSQUE
PICANTO EX 1.1 AR+DH+VTE+AQ+CD+RODA+LDT+W 2007 22.900 21.400 JAC-ITAJAf

SIENA FIRE 1.0 VTE+DT 2008 23.000 21.000 JONI

CELTA LlFE 1.0 AQ+LDT 2009 22.900 20.900 JAC-BRUSOUE

206 SENSAT 1.4 AQ+TE+LT+VRA+W 2008 22.000 20.000 JARAGUÁ

GOL POWER 1.6 AR+DH+VTE+AL+LDT 2005 21.900 19.900 JONI

FIESTA HB 1.0 LDT+W 2008 20.800 19.300 INDAIAL

UNO 1.0WAY . AO 2009 19.900 18.200 BRUSQUE

ASTRASDGLS AR+DH+VTE+AL+RODA+DT+W 2000 17.900 16.700 ITAJAf

MEGANE RT 1.6 AR+DH+VTE+ABG+AL+AQ+RODA+LDT+W 2001 16.500 14.000 INDAIAL

FIORJNO 1.3 2004 15.100 '13,500 JONI

CLlO HB RT 1.0 AR+DH+VTE+ABG+AL+AQ+CD+LDT+W 2001 12.900 11.900 JAC-ITAJAf

PALIO ELX 1.0 C/GNV AR+DH+VTE+AL+Ao+RODA+LDT+W 2000 12.900 10.900 JONI

ESCORT SW GLX AR+DH+VE+AO+LDT 1998 11.500 10.500 JONI

KAGL 1.0 AO 2002 11.900 10.500 JONI

CLASSE A 160 AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+AQ+RODA+LDT+W 1999 11.900 10.000 JONI

KADETIGL 1.8 GNV DH+VE+AL+AOtRODA+LDT+W 1996' 9.200 8.200 JONI

BROS 150 KS 2008 5.800 4.800 JONI

APARTAPROCURA·SE
• 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: 3370-6235/9152-
4375

• Ofereço-me para trabalhar como carpinteiro. Tenho
experiência. 8435-5023/ 9248-3309 Diego

• 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/ 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com capacidade de

4000 k. Tr: 8406-2183/3276-2100

• Preciso da doação de roupas de bebe. Tr: 3275-6258.

• Doação de 2 filhotes de cachorrinho, macho, com 40 dias.

Tr: 3370-0983/9927-3117

• Vendo carrinho de bebe, para menino, na cor azul
marinho com ursinhos, da marca Angel, Valor a negociar.
Tr: 3370-7160.

• Renda extra, aprenda a ganhar ate R$ '600 reais (período
parciai)ou acima de R$ 2000 mês período integral ,negocio
próprio c/ baixo investimento e alto retorno. Contato 47
8418-3292/ 9988-2844. bemestaredinheiro@yahoo.com.
br

• Carta de crédito contemplada para compra de imóvel
Crédito R$100.000,00. Entrada de R$30.380,00 +135
parcelas de R$871,32. Tr: com Valdir 8494-5911 ou

9270-3638. e-mail: valdir@grupohb.net

VENDAS'
• 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, c/ Bruno. Tr: (47)3055-0085/3372-
2772. Email: brunorosa90@hotmail.com

• vende-se-mercado no bairro São Luis, equipamento
completo, incluindo açougue. Valor a negociar.tratar:
33760082/ 91688116

• 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 Sony W55 + cartão de 2 g. R$
120,00. Tr: 8433-7261

• Vendo teclado Cássio para iniciantes. R$ 200,00.
Tr:3276-1410

• Vendo: conjunto PPU para solda 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
/ 3273-2098.

• Vendo bicicleta ergométrica. R$ 200,00. Tr:3276-
1410

• Vendo uma maca com escadinha, dois degraus,
mesinha 2 níveis com rodinhas e cadeira giratória.
R$ valor a combinar. Tr: 9682-208�

Vendo Ar cond Split 60.000 btus. R$-2500,00. Tr:
8402-5923

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 /8464-2080

APARTAMENTO
• Apartamento c/ 1 suíte + 1 quarto, ambos mobiliados,

exceto cama Box. Sala de Estar/Jantar integradas,
sacada c/ Churrasqueira, 1 bwc social, 1 vaga de

garagem, Cozinha/Lavanderia mobiliadas. Área total:
96 m2, área privativa: 71 m-. Condomínio Residencial

Monise, próx. ao CIRETRAN. Apart. fica no YO Andar

(último) Edifício com elevador. R$185.000,00. OBS:
Não aceito imóveis ou carros na negociação. Escriturado
e livre para financiamento bancário. Tr: Márcio 47-

84056463 ou 3276-3083

• Apartamento c/ suíte + 1 quarto, sacada c/ Churrasqueira,
cozinha mobiliada. R$ 149.000,00 (liberado para financi. e

FGTS). Tr: 9104-8600.Creci 14482.

• VENDE-SE Apartamento 304 no Residencial Mont Vermont,
1 suíte + 1 quarto e demais dep. 1 vaga de garagem. No
Czerniewicz. R$210.000,00. Tratar 9979-0650 com Clesio.

• Apartamento c/ 2 quartos +sacada c/ churrasqueira, área
de festa, áreas de 53 á 65 m2• R$ entrada + parcelamento
+ financi. Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2 qtos sac.c/churrasq.
Só manhã sego piso de frente 56 m2 área priv+garagern
R$125.000,00 8443-363.

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

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

• Alugo kitinete com 1 quarto cozinha e banheiro. R: Max

Wilhelm, 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 Apto no Residencial São Luís. R: Francisco Hruschka
- São Luís, (próx.ao Arroz Urbano) c/ área de serviço,
sacada c/cnurrasqueíra, sala de estar, cozinha, bwc, 3

dormitórios, garagem, área de festas, playground, Apto
142. Área privativa: 63,37 m2• Área comum: 7,05 m2,
garagem: 11,50 m2• R$ 145.000,00. Tr: (47) 9905 8809
ou (47) 3275 2423

• Vendo Apto no Residencial Ilha Bela na R: Leopoldo João

Grubba, Centenário (próximo ao DG da WEG) Sala de estar/
copa integrada, sacada c/churrasqueira, cozinha, área de

serviço, 2 dormitórios. BWC, garagem, elevador, salão de

festas, área privativa: 61,23 m2, área comum: 11,07 m2,
garagem: 11,50 m2. R$ 150.000,00. Tr: (47) 9905 8809
ou (47) 3275 2423

• Vende-se apartamento novo no centro a 5 quadras do

calçadão, 2 quartos. 64 metros no valor de R$ 155

000,00. Tr: 3371- 6623.

• Vende-se apartamento novo em Três Rios do Sul, 2 quartos,
64 metros no valor de 120000,00 Tr: 3371-6623.

• Vende-se apartamento Rio Molha em frente a Prefeitura,
56 metros, 2 quartos, Residencial Vicenzino valor de R$
135.000,00. Tr: 3371-6623.

• Vende - se apto na praia Itajuba 65 mP c/ suíte, aceita
carro. Tr: 8448-8644

CASA
• Vende - se Casa Nova 100m2 no Firenze terreno

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

8443-3633

• Casa Nova com 135 m2, terreno 390 m2. Porcelanato,
água quente, laje inclinada, moderna próx. Unerj/Rau.
R$ 275 mil. 8443-3633

• Vendo uma casa com 130 mt2 toda murada, na Rua

Irmão Leandro, Tifa Martins (livre de enchente). R$
preço a negociar. Tr: 9112-3311.

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

Bairro João Pessoa. Tr: 9196-0955/ .9616-3092 com

Cleni e Jandir. Valor a combinar / troca com casa ou

chácara em Curitiba.

• Vendo 2 casas de alvenaria em Joinville escriturada,
rua calçada, ótimo local, terreno com 300 mt2. R$:
120.000,00. Aceito veiculo com 50% do valor ou

terreno. Tr: 3273-7644/8812-7170

CHÁCARA
• Vendo uma chácara de 50.000,00 mF com

nascente, cachoeira, plaino prorr �

rara construir. R$
110.000,00. Tr: 3376-0726.

SALA COMERCIAL
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
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Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47J 3370-7500

www.eniavtoveicvlos.cown.br

VW/JETA 2.5 2009, -, ,CO,M,',PLETOI J'COUROtTIPTRONIC_
, , ,

TOYDTA COROlA 1,8 XEI 2007
COMPLETOAUTOMAt_L . ,_'___I

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 ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

TR4 2.0 AT 4x2

Fora de série!
o KM - Prata Rhodium - 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.

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL PROMOÇÃO
R$114.900,OO

TOYOTA HIWX sw SRV 2008
COMP. 3,0 4X4 AUTOMATIC.

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

PEUGEOT 207 PASSION 1.4 2010 I
_I

_ COMPLETO:...!� c '_"":'__ 1

GOL GV 1.0 2009

jCOMPLETO-_ /
--. __.__-------,_---_._._

Siena EI t.O

31.500,00
Grand Vitara 2.0

AT4x22011 - Prata - Flex - 30.800 km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, AIªrme, Faróis de Neblina, Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Computador de Bordo.

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 Neblína, 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

City Ex11.5 Ar

52.500,0054.990,00
2010 - Prata - Flex - r-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, DesembaçadorTraseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Cd Player, Piloto Automático, Câmbio Automático,
Freios Abs, Air Bag Duplo, Bancos em Couro, 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, Air Bag Duplo, Faróis Xenon.

. .

I Mau fiO I
Rua Angelo Schiochet, 80 Centro

Carros Naclo�als e Impo�tados.. 473275.1132 Fax: 473275.1132
Novos e Semi-novos Revisados alIfD!I'DD

,

Jaraguá do Sul SC
j " I r ,." i ... , , " l j J � u' • � , j I
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Agora, amissão é retornar
Marinheiro de Jaraguá do Sul volta ao Brasil, após seis meses no Líbano

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

/\ distância que separa omarinheiro Theófilo Fer
.t\nando Feldhaus, 22 anos, da família, em Iaraguá
do Sul, está diminuindo. A viagem de volta da fraga
ta União, líder das operações da Força Interina das

Nações Unidas no Líbano (Unifil), começou em 27

demaio. Foram oitomeses de missão longe de casa.

Desde então, omarinheiro percorreu aTurquia e Itá
lia. Ele ainda deve passar porPortugal antes de che
gar ao Rio de Janeiro, onde continuará trabalhando.
A chegada ao Brasil estáprevistaentre os dias 6 e 7 de
julho. Mas avisita para a família, aindanão tem data
confirmada. O pai, Celso Itamar Feldhaus, conta os

dias para rever o filho.
Em 6 de outubro de 2011, Theófilo partiu a

banto da fragata União, da Marinha do Brasil em

direção ao Líbano. A expedição militar brasileira
tem a missão de ajudar a Marinha libanesa no

monitoramento da costa daquele país, para evitar
a entrada de armas ilegais. O navio onde está o ja
raguaense comanda, no mar Mediterrâneo, uma
frota internacional composta por mais três navios
da Alemanha, dois de Bangladesh, um da Grécia,
um daTurquia e um da Indonésia.

A participação do Brasil na Unifil começou
em 2010, com a negociação do Ministério das

Relações Exteriores, após a retirada das tropas
italianas. Cercado pela imensidão do oceano, o

catarinense emais 236militaresmoraram e traba

lharam em um espaço de 130 metros de compri
menta, por 13 de largura.

O navio, construído em 1975, é equipado
com helicóptero, radares modernos, metralhado
ras, canhões e lançadores de mísseis. Sob o convés,
umenorme labirinto de salasmetálicas que abrigam
os quartos, cozinha, banheiros, atendimento médi
co, odontológico e centrais de informação.

Todos treinavam e permaneciam em estado

de alerta durante o dia e a noite. A qualidade do

armamento e amanutenção geral da embarcação,
eram responsabilidades de Theófilo.

Apesar da volta da fragata União, a operação
no Líbano não acabou. Quem assume o posto é a

fragata Liberal. Ela leva outrosmilitares brasileiros
para continuar amissão de paz daONU.

ARQUIVO PESSOAL

FORMATUBAPrefeito de Florianópoüs, Dário
Berger, entrega homenagem a TheórIlo (D)

A dedicação, o estudo e

o trabalho são os valores

que consegui ensinar
para o meu filho.

Celso Itamar Feldhaus,
pai do marinheiro

Theórllo é
motivo de

orgulho
para a família
o pai, Celso Itamar Feldhaus,

conta com orgulho a trajetória do
filho, que, em 2009, deixou o em

prego numa indústria têxtil, pres
tou concurso para aMarinha e foi

para Florianópolis. A disciplina e

dedicação, além da influência do
avô e tiosmilitares, como também
do pai, agente da Polícia Civil, ren
deu a Theófilo o Prêmio Escolas
de Aprendizes-Marinhos. Ele foi
o aluno com a melhor nota elas
sificatória no Estado. A mudança
para o Rio de Janeiro foi marcada
também pela dor e superação. No
começo de dezembro de 2010,
Theófilo perdeu a mãe, Maria de
Fátima. Uma semana depois pre
cisou seguir o destino imposto
pela própria vocação e foi para a

capital fluminense.
Apesar da distância do Brasil,

.

o marinheiro não ficou longe da
família. Em abril, fez uma visita
ao irmão, quemora na Inglaterra
e há três anos comemorava o ani
versário longe de Theófilo . 'Para
diminuir a saudade, sempre que
atracava em Beirute, capital do
Líbano, o marinheiro conversa

va com o pai e a irmã pela inter
net. Agora, resta a ansiedade pela
chegada. O último contato foi
há duas semanas, quando pas
sou por Istambul, na Turquia. O
sorriso largo no rosto do pai não
deixa esconder a animação pelo
reencontro. "Quando ele chegar,
quero estar no Rio de Janeiro
para recebê-lo", disse.

MARCELE GOUCHE

,

FAMILIA O pai Celso, a irmã Daniele, e os
sobrinhos Marco Antonio e Henrique (colo)

Costa
S'ER\HÇOS CONTAUIS
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SALA COMERCIAL

• Vende-se uma locadora com ótima

clientela, ponto de funcionamento a

13 anos, mais de 3000 OVOs entre

lançamentos e catálogos. Preço
imperdível/aceito carro no negócio Tr:

9631-2588

• Aluga-se 2 sala comercial no centro de

Corupá 60 mP cada, sobre loja. Tr: no
horário comercial. 3375- 1004

• Aluga se sala comercial em Guaramirim

com 18 mP, ótima localização. Tr: 3373-
1900

• Aluga-se galpão com 200 mP, na Rua

Cristiane Zerbim, 240. Rio Hern Schroeder

3374-1488/8861-9108.

• Vende-se um petsh.op 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 sala comercial 30 mP no centro,

prox. ao Museu Weg. R$ 450,00 mensal.

Tr: 3275-2264
-

LOCAÇAO
• Alugo kitinete peça única, com 30 m na

Rua: Ernesto Lessmann, 615. Vila lalau -

Jgua do Sul. R$ 300,00 + água e luz. Tr:

9976-5630/ 3635-4443.

• Alugo quartos. Tr: 3275-4315 com

Marlene.

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos e

garagem coberta. R$ 545,00. Tr: 9993-
2131 com Sandra.

• Alugo quarto para pensionistas, Centro.

R$ 300,00 livre de água, luz e internet..

Tr:9123-5851

• Aluga - se Galpão com 300 mP mais

mezanino em Guaramirim. Tr: 3370-1607.

.LOCAÇÃO
• Alugo uma casa grande na Rua Walter

Breithaupt, n 110 Comercial ou

residencial. Em frente ao clube do Beira

Rio, contrato para 5 anos. Tr: 9102-1212

com Elzira.

TERRENO

Vende - se Terreno Rua: Hilário Floriani, em

frente ao Edifício Moradas da Serra na João

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

mt) Contato pelo telefone 47 8818-3320

• Terreno de 20 por 70 mts com casa de 220

mts,sala e cozinha dois banheiros 3 quartos e

escritório, tudo murado com portão eletrônico,

jardim, garagem para 3 carros.Preço a
combinar. Tr: 9969-5540.

• Vende - se terreno com 18.750 mP , ideal para
loteamento com frente de 50 mt2 situâdo na

Rua Ano Bom, área plana, em Corupá. Tr: 3375-
2286 com Roberto / 3375-1152 Rose depois
das 21:00.

• Vende se Terreno com 10.680 mt2, ideal para
loteamento, com frente 75 mt situado na Rua

Ano Bom em Corupá. Tr. 3375-2286 Roberto

ou 3375-1152 com Rose depois das 21:00.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino no Rio

Cerro II. Valor a combinar. Tr. 3376-0726

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

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

• Vende - se área de reflorestamento de 12 anos,

já possui madeira quadrada, área plana de
50.000 mP próxima a Rio do Sul. R$ 3328-3560 ..

• Vende - se terreno no centro de Schroeder com

400 m2, prox. a prefeitura. Tr: 8800-8800

• Vende - se terreno em Guaramirim, bairro Beira

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

9550/9989-6049

TAXA DE

O,99%A�.
,EM48X

Celta LS 2012�

Taxa de Qr, '1%,a.m" 48x R$ 290
Entradade R$11.990

• Novo volante • Para-choque na cor do veículo
• Brake light • Novo grafismo do painel

• Aviso sonoro de faróis ligados

TERRENO

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat - R: Irmao

Leão Magno (15,75 x24, 00 m). cada R$170
mil- tratar com Sergio Cyrillo Bagattoli 9975-
3940

• Vendo um lote no perímetro urbano, com 21,
146 m2, 6 do centro de Jaragua, c/ escritura,
c/ casa alvenaria aprox. 80 mts com água
corrente e cachoeira, nascente, lagoas de peixe.
R$ 350.000,00. Ac. proposta. Tr: 9118-5474.

• 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

H$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

OPORTUNIDADE
• Compro Carros e Motos de todas as marcas,

financiados ou de consorcio, mesmo com

prestação atrasada, busca e apreensão,
documentos em atraso, ou já apreendido. Tr:

(47) 9696-3566.

• Troque seu volante que esta velho por um
novo,trabalhamos com todas os modelos e

atendemos a domicilio. Tr:8812-7170 /7813-
4785

CHEVROLET

• Vende - se Corsa Classic sedan, 2010 com 18

000 km, prata, R$ 10.000,00 mais prestações
(particular, não precisa transferir) 3273-7644/
8812-7170/ 7813-4785.

RENAULT

• 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

FIAT

• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16 válvulas,
roda 16, original, preto, completo.R$ valor

a combinar. Tr:3371-0134 /9931-6391
(oi)

• Vende - se Idea Adventure 1.8/Flex -

2007-Completo- vermelho. R$ 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

• Palio Weekend 2001, motor 1.0 16 v. com

ar cond e direção hidr. e trio elétrico. Tr:

9632-5528. R$ 12.500,00.

MOTOCICLETAS

• Moto Honda vb 300r 2010 com 3800 km

originallPVA 2012/2013 'pago. Moto estado
nova, sem troca R$ 9800,00. Tr: 47 9138-
9592 c/ Rodrigo.

• Vende-se moto Prima Kasinski 150 2011,

emplacada até 2013, preta. Valor R$
5.300,00, interessados falar com Cristiano

9653-7897.

FORD

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel 3.0

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.

OUTROS

• Vendo Honda Civic 2010, Ixl, banco de couro,
único dono. R$ 53.000,00. Tr: 8402-5923.

• Vendo Trailer Turiscar Eldorado, ano 86, R$
9.000,00. Tr: 3371-1634

• Vendo capota de fibra para Ford Curie modelo

alta, (1,40 m altura interior). Semi - nova. R$

1500,00. Tr: 8422-1926.

• Vendo som automotivo, sub Pioneer 12

polegadas 160 rms, caixa dutada, 4 69 inorr,
módulo Boss 1600 wats + fiação. R$ 500,00.
Tr. 8422-1926.

• Vendo Carreta Random ,LS Graneleira 2002,
trucada. Com pneus em ótimo estado. R$
45.000,00. Tr. 3276-0264 a noite /8856-
7660.

• Vendo uma caixa dutada com 2 Subs Bravox

400 RMS mais 2 par de meia nove PYONERR

850RMS, tudo novo por R$ 800.00. Tr: 47
3376-4050 com Nilmar.

"';
, .. -;
",r'"

REDUZIDO

PREÇO
REDUZIDO

Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 tlC�

Taxa de 0,,9 8xR$ ,369
Entrada de R, 1 lf(1,90

Direção hidráulica
Trio elétrico

\

Faça revisões em seu veículo regularmente
EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS

GMAC CONTE COMICO
_,,#
} �

,�

Celta LS 1.0, 2 portas, Flexpower (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 22.290,00 ou através de plano de financiamento com 51,50% de entrada (R$ 11.990,00),

48 prestações mensais de R$ 289,81 com taxa de 0,81% a.m, CET 16,76% a.a., valor total financiado de R$ 25,901,09. Corsa Maxx Hatch 1.4,4 portas, Econo.flex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com

preço promocional à vista a partir de R$ 27.990,00 ou através de plano de financiamento com 52,42% de entrada (R$ 15,190,00),48 prestações mensais de R$ 368,74 com taxa de 0.,99% a.rn, CET 18,27%

a.a., valor total financiado de R$ 32.889,74. Ofertas válidas para o período de 13 a 17 de junho de 2012 no Estado de Santa Catarina, para veículos Chevrolet ° km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet.

Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais, Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade

com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 0800 702 4200, Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022,

,.
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145 ocorrências
foram registradas
entre janeiro e maio
- quase a totalidade

de casos de 2011

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

1\ mobilização envolvendo

l\.idosos, ocorrida ontem de
manhã nas ruas centrais de Ia
raguá do Sul, teve um propósito
significativo. Cerca de 300 ho
mens e mulheres, com idades
acima de 60 anos, e até crian

ça, participaram da caminhada
do Dia Mundial de Combate à
Violência aos Idosos. A ideia foi
chamar atenção para um cená

rio preocupante.
O número de caso de violên

cia contra os idosos em Iaraguá
do Sul nesse ano representa qua
se a totalidade registrada no ano

passado. Conforme levantamen
to do Programa de Atendimento

<,

Sócio-Familiar ao Idoso (Proas-
fi), órgão ligado à Secretaria de
Desenvolvimento Social, entre

janeiro até maio foram notifica
das 145 ocorrências.

. Essa quantidade representa
umamédia mensal de 29 casos.

Durante todo o ano passado,
foram registrados 185 casos.

A média foi de 15 ocorrências

mensais. Ou seja, somente nes
ses cinco primeiros meses de

2012, houve um aumento de
93% na proporção de ocorrên
cias mensais, em comparação a

todo ano de 2011.
Para psicóloga do Proasfi,

. Priscila Espíndola Beppler, a

justificativa desse aumento das
ocorrências registradas deve
se a uma mudança de postu-
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MANlFESTO O objetivo da mobilização realizada ontem foi o de chamar

a atenção para a sit�ão preocupante das agressões contra os idosos

ra dos idosos. Eles deixaram
de silenciar sobre os casos e

começaram a denunciar as

agressões.
Priscila destaca que os

programas de conscientiza

ção sobre o tema da violên
cia contra os idosos servem

de estímulos para as de
núncias virem à tona. En

tre as ocorrências registras,
Priscila diz que cerca de
80% dos casos estão rela

cionados a crimes de negli-

gencia nos cuidados, violên
cia psicologia e abandono.
Também há casos, em me

nos quantidade, de abusos fi
nanceiros e agressões físicas.

Segundo o presidente do
Conselho de Diretos do Ido

so, Antônio Marcos de Souza,
ainda existem muitas agres
sões que não chegam aos ór

gãos de apoio. Ele explica que
a atitude da vítima ou teste

munha em denunciar uma

situação de risco é de extrema

importância para que o con

selho atue de fato. Souza diz

que uma das idéias da admi

nistração é a realização do ca
dastramento geral de idosos

para ter um melhor controle
do tratamento que a pessoa
idosa recebe. O presidente diz
que a comissão tem registro
de quase quatro mil idosos .

Segundo dados do IBGE a

quantidade de pessoas acima
de 60 anos, em Iaragua do Sul,
passa de 12 mil.

i lên i id

Agressão aumentou 93°/"

DiaD

Combate aparalisia infantil
-

Hoje é o Dia D para a vacinação con-

tra a poliomielite e todos os postos de
saúde funcionam das 8h às 17h para
receber crianças de até cinco anos. A

campanha começou na última segunda
feira, dia 11, e vai até 6 de julho, e pre
tende vacinar mais de 15,5 mil pessoas

em todos os municípios da região. Cerca
de 9 mil crianças vão ver vacinadas em

Iaraguá do Sul.
Schroeder vai mobilizar ainda posto

móvel de vacinação, no trevo da cidade,
no bairro Bracinho e próximo ao merca

do Top. A meta na cidade é vacinar 1.140

crianças. Em Corupá, a meta é imunizar
936 crianças nos quatro Postos de Saúde,
da Família (PSF) e, a Unidade Básica da

Saúde do Centro. Em Guaramirim, cerca
de 2,6 mil gotinhas contra a pólio devem

ser feitas nas unidades de saúde do Cen

tro, Rio Branco, Guamiranga e Corticeira.

Motociclistas

Condutores
ficam feridos

. eDl Iaraguá
O choque entre duas

motos deixou os conduto
res gravemente feridos, às
13h de sexta-feira, na SC-

416, em frente a Bell'Arte,
no bairro Rio Cerro, em Ia
raguá do Sul. Os dois mo

tociclistas, de 22 e 29 anos,
foram levados para o Hospi
tal São José. Um dos feridos

apresentava fratura exposta
do fêmur, com risco de am

putação de uma das pernas.

Trabalho

Dois homens
sofreram

acidentes
. Dois acidentes de traba

lho foram registrados na re
gião durante esta semana.

Uma peça caiu na cabeça de
um funcionário e abriu um

corte de 10 cm. A hemor

ragia foi controlada ainda
na empresa, em Jaraguá do

Sul, na quinta-feira, dia 14.

Ontem, um homem, de 54

anos, teve graves queima
duras

-

em uma das mãos

enquanto manuseava ácido
sulfúrico, em uma empresa
de Guaramirim.

Schroeder

Denúncia
leva a notas

falsas
Três notas falsas de R$

100 foram recolhidas em

Schroeder, na última quin
ta - feira, após denúncia de
comerciante. Um homem
de 20 anos foi preso em fla

grante e levado ao Presídio
de Jaraguá do Sul, e pode ter
pena de seis meses a dois
anos de detenção pelo cri
me de circular com cédulas
falsificadas. Santa Catari
na está entre os seis Esta
dos com maior incidência
de falsificações recolhidas

pelo Banco Central, corri
mais de 10mil notas.
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Realmente tem gente que acredita
em papai noel e mula sem -cabeça!

Quem assistiu nesta semana aos de

poimentos dos governadores Marconi

Perillo (Goiás) e Agnelo Queirós (DF) à
CMPI que investiga a atuação da qua
drilha do Carlinhos Cachoeira, não sa

bia se ria ou se chorava.
De um lado, como integrantes da

CPMI, estavam presentes vários depu
tados federais e senadores, colocados
do lado de cá da trincheira, sendo que
enquanto os governistas, dissimula
damente preparados para proteger o

depoimento do governador do Agne
lo Queiras (PT-DF), preocupavam-se
em transparecer que o governador
não tem nada a ver com o esquema
do Cachoeira, outros (oposicionistas),
enganfinhavam-se para ver quem po
deria escalpelar o governador, menos
pelo que a sua (certa) participação no

onto de Vista
Romeo Piazera

Júnior,advogado Tenda dosmilagres
esquema de corrupção teria causa

do, mas muito mais pelo fato de que,
sendo oposição ao governador do DF,
isto abalaria a situação política que
se aproxima, com as elei

ções programadas para
outubro deste ano.

De outra banda, estes

mesmos deputados e se

nadores, por ocasião do

depoimento do governa
dor Perillo (PSDB-Goiás),
mantiveram amesma pos
tura canalha, ou seja, os

situacionistas (PT e suas

coligações) trataram de
dar espetadas no governador de Goiás,
enquanto que os oposicionistas (PSDB
e suas coligações) ao governo do PT,
procuraram servir de fiel escudeiro ao

governador Perillo, na hercúlea tarefa

de demonstrar o que não poderia ser

demonstrado, ou seja, de que o gover
nador goiano não teria nada a ver com o

esquema do Carlinhos Cachoeira.
Na verdade, a CPMI criada para

investigar até onde che

garam os tentáculos da

organização criminosa

capitaneada pelo Cacho

eira, transformou-se em

uma verdadeira tenda dos

milagres. Lá na CPMI, o

que presenciamos com os
.

depoimentos dos governa
um arrastão de doresMarconiPerillo eAg-

bandidos. nela Queiras, foi um ban-
do de pessoas que estavam

presentes para fazer algo errado, sendo
que acreditavam que estavam fazendo
o certo. A postura daqueles deputados
e senadores se assemelha em muito a

um arrastão feito por bandidos, que in
vadem um edifício e fazem a limpa nos

Apostura de

deputados e

senadores se

assemelha a

ABERTURA LAGOA DE PEIXE

Acontece hoje a abertura de lagoa de peixe próxima a lombada eletrônica,
_ no Chico de Paula. Maiores informações pelo fone: 3273-2347.

OBESIDADE INFANTIL:

DICAS PARA PREVENIR
E COMBATER

Fonte: Arq. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

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.

\ IU."II·'rLh,l k: i·,,\r\H:l.v·.noA.O'i:

JARAGUÂ
A obesidade é uma das doenças nutricionais

que mais cresce no mundo, atingindo todos os

tipos de população e faixas de idade. Segundo o

IBGE, na última Pesquisa Orçamentária Familiar

(POF), de 2003, a proporção de crianças obesas e

desnutridas encontrava -se em 3:2 (3) e dados da

Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) re
vela um aumento de 240% de obesidade na infân

cia e adolescência brasileira nos últimos 20 anos.

o A forma de apresentação e oferta também é mui

to importante na boa aceitação de alimentos de
maior rejeição;

o Evite guloseimas confeccionadas com gordura
trans, fritas ou muito doces e prefira aquelas pre

paradas com cereais integrais, com pouca gordu
ra e açúcar; .

o Disciplina é fundamental, permita que a criança
coma guloseimas de forma moderada, estabele
cendo horários, quantidade e frequência;

o Refeições em família durante a infância e adoles

cência são fundamentais para os bons hábitos ali-

pertences e direitos alheios. Como os

ladrões dos arrastões, que pensam estar

fazendo a coisa certa (que só interessa a

eles), os nobres deputados e senadores
também acreditam que estão fazendo a

coisa certa (que também só interessa a

eles próprios). Quanta canalhice!
A tenda dos milagres em que se

transformou a CPMI do Cachoeira, ain
da poderá se transformar em muro das

lamentações, e, quem sabe, monte das
oliveiras e, finalmente, divino sepulcro.
O problema é que em milagre só alguns
acreditam. Lamentações não resolvem

os problemas. Crucificação não repre
senta aplicação de penalidade justa e,

finalmente, o sepulcro não é lugar para
bandidos e ladrões que insistem em fa
zer de conta que estão fazendo um pa

pel sério, enquanto que nós fingimos
acreditar que eles realmente estão sen

do sérios. Êta, acorda Brasil!

mentares e maior qualidade de vida na fase adulta;
o Horários e rotina para a alimentação são fun- ,

damentais;
o A criança deve se alimentar em lugar calmo, are
jado e limpo;

o A alimentação feita de forma rápida, com barulho
e/ou em frente à televisão favorece que as crian

ças comam mais que o necessário, dissociando
se o prazer à mesa;

o Pais devem ser exemplos! Não adianta os pais
insistirem que seus filhos comam alimentos sau

dáveis quando eles mesmos não o fazem durante

as refeições;
.

o Cabe aos pais monitorarem e incentivarem as esco

las a oferecerem merendas ou lanches saudáveis;
o O estímulo à prática de atividades físicas deve ser

constante, e o respeito as preferências da criança
incentiva-as à regularidade;

o A reeducação alimentar da família é o caminho

mais fácil e menos oneroso para a prevenção e

combate a obesidade infantil.

Faça como manda a lei:
Publigue emjorná.rde grande oipoulaçªo

o jornal O CORREIO 00 POVO atende preceitos da lei 289/SA por
enquadrar-se como jornal diário de grande Circulação local e regional.

Balanç()s� atas, editais, demais publicações leg�is.

(47) 2106-1919
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COMEÇOU A CONTAGEM REGRESSIVA.
BRA é Brasil. Na torcida pelo Time E2.rasil em 2012.

BRA é Bradeséo. Patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
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AAssociação Beneficente Novo Amanhã é uma entidade sem fins

lucrativos, fundada em 14 de setembro de 1998, com sua

Comunidade Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora, bairro
RioCerro II, nomunicípio de Jaraguá do Sul, SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é 9 de orientar, prevenir,
reabilitar e ressocíaíizaro dependente de álcool e outras drogas, bem
como orientar os familiares em particular e a sociedade em geral.

APOIO: o conUEIO no povo
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FLÁVIO'UETA

Emprego

Mudanças na legislação em análise
Expo 2012 abre espaço

.

para rmcro e pequenas

empresas debaterem sobre
o Simples Trabalhista

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

Reduzir os encargos trabalhistas é a

principal reivindicação dos micros
e pequenos empresários ao apoiar o

projeto de, lei que cria o Simples Traba
lhista. O tema será debatido neste sá

bado, às 13h30, durante a Expo 2012,
na Arena. A programação faz parte do
10 Encontro Brasil Sul da Micro e Pe

quena Empresa e Empreendedor In
dividual e é realizado pela Associação
dasMicro e Pequenas Empresas doVale
do Itapocu (Apevi) e pela Federação das
Associações de Micro e Pequenas Em

presas de Santa Catarina (Fampesc).
O Simples Trabalhista (PL 951/11),

que agradou o setor empresarial, não

tem causado o mesmo efeito junto às
centrais sindicais, Ministério Público do
Trabalho e o Ministério do Trabalho e

Emprego. Esses órgãos se posicionaram
contrários durante a audiência pública
realizada na Câmara dos Deputados na

última quarta-feira.
Entre as discordâncias estão a for

ma de pagamento do 130 salário, que
poderá ser feito em até seis parcelas, a
contratação por tempo determinado e a

possibilidade de parcelamento das férias

,

em até três períodos.
A mudança nas leis que regulamen

tam as relações com os trabalhadores
é necessária, na opinião do presiden
te da Fampesc Marcia Silveira. "Que
remos fazer com que a legislação
reconheça a presença das micro, pe
quenas

.

e médias empresas", afirma.
Conforme ele, as pequenas empresas
não podem ter as mesmas obrigações
que as grandes empresas.

A jornada é realizada em todo o Es

tado desde o dia 8 de maio e deve en

cerrar no dia 23 de junho. A ideia é co

lher subsídios para alterar a legislação
trabalhista aplica às micro e pequenas
empresas e empreendedores individu
ais. Em julho a entidade pretende en

tregar a proposta e encaminhar para o

Congresso Nacional, Ministério do Tra
balho e para a Previdência Social. APOIO Silveira defende alterações nas leis para atender setor

EmR PARTIC PA TE DA IIP02012
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HENRIQUE PORTO IAVANTE!

,
•

Expo 2012
Uma sugestão para os

times da região. Se unir
e montar um estande na

próxima Expo, em 2014.

Trata-se de uma chance

ímpar para se divulgar as
marcas para toda a nossa

região e até mesmo para
visitantes de fora, ,bem
como uma oportunidade
única de se vender produtos
licenciados e fazer um
caixa para os compromissos
da temporada. Então,
o que acham?

Henrique Porto
redacao@avante_esportes.com

Boas opções
Se no fim de semana passado as opções de entretenimento

esportivo na região foram poucas, neste agora vai ser pre
ciso optar entre alguns. Hoje, por exemplo, tem futebol ame

ricano em Corupá simultaneamente ao Campeonato Varzeano
de Iaraguá. Se em Corupá está em jogo uma vaga na final do

Campeonato Catarinense, noVarzeano as vagas em disputa são

na semifinal. Amanhã a bola da vez é o Olympya, que enfren
ta uma das melhores equipes de futebol feminino do Brasil, o
Kindermann, que nunca perdeu em solo catarinense. Prestigie! Cartola FC

Hoje é o último prazo para
os cartolas que desejam
aderir à liga avanteesportes.
com, no Cartola FC. Já
temos quase 130 times na

briga por prêmios, como
uma camisa oficial da CSM/

Pré-Fabricar. Lembrando

que na última rodada

quemmandou bem foi o

cartolaAlessandro Stein, do
Juventus (SC), que somou
74.33 pontos. No geral, a
liga é liderada por Diego
Gernandes, do Spartak JGS,
com 259.46.

•
Juventus

Informações vindas
de Itajaídão conta de

umbomdesempenho
do luventus no jogo-treino
contra oMarcílioDias. É bom
lembrar que o time dePingo
só enfrentou adversáriosmais

fortes.OMetropolitano e o

Marcílio sepreparampara a

SérieD, enquanto o Joinville joga
aB. Por falarno jogo-treino em
Itajaí, dizem que o gol deMárcio
Goiano foiumapintura.

CLASSIFICAÇÃO
Futsal

3"RODADA

06/06
19h30 Sport x Palmeiras
19h30 Atlético-GO xGrêmio

20h30 Vasco x Náutico
20h30 Atlético-MG x Bahia

20h30 Coritiba x Portuguesa
21h50Santos x Fluminense

21h50 Internacional x São Paulo

21h50 Ponte Preta x Flamengo
07/06
21h Botafogo xCruzeiro

21h Corinthians x Rgueirense

Me questionaram sobre o

grupo da CSM/Pré-Fabricar
na segunda fase da Liga
Futsal. Disse que considero

um grupo possível. Dos três
adversários, só perdemos
para o Marechal Rondon.

E quem assistiu ao jogo
lembra que o grande nome
foi o goleiro adversário Chico.
Enfim, se existia um grupo
bom para cair nesta fase, foi
esse, pelo equilíbrio.

15° Palmeiras

16° Ponte Preta 1 2' O 1

17" Portuguesa _l 2 O 1 1 1 2 -1 17

18" 8al118 ,j 2 O 1 j O 1 -1 17

19" Corinthians O 2 O o 2 O 2 -2 O

20" Coritiba O 2 O O 2 2 5 -3 () Rebaixados para Série B
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Kíferro, Amizade
e Atlético t,/\, podem
garantir vaga nas
semifinais na
tarde de hoje

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

Henrique Porto

Depois do recesso no últi
mo fim de semana, o 30°

Campeonato Varzeano de Iara
guá do Sul será retomado hoje.
Três jogos válidos pela segunda
rodada da terceira fase aconte

cem no Guilherme Tribess e na

Arsepum.
Pela Chave M, apenas uma

partida. O Atlético Indepen
dente ''!\' pode assegurar vaga
na em caso de vitória sobre a

Néki, às 13h30, na Arsepum.

Os schroedenses vêm de um

empate frente o Supermercado
Brandenburg e precisam pon
tuar para seguir com chances,

Na sequência, às 15h15, Ki
ferro e Tigre jogam no mesmo

local, em partida válida pelo
Grupo N. Os times estão em

situações distintas dentro da
chave. A Kiferro vem de vitória
e joga pela classificação. O Tigre
perdeu no primeiro jogo e ago
ra precisa vencer para buscar
uma vaga na última rodada.

Simultaneamente, Operá
rio e Amizade se enfrentam no

Guilherme Tribess, pelomesmo
Grupo N. A situação é similar a
do outro jogo, onde o Amizade
buscar a classificação, enquan
to o Operário quer seguir com
chances na disputa.

Mineiro, do Amizade, e Mar
quinhos, da Nékí, são os arti
lheiros do Varzeano com 9 gols.
A competição apresenta uma

MANADA Força do grupo é a grande aposta do
Corupá Buffalos para chegar a mais uma f"mal

t n

HENRIQUE PORTO /AVANTE!

"

QUASE LA Kiferro e Atlético Independente 'W'

podem encaminhar suas classificações

Schroeder

Três jogos acontecem neste sábado
�

Três jogos movimentam o

26° Campeonato Municipal
de Schroeder no domingo. A
sexta rodada da primeira fase
terá jogos nos estádios Vergí
lia Rabuske ('Iupy) e Cláudio
Tomaselli.

No Centro-Norte jogam
inicialmente Independente
e Néki, às 13h15. Na sequên
cia, às 15h, é a vez de Esporte
Real e Tupy medirem forças.
No mesmo horário, Unidos e

Rio Hernjogam no Centro. O
União folga.

A classificação aponta o

Tupy em primeiro (12 pontos),
com a Néki em segundo (9
pontos), o União em terceiro

(8 pontos) e o Esporte Real em

quarto (ôpontos).
O artilheiro é Fernando

Querino, da Néki, com 5 gols
marcados até aqui.

Buffalosmiram a segunda decisão
Chegou a hora da manada

corupaense mostrar a sua for

çar. Após cumprir uma cam-:

panha invicta na fase classi

ficatória, o Corupá Buffalos
enfrenta os Bárbaros do Vale

por uma vaga na decisão do

Campeonato Catarinense de
FutebolAmericano.

No ano passado, a equipe
chegou lá, mas acabou caindo
diante do Joinville Gladiators
na final. Neste ano a história
vem se escrevendo de forma
diferente. Os Buffalos quebra-

ram uma invencibilidade de
três anos dos joinvilenses no

certame estadual, em jogo vá
lido pela fase classifiçatória.

Também pela fase de clas

sificação, os corupaenses ba
teram os Bárbaros do Vale por
24 a 7, em Blumenau. A partida
deste sábado inicia às 14h, no
Seminário Sagrado Coração de

Jesus, com entrada franca.

.

Na primeira fase o Corupá
Buffalos, disputou seis jogos,
vencendo todos. O ataque
marcou 178 pontos, sendo o de

melhor desempenho até aqui.
A defesa permitiu que as equi
pes adversárias pontuassem
40 vezes, ficando atrás apenas

I

do Joinville Gladiators e do São

José Istepôs, que sofreram 36

pontos até aqui no campeo
nato. Ambos se enfrentam na

outra semifinal.

Semif"mal será neste

sábado, às 14h, no
Seminário SagTado
'Coração de Jesus.
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DE DESCONTO

TODA LINHA
VOLKSWAGEN COM ATÉ

HOJE ATÉ
ÀS17HORAS

TAXA DE

O�.

TAXA DE

O�.

www.vw.com.br. Promoção válida até 16/06/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. IPt reduzido somente para veículos com motorização até 2.0.

Crédito sujeito a aprovação no banco Volkswagen conforme política vigente. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2012/2013, sem limite de quilometragem, para

defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento

do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 7012834. SAC: 0800 7701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935.
. Caraguá Auto Elite

A escolho perfeitaNÓGUODAG.
CO,...ÇE$:llIQNÁJUAS
Pt Ii'ltÇVW$
AC;ljS·AHVI

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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