
Ciclismo

Pedaladas ent solo francês
o empresário Durval Marcatto CE) e o

diretor industriàl Reinaldo Stuart CD),
de Jaraguá do Sul, embarcam no dia
2 de julho para participar da famosa

competição "Le Tour de France".
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Alguns partidos da região anteciparam a data para oficializar as coligações e as candidaturas
a prefeito, vice e vereadores. As definições de Jaraguá do Sul ficam para o dia 30.
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Posto Bogo
Comemora, hoje, 26 anos

de atividade. Empresa
atende os clientes, no

limite com Guaramirim.

Senai
No dia 24 de junho de
1975, essa importante
entidade de ensino técnico
abria as portas para os

jaraguaenses. As primeiras
instalações permanecem
no mesmo lugar, no bairro
Rio Molha.

Sesi
Outra instituição que
chegou na nossa cidade,
'em 1975, foi o Sesi. A

unidade foi instalada
onde antes havia um

campo de futebol. De lá

para cá, muitas novas

ampliações foram feitas no

mesmo terreno, localizado

junto ao Senai.

Logistica e

distribuição
Este é o tema de mais
um treinamento

proporcionado pela Apevi,
que ocorre entre os dias
2 e 5 de julho, no Centro

Empresarial de Iaraguá do
Sul. Mais uma importante
colaboração para a

evolução profissional.

Lourival Karsten
Ikarsten@netuno.com.br

COlO carteira assinada

Em maio, a criação de empregos com

carteira assinada foi 45% menor que
em o mesmo período do ano passado.
Embora mostre uma desaceleração no

ritmo, ainda foram abertos 139.679 pos
tos de trabalho no País. Como o cresci-

'

menta da população está em torno de
1 % ao ano, significa que deveríamos
criar pelo menos dois milhões de postos
de trabalho, apenas para manter o mes

mo nível de ocupação. Nem todos são
com carteiras assinadas.

Tecnologias
limpas
Na reconstrução das casas

destruídas pelo tsunami
de 2011, o Japão está
utilizando tecnologias
limpas. As moradias
estão sendo cobertas
com painéis solares.
Por aqui, nem sequer os

eficientes aquecedores
movidos pela energia
solar estão garantindo
lugar nos telhados. A

,

pouca disponibilidade de
recursos naturais faz uma

diferença muito grande.

LOTERIAS
LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 768
01 - 03 - 05 - 06 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 17
19 - 20 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2924
04 - 29 - 57 - 59 - 65 .

Cimento
Aproveitando uma "janela de oporturIidade", a

Camargo Corrêa gastou 1,5 bilhão de euros para
adquirir quase 95% do capital da portuguesa Cimpor
(foto), uma das dez maiores produtoras de cimento
do mundo. Como a empresa possui operações em

13 diferentes países, é um ativo estratégico para
uma construtora que busca cada vez mais negócios
em outros países. Pelo lado português, é uma clara

operação de venda dos anéis para salvar os dedos.
Boa parte do capital estava em poder de estatais

portuguesas, muito interessadas em botar dinheiro no

caixa. Mas a ação decisiva foi o acordo com a também
brasileiraVotorantim, que ficará com algumas das
unidades da Cimpor. Como toda crise - a doVelho
Mundo - também é uma fonte de oporturIidades.

Combustíveis vão subir
Previsto para o próximo mês, o aumento dos combustíveis

poderá ter reajuste, em torno, de 10%. Tudo para que o

preço dos outros derivados possa ter Um reajuste menor.

Considerando o potencial impacto na inflação, o governo
tem evitado este acréscimo a todo custo, mas a justificativa
da Petrobrás foi mais forte.

'

Fa.:z be\lV\ ra.ra. você
Área/ Requisito Cidade

POUPANÇA

www.ocorreiodopovo.com.br

Certificação
Ceatex
o Sindicato das Indústrias de

Fiação, Tecelagem e do Vestuário
de Blumenau (Sintex) lançou
o Programa de Certificação
Ambiental Ceatex. A açãofoi feita
em parceria com o Senai. A iniciativa
visa estabelecer um diferencial

competitivo e o reconhecimento em

relação-às boas práticas ambientais.
A adesão ao programa é voluntária.
A empresa interessada passa por um

processo de avaliação para conhecer
o estágio das relações às questões
ambientais. Se forem atendidos
todos os critérios estabelecidos, a

empresa será contemplada com a

certificação ambiental.

�ão de Açúcar
Grupo Casino assumiu
oficialmente o controle do Grupo
Pão de Açúcar. Com a aquisição,
o empresário Abílio Diniz deixa a

presidência. O mais importante
grupo varejista brasileiro passa
para o comando de uma empresa
estrangeira. O acordo, assinado
em 2006, com o grupo francês

permitiu o forte crescimento da

empresa nos últimos anos.

IPCA-15
De acordo com a prévia do IBGE

para o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (Amplo-15), houve
uma subida de 0,18% nos preços.
A taxa é bem menor que os 0,51 %

apurados em maio. Ao que tudo

. indica, os preços no País refletem

parte da crise externa.

Etiquetas
inteligentes
o futuro com certeza trará coisas
muito diferentes. Algumas delas
estão em andamento. Uma é a

adoção do código no sistema QR
(Resposta Rápida). Esse tipo de

etiqueta está sendo produzida por
aqui por empresas como a Etima

Etiquetas, de Iaraguá do Sul.

, ICADORES ÍNDICE PERÍODO

Informa abertura de processo seletivo
SELIC

. . �!l'i0(�. 30.MAJ;O.2012
TR

, g!gggo/� 22,JUNHO,2012
CUB 1.183,14 JUNHO,2012

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

BOVESPA: .. -0,12% 22.JUNHO.2012
...............................................................................

Inscrições e informações,
NASDAQ !l,l?�o ....

22,JUNH02012

AçóES PETR4 19,55 't 1,45%
VALE5 38,81 ... -0,1:0%
BVMF3 9,99 '* 3,52%SECRETARIA ESCOLAR: Ensino médio

completo; Conhecimento em rotinas JARAGUÁ DO SUL Por meio do site até dia
burocráticas de administração escolar; 01/07/2012
Prática na organização de documentação e

registros de secretaria educacional.

0,5318 23,JUNHO.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT • 0%

OURO ·.0%

US$ 89,480
US$ 1572,650

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site

www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco.

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DOLAR COMERCIAL (EM R$) 2,0642 2,0647 1l' 0,48%

P9�A��V�!$iliq!�1.1��j 1:9706 �!Ú?g •.1,���o
E.P.!lg(E.1.:l !I�! �?��7.�... �,�gg? ! g?���o.
LIBRA (EM R$) 3,2213 3,?252, '* 0,24%
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I\. regulamentâção do uso de Facébook para os

I\.menores de 13 anos parece ter sido a solução
encontrada pela empresa do site de relacionamen
tos para tentar diminuir o número de contas falsas
de adolescentes. Na rede social, o cadastro só pode
ser feito por usuários acima dessa idade.

Mas muitos que desejam utilizar o site acabam

,

realizando perfis com dados pessoais falsos; prin
cipalmente a idade. De acordo com informações
do jornal americano The Wall Street Iournal, Mark

Zuckerberg, para tentar acabar com essas atitudes

irregulares uma "versão infantil" darede social es-

Mas muitos que'desejam utilizar o site
acabam realizando perfis' com dados

pessoais falsos, principalmente a idade.

taria sendo desenvolvida.Com isso, os pais teriam a

opção de "atrelar" seus pedis aos dos filhos, man

tendo. uma vigilância constante às ações deles.
Mas antes que alguma mudança asonteça pelo

"

Charg�
LEVANTAMENTO DE PESO

COM PACOTES DE ALIMENTO

11<(:, DE. FeIJÃo
'6"M CADA I.ADO{II

ISSO �ue. E!..l
C�MO 'êe. l;"E.VA,lJ1'AR

�1t\)..O!

Do leitor

Eu aprendíl
OS anos nos deixam marcas

de expressão, mas quando
vividos de forma humilde e com

atitude podemos ir aprenden
do com erros e acertos, olhando

sempre para frente pois pedra
parada cria limo.

Eu aprendi ao longo destes
anos que não existe felicida
de plena, que ela é simples, ela
ãcontece às vezes em doses rápi
das, por isso é preciso percebê-la
e desfrutá-la pois ela na verdade
é fruto da comparação.

Eu aprendi que a maioria das

religiões é um grande comércio

para ganhar dinheiro, muitas se

aproveitam da condição de igno
rância e desespero das pessoas;

Aprendi num estádio de futebol

que é aquilo sim é motivação, não
vi isso em nenhum outro lugar, es

cola, casa, trabalho ou igreja; ,

Aprendi que quando se tem

um filho é que realmente enten

demos um amor de paí e mãe;
. Aprendi o valor que tem um

teto quando você vê uma senho
ra mãe, chefe de família receber

a notícia que foi contemplada no

sorteio do Programa minha casa'
minha vida;

Aprendi que vale a pena dizer
'o quanto amamos uma pessoa
enquanto ela está viva, após isso
não adianta mais nada;

Aprendi que a educação e a

gentileza deveriam estar no ma

nual de todos os pais para ensi
narem a seus filhos. Aprendi com

minha filha que se você, quiser
ensinar é preciso ser exemplo;

Aprendi que no Brasil paga
mos muitos impostos e temos'

poucos serviços oferecidos, que a

maioria dos políticos fazem legis
lação para causa própria, o maior

grau de ética é quando-pensamos
no coletivo, se assim fosse não te

ríamos tanto desvio de dinheiro;
Aprendi que a vida é curta,

conselhos devem orientar, mas

as respostas sempre devem ser
__

buscadas em nosso interior pois
somos únicos neste Universo.
Uma ótima semana a todos!

Rogério Manoel dos Anjos

i Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.5QO caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacaoê'ocorrelodopovo.corn.br.

- - I

Facebook, OS pais devem continuar vigilantes aos

atos dos filhos. A Internet é um espaço encanta

dor, principalmente para as crianças. É um lugar
onde os pequenos ficam mais próximos de perigos,
como de pedófilos e drogas.

Nas páginas 4 e 5 da edição de hoje, uma pes
quisa mostra um gráfico que aponta as principais

'

preocupações dos pais com o uso da rede social

pelos filhos. Entre elas, estão a pedofilia, Bullyng,
vírus, roubo de identidade e drogas.

.

O importante é ficar. atento para evitar proble- ,

mas com isso. Acompanhe amatéria.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Feche aportal
Eu bem que gostariaque os olhos que agora cor

rem por estas linhas fossem olhos de mulher.
Pensando bem, o que vou dizer interessa também
aos homens, aos homens que são pais, aos ho
mens que vão ser pais. A todos, enfim.

Você é mulher? Está se separando? Não? Mas
um dia bem que pode se separar do marido, nin

guém sabé. O que quero dizer vem a propósito de
.

uma história dramática que dia destes ocorreu em

Niterói, Rio de Janeiro.
A história envolve uma mulher que se separou

do marido, e o marido não aceitou ser mandado

embora, como não costumam aceitar os machos

impotentes, eles se sentem humilhados quando
as mulheres os mandam pastar, desculpe, quis di
zer passear. O sujeito da história não aceitou ser

rejeitado, vivia incomodando,' fazendo ameaças,
querendo reconciliação, aquelas coisas típicas do
macho diminuído pela rejeição da mulher.

Numa certanoite da semana passada, o tal ma

rido invadiu, armado, a casa da ex-mulher, pegou
a na cama com o atual companheiro. Houve dis

cussão, ameaças, a mulher desarmou o ex-marido
e pediu que ele -e o atual marido parassem de bri

gar' caso contrário elase mataria. Matou-se.

Ato contínuo, o atual companheiro da mulher
suicida desarma o invasor e dá-lhe três tiros, ma

tando-o. Essa é a história em resumo.Vim até aqui
.

.para dar um conselho às mulheres que se sepa
ram dos maridos, seja uma separação consensual,
numa boa, ou não. Separada, a mulher que troque
todas as fechaduras da casa, todas. E que à noi

te, ao ir dormir, tranque bem trancada a porta do

quarto. Aliás, todos os casais devem fazer isso, por
uma razão ou por outro, mas sempre por questão
de segurança. Separou-se? Troque a� fechaduras,

não espere, troque-as e deixe tudo sempre muito
bem fechado. O seguro morreu de velho, maridos
rejeitados' são piores que o demônio quando le
vanta com o pé esquerdo. Não duvide,

Maria
Estou definitivamente desencantado com a apli

cação da Lei Maria da Penha. As mulheres que não

percam mais tempo ao ir às delegacias para fazer

queixas contra seus machos covardes. Perda de tem

po. Que se cuidem desses machos ameaçadores, im

potentes. Que não se descuidem, que avisem aos ir
mãos mais velhos ou achem "parceiros" para dar um

jeito nos valentões que fazem ameaças. Muito fácil
achar esses "parceiros", facílimo... Mas não percam
mais tempo com a Maria da Penha, os tribunáis não

gostam dela e a polícia não pode fazer muito. Achar

quem "ajude" é bem mais garantido e fácil...

Martelo

Diga ao seu filho que se, ele ou ela, dedicar uma

hora, unia hora que seja, à leitura sobre alguma ati
vidade específica em pouco tempo ele ou ela será

especialista mundial nessa área. Pode ser A Arte de
Martelàr Pregos N� Parede, o que for, a pessoa se

tomará formídável especialista nisso. Uma hora de
leitura especial por dia faz milagres. Digaao seu filho
ou filha que tente, depois me mande dizer.

- Falta dizer

Qualificação profissional, seja no quer for, é de

responsabilidade _\
puramente pessoal Ninguém

a pode dar a você, só você mesmo pode tomar-se'

qualificado. É como o carroceiro que pode puxar o

cavalo até o bebedouro, mas não o pode fazer beber

água... Vale o mesmo para a qualificação, só a pessoa
decidepor ela E aí, o céu é o limite.

.�-

Fale conosco
/"
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JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

Facebook

www.ocorreiodopovo.com.br

Liberdade monitorada
paraoriançasnarede

Site trabalha nova tecnologia para permitir que
menores de 13 anos tenham contas vinculadas aos pais

Wall Street Journal, aplicaria uma

tecnologia para que os pais deter
minem de quem seus filhos podem
ficar amigos e que aplicativos uti
lizariam. O jornal informou ainda

que a medida deve agravar os pro
blemas de privacidade da rede so

cial, mas afirmou que o Facebook
não tem outra solução a não ser

buscar a forma de estabelecer con-

troles que levem em conta o uso do
site por crianças.

A rede social cumprirá as leis

/\ tualmente, o Facebookexige que
rlseus usuários tenham 13 anos

para se tornar usuários, mas traba-
.

lha em uma tecnologia - ainda sem

data para entrar em funcionamen
to -:- que visa permitir que crianças
menores desta idade possam usar a

rede social com supervisão dos pais.
O plano do Facebook, divulgado

esta semana pelo jornal americano

.

Respeito ao próximo
Em seu livro "Bullyíng e

Cyberbullying - O que faze
mos com o que fazem conos

co?", lançado em 2011, a mes
tre em Psicologia pela PUC/
Rio de Janeiro, Maria Tereza

Maldonado, aborda os .perfis
criados nas_redes sociais ex

clusivamente para promover
negativamente - a imagem de
uma criança, colega ou pro
fessora, por exemplo. "É mui
to importante ensinarmos a

noção de respeito ao próximo.
Durante o desenvolvimento
da criança há uma confusão

de conceitos sobre os limi
tes da liberdade de .expressão
e o respeito com as outras

pessoas", alerta. "Com a face
oculta, os bandidos seduzem
facilmente, inventando per
fis atrativos nas redes sociais.
Com isso, fica fácil conquistar
a confiança de crianças e ado

lescentes", finaliza a psicólo
ga, reforçando que a noção de

respeito em relação ao próxi
mo e o alerta sobre perfis fal
sos devem estar entre as pre
ocupações principais dos pais
e educadores.

dos Estados Unidos e de outros.pa
íses sobre a proteção de menores.

Estas leis variam de um lugar para
outro; em alguns há similaridade
com as normas americanas e, em

outros, como no Brasil, não existe
uma legislação específica sobre o

assunto. "Estamos em diálogo con

tínuo com órgãos reguladores e au

toridades. Queremos ajudar os pais
e responsáveis a manter seus filhos
a salvo nesse ambiente on-line", diz
um comunicado emitido pela em-

presa. Hoje, ao detectar contas per
tencentes a usuários com menos de
13 anos, o Facebook exclui os perfis,
impedindo qualquer atividade, mas

muitas crianças mentem sobre sua

idade para acessar a rede, hoje com

cerca de 900 milhões de membros
em todo o mundo. De acordo com

informação da companhia de aná
lise de dados Consumer Reports,
mais de sete milhões de crianças
abaixo da idade permitida acessa

ram o site em 2011 .

Principais preocupações _dos pais

56%

41%

35%
29%

15%

74%
Estão. preocupados Pedof"J.lia BulIyng Vírus Roubo de Drogas

com a segurança dos
na rede identidade

filhos no Facebook

Fonte: Minar Monitor, Ibope Nielsen, a pedido do jornal Valor Econômico. Consultoria Miediamark Research
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"
Convém que pais

tenham çonversas
muito francas com

os filhos,
alertando-os

/

sobre pessoás mal

intencionadas
na rede.

Rafael Meira Luz,
promotor

Relacionamento familiar

Díálogoe confiança entre pais
e filhos fazem a diferença

O promotor Rafael Meira Luz, da
Curadoria dos Direitos de Crianças e

Adolescentes da 7a Promotoria de Jus
tiça de Jaraguá do Sul ressalta que, ape
sar destas possibilidades jurídicas de

autorização ou proibição de acesso, o

panorama mais adequado, ria relação
entre pais e filhos, sobretudo na pri
meira adolescência - logo no início da

puberdade-, é o da formação de laços
fortes de confiança para que os acessos

sejam pautados por uma convivência
virtual sadia e harmoniosa. "Convém

qus pais tenham convetsas muito fran
cascom os filhos, alertando-os acerca

da existência de muitas pessoas mal
intencionadas na rede, mas asseguran
do que tenham certa liberdade no uso

dos bens eletrônicos. Aliás, apenas a

liberdade conferida aos nossos filhos

oportunizará a aquisição (por eles) de

responsabilidade, já que não há res

ponsabilidade para quem não pratica
um ato livremente", reforça.

Outras dicas são evitar que os filhos

possuam computadores com acesso à In
ternet em seus quartos, deixando-os em

um local de fácil acesso para os pais ou

responsáveis. Em caso de permanecerem
os computadores nos quartos, convém

que fiquem sempre virados com o mo

nitor para a porta, que obviamente nun

ca deverá ser trancada quando estiver

usando o computador. "Estes pequenos
gestos, frutos de uma conversa franca e

sadia entre pais e filhos, demonstrarão a

preocupação dos pais com a segurança
deles, afastando a ideia que muitos jo
vens possuem de que a intenção é a de

vigiá-los sempre".
A decisão de liberar ou não oacesso de

crianças (até 12 anos não completados) e

de adolescentes (a partir de 12 anos) é ex

clusiva do provedor do serviço, no caso, o

Facebook. "O que se tem por certo é que
até os 18 anos, crianças e adolescentes
encontram-se sob a guarda e responsa
bilidade dos pais, que podem inclusive

proibir a abertura de. referidas contas,
seja por contato direto com o provedor
do serviço, seja através de requerimento
judicial", finaliza o promotor.

A psicóloga Alice Picoli, da rUC/Católi
ca de-Santa Catarina, afirma não ver proble
mas no fato de uma criança ser usuária de
redes sociais, desde que exista um acompa-

.

rihamento dos pais ou responsáveis.

"
A criança precisa do

acompanhamento dos pais.
Aline Picoli, psicóloga

ATENÇÃO Laura Resende criou seu perfil quando tinha .12

anos, mas os pais têm ª senha e conferem os aeessos'

Uso responsável
A adolescente Laura Resende, 14,

criou seu perfilno Facebook aos 12 anos.

Os pais da menina, Idezides e Janaína Re

sende, contam que estão sempre atentos

aos conteúdos acessados pela filha. "Per

guntamos se ela está tendo cuidado, que
páginas acessa e, acima de tudo, temos

uma relação de confiança e qualquer
coisa de errado que possa acontecer,
ela nos comunica", ressalta Idezides. Os

'pais têm a senha de Laura e, periodica
mente, Ianaína monitora -as atividades
da filha na rede social. "Eu não adiciono

quem eu não conheço 'ê mesmo quan
do alguém conhecido me adiciona, eu

dou uma olhada no perfil dele antes de
aceitar a amizade", conta a adolescente.
"Em casa, sempre tivemos abertura para
conversar sobre tudo, nosso convívio fa
miliar é baseado na confiança", resume o

pai, favorável à "liberdade monitorada" .

Alessandra Michelli orienta os filhos
Michandria, 14, eVinícios, 7, a não aceita
rem amizade de estranhos. Vinícios quis
ter um perfil depois que a irmã criou o

dela, no início deste ano, mas o interesse
dele são os joguinhos. "As senhas dos dois
estão salvas no computador e eu também
controlo o tempo que eles ficam nave

gando", garante Alessandra.

CUIDADOS A1essandra Michelli já alertou aos filhos para
'f!le não aceitem a amizade de estranhos no Facebook

Costa
SERViÇOS CONTÁBEIS

I
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Convençõe$
Os ultimatos foram marcados

Partidos da região correm contra o relógio para definir, até o dia
30 de junho, os candidatos a prefeito, vice e vereadores.

9h 15h 19h
PSDB , na sede PR, na sede PDT, local ainda

do partido do partido não confirmado

29/6-17h 29/6 -19h
14h 15hPSD, Sindicato 20h

PMDB,na DEM,na do Vestuário, PC do B,
Sociedade Câmara de

I
com participação Câmara de Pp, no hotel

Esportiva Avaí Vereadores de
dos partidos da Vereadores de San Sebastian

Guaramirim
" coligação (PPS,

Jaraguá do Sul
26/6 -18h I PRB, PRp, PSB,

PSDC, PT do B,
PSD,na 30/6

;
PTB, PV)

18h30Câmara de PT, sem local
Vereadores de definido 15h PMDB,na

Guaramirim DEM,no Câmara de

Jipe Club Vereadores

-_-_ -=--,:_:-:�,�

VALE DO ITAPOCU

Verônica Lemus

Definida a pré-candidatura à reeleição
do prefeito Nilson Bylaardt (PMDB), o par
tido deve homologar a escolha no dia 29.
Os possíveis candidatos a vice podem vir do
PPS, com o provável nome de Geraldo Safa- '

nelli, mas pode sair também do PDT, com o

empresário Marcos Ireis.
O DEM está firme na decisão de oficia

lizar, no dia 29, a pré-candidatura de pre
sidente do partido, Mário Sérgio Peixer. A

legenda tem conversas aproximadas com

o PI e PP. Os Democratas não descartam a

possibilidade de uma candidatura própria,
caso não conseguam fechar uma coligação.
O PI não pretende abrir mão do pré-candi
dato à cabeça de chapa, Evaristo Caviquioli.
O partido também fala na chance de formar
uma chapa pura.

,

.

�

Schroeder
'

i 30/6 - 13h

ti,,'
PT , na Câmara

I de Vereadores
de Schroeder

30/6 - 14h
PMDB, DEM, PC
do B, PSD e Pp, na

Sociedade Vitória

24/6
PSDB, PV

(riscado)
adiado, dia 30

17h
DEM,nõ

antigo Banco
do Brasil

8h
PMDB,na
Câmara de

Vereadores de
Massaranduba

17h
Pp, no Clube
Onze União

A dobradinha dos atuais prefeito e vice

prefeito de Massaranduba, Mário Fernan

do Reinke (PMDB) e Armindo Sésar Tassi

(PSDB) para a pré-candidatura à reeleição
será homologada no dia 30. O PSD' entrará
com apoio na proporcional.

Na oposição, o DEM lançará a candi
datura de Dávio Leu Ir, filho do ex-prefeito
Dávio Leu. Ele foi definido como pré-can
didato a vice depois que o pai teve proble
mas de saúde. Na cabeça de chapa, o PP

oficializa, também no sábado, o nome do
outro ex-prefeito, Odenir Deretti. Quem
apoia a chapa é o PI.

O maior município da região é também o mais in
definido sobre as candidaturas à disputa majoritária. A
maioria dos partidos com nomes para a cabeça de cha

pa continua firme em não abrir mão da vaga de prefeito.
-

A suplente de senadora, Niura Demarchi, é a-aposta do
PSDB, que definiu apenas parceria com o DEM e o PSC.
Os democratas mantêm o nome de Adernar Possamai
como pré-candidato.

O PPS e o PSB tentam emplacar os nomes de Alcides Pa
vanello e Gilda Alves, respectivamente, como candidatos a

vice na chapa liderada pelo PSD. A sigla pretende lançar a

prefeita Cecília Konell à reeleição.
O PC do B, do pré-candidato para a majoritária Jean

Leutprecht, conta com o apoio do PI, PHS e PIN para
entrar na disputa. Batendo o pé no nome de Moacir Ber
toldi para candidato a prefeito, o PR também não sabe
ainda quem será o vice. O ex-petista Dionei da Silva é a

aposta do PDI e o empresário Dieter Ianssen é o pré-
, candidato à cabeça de chapa do partido. Ele, assim como

quase todos, espera pelo posicionamento do PMDB para
definir o cenário .

PT, Pp, PDT, PR e DEM ,

na Câmara Municipal.

•

Em Schroeder, um dos caminhos já foi delineado.
O PMDB vai oficializar no dia 30 o nome de Aparício
Ribas como candidato a prefeito, tendo como vice o

vereadorValmor Pianezzer, do PSD. No mesmo dia, os

demais partidos da coligação - DEM, PC do 13, PSD e

PP - também farão suas convenções.
Para enfrentá-los, o PSDB homologa amanhã o ex

prefeito Osvaldo Iurck como cabeça de chapa. O nome

do vice deve ser indicado pelo PIou PV: As duas siglas
deverão coligar com os tucanos. Por causa das indefi

nições no PV sobre a escolha do vice e também pelas
dificuldades em completar a cota partidária - que pre
vê a proporção de 30% e 70% para candidatos de sexos

opostos -, o PVadiou a convenção agendada para o dia
.24, "Provavelmente será no dia 30", disse o presidente da

legenda, Siegried Weiss.

Assim como Massaranduba, Corupá tam

bém já tem o cenário definido. No dia 17 de

junho, o PMDB realizou a convenção homo-.
logando a candídatura à reeleição do prefeito
Luiz Carlos Tamaníní e do ex-secretário Loria
no Rogério da Custa como candidato a vice. Na

coligação majoritária, ambos os partidos for
maram aliança com PPS, PC do B e PSB.

Para amanhã, será oficializada a candida
tura do vereador João Carlos Gottardi a pre
feito. Ele terá como vice o também verêador
Everaldo Mokwa (PP). Às 9h na Câmara de
Vereadores, o PDI, PR e DEM também con

solidarão sua parceria na majoritária. Segun
do Gottardí, não deverá haver surpresas na

convenção.
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Pedetista
na cidade
Hoje de manhã, o pedetista
jaraguaense Agostinho
Zimmermann busca no

aeroporto de Joinville o pré
candidato do PDT, Dionei
da Silva. A agenda do fim
de semana está repleta de
encontros com outras legendas
para discutir as alianças.

Fora de

Jaraguá
o vereador Ademar Possamai

(DEM) não participa da sessão

de terça-feira na Câmara de

Iaraguá do Sul. Estará em

Brasília, onde participa de uma

audiência sobre previdência
complementar. O democrata
vai perder a votação do pedido
de informação sobre o evento

de Mestres Salas, que virou

polêmica na última semana.

Novo encontro·
Neste fim de semana, o PR,
do ex-prefeito Moacir

Bertoldi, volta a conversar

com os parceiros PSDB,
DEM e PSC. As siglas vêm
buscando um entendimento

para a corrida majoritária.

Sem resposta
o presidente da Fundação
Municipal de Esportes, Valdir
Bordin, ainda aguarda resposta
do Ministério dos Esportes sobre
a devolução do recurso de R$
1,053 milhão. destinado para a

realização do Segundo Tempo.
O pedido de restituição da verba
seria devido ao ano eleitoral
e supostas irregularidades na

edição passada do programa.

Verdes na

proporcional
Apoiando na majoritária a

reeleição da prefeita Cecília

Konell, o PV estará junto na

proporcional com os parceiros
PPS, PTB e PSDC. A informação
é do presidente da sigla dos
verdes, Adilson Macário.
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Baiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

3275-0065

Incertezas no PMDB
"

Acoluna, o presidente do PMDB de chapa e da preferência pelo deputado
Jaraguá de Sul, Paulo Chiodini, estadual Carlos Chiodini. Mas, mesmo

transpareceu estar bastante tranquilo assim, antecipou que isso não está cer

ao falar sobre as tratativas para as elei- to e que a decisão caberá ao partido.
ções - apesar de o partido até agora No momento, as conversas continuam

não ter escolhido o nome do pré-can- para trabalhar a costura de siglas em

didato para a corrida majoritária. Por uma composição com o Pp, PT, PC do

telefone, ele confirmou o anseio do di- B, DEM ou PSDB. Ao que parece, a de
retório em ter candidato na cabeça de finição fica somente para o dia 30.

Incógnita
.

A maioria das lideranças
da base aliada do atual

governo ainda não teve a

oportunidade de conversar

tête-à-tête com a prefeita
Cecília Konell (PSD). A

grande incógnita é o nome
. do vice. Cada sigla tem a

sua aposta. Mas a sugestão
de Alcides Pavanello (PSB)

.

é a mais ventilada.

IMÓVEIS ""õ'

ETAI
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-01 00

Até agora nada
Quando estava em Jaraguá do Sul, em maio, o governador Raimundo
Colombo anunciou que a cidade seria contemplada com a obra de revitalização
de 16 quilômetros da SC-416, entre o bairro Rio Cerro até Pomerode.

Segundo ele, o projeto estaria pronto e deveria ser licitado em junho. No

entanto, até agora, nada. O gerente regional de Infraestrutura, Otoniel da

Silva, ficou de dar uma resposta sobre o assunto na próxima semana.

Contorno
ferroviá..io

. O processo licitatório para
a contratação da revisão do

Projeto Executivo do Contorno
Ferroviário de Iaraguá do Sul ainda
não foi devidamente instruído
e provavelmente não sairá este

mês, conforme havia previsto
a Diretoria de Infraestrutura
Ferroviária (DIF) do DNIT.

BR-280
No próximo mês, o projeto executivo
da duplicação da rodovia BR-280, entre

Iaraguá do Sul e São Francisco, deve
ser entregue'pelo governo federal.
Esta semana o superintendente
do Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transportes (DNIT) /

de Florianópolis, João José dos Santos,
confirmou à Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina (Fiesc) que a

licitação será lançada em setembro.

Nota oficial
A Prefeitura de Jaraguá do Sul declarou,
em nota, que a legislação, artigo 73, § 10,
da lei n° 9.504/1997, impede o governo de

repassar dinheiro para entidades em ano

eleitoral, sob pena de sofrer as sanções
previstãs em lei. Entre as quais, cassação
do registro da candidatura e responder
por ato de improbidade administrativa. A

declaração foi para justificar o não repasse
de verbas para o Clube de Motociclismo,
que organiza o Motogiro. O evento foi
cancelado pelos organizadorespor causa

da falta de apoio do Executivo.

A semana

'Dego (ex-prefeito Mário

Sérgio Peixer) e Pupo
(Evaldo jõão Junckes) não

têm chances. O PT até

teria, se expulsasse o Pupo'.
1. NILSON BYLAARDT (PMDB), prefeito de

Guaramírim, declarando que não há possibilidade
de formar coligação com as duas siglas que têm,

hoje, seus principais adversários políticos.

'O PT também nunca irá se

aproximar do PMDB, enquanto
Nilson Bylaardt estiver no

. partido. Não tivemos conversas,
imagina um namoro'.
2. EVALDO JOÃO JUNCKES (PT),

a respeito da afirmação de Nilson Bylaardt.

'Nunca o PR procurou
entendimento com o

PMDB. Somos contra o
.

atual modelo de gestão.
Diferente do que o prefeito
Nilson Bylaardt afirmou,

foi o PMDB que
procurou o PR'.

3. SANDRO ADRIANO ANTONIUS,
presidente do PR, de Guaramirim.

'Às entidades sempre
tiveram apoio da fundação

Cultural, mas este ano estamos
impedidos de fazê-lo. Os eventos

que fazem parte do calendário
da Fundação podem acontecer
normalmente. O que não pode

é recursos}.
4. JORGE Luís SOUZA, presidente da Fundação

Cultural, respondendo as críticas dos vereadores sobre
a falta de apoio para algumas festas culturais.
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Silvia Kita

..

nas

le
redacao@ocorreiodopovo.com.br

1 a Conferência da Comissão
em -defesa da Higiene e

'Educação da Saúde
Um 23 de junho de 1957 o jornal
Lpublicava reportagem sobre a

Primeira conferência da Comissão-
. organizada em defesa da higiene e

educação da saúde no município.
No início do mês, essa estrutura

alertava para os casos de poliomie
lite existentes no município (mais
de uma dezena), da falta de higie
ne nas edificações, nos locais de

criação de gado e porcos. Também
citada a falta de cumprimento do

Código de Posturas do Município,
princípalrúente sobre os cuidados "

com a saúde da população para
evitar, epidemias,

"-
- -

'

Poriníeíatíva do Juiz de Direito da '

Comárê�; Dr. Paulo Peregrino Ferrei
ra foi convocada uma reunião com

a presença de diversas autoridades,
onde foi definida a criação de comis
sões para estudar as medidas sociais
e educativas. O objetivo era preservar
a população de epidemias, princi
palmente da poliomielite. Os grupos
técnicos criados deveriam" delinear,
em pareceres escritos, normas de Hi

giene, Educação e Orientação Social.
A realização da primeira Confe

rência (ou reunião) foi dirigida pelo

Dr. Erich Kaufrnann, Teve a presen
ça do representante da Divisão de

Inspeção de produtos de origem
animal do Ministério da Agricultu
ra, Sr. Jefferson Davis de Paula e de
mais autoridades locais. Dr. Erich
Kaufrnann proferiu 'palestra sobre
"A aplicação de medidas preventi
vas no resguardar da saúde".

e-
Surpreendeu a todos saber que o

gado abatido no município não era

inspecionado. E para isto, medidas

deveriam ser tomadas: não beber lei
te cru, filtrar a água, evitar comer ali
mentos crus.icomunícar autoridade
médicada exístência de pessoas com

doenças contagiosas.
Dentre as medidas solicitadas

às autoridades municipais, desta
cam-se: a criação de um matadou
ro para submeter os animais de
corfe à fiscalização permanente;
pasteurização do leite distribuído à

população; e dedetízação.
Novas conferências, reuniões

com palestrantes, estava agendada
para o dia 24, sendo que o Dr. Fer

nando Springmann falaria sobre as

"Medidas Clinicas aplicáveis para
evitar doenças".

Nova Diretoria
�

A Sociedade Atiradores Iaraguá se reúne para mudanças
na diretoria. O Sr. Hermann Purnhagen renuncia a função
tendo em vista sua mudança para Rio do Sul. Novas eleições
foram realizadas em 30 de maio de 1937. Foram eleitos: Pre

sidente, Artur Muller; vice-presidente, Guilherme Gurnz;
secretários Conrado Mielke e Germano Ehmke Filho; e te

soureiros, Paulo Neitzel e Bruno Mahnke.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
III aJ�

Lunenâer �2!e-

Testando a ponte
da estrada de ferro

FOTOS ARQUNO HISTÓRICO

Chegada do trem, em 1910

É inegável a ligação da instalação da ferrovia
com o desenvolvimento de Jaraguá. Foi através
desse meio de transporte que a região se ligou ao

restante do País. Com a estrada de ferro tivemos
'

crescimento populacional e econômico. Muitos

empreendedores venderam ou adquiriram pro
dutos transportados pela linha férrea. Quando.
estava sendo construída a linha São Francisco,
as pontes passavam por testes para verificar se

suportariam o peso dos comboios ferroviários.

Assim, a ponte próxima ao centro do então distri -
,

to de Jaraguá também foi testada. O pesquisador
Emílio da Silva descreve esse teste e a chegada
do trem, no dia 23-dejunho de 1907.

"Uma hora da tarde. Ia se fazer o teste de

carga na ponte próvisória da estrada de ferro
sobre o Rio Itapocu, No linguado encheram
dois longos vagões com pedras. A locomotiva
Lauro Müller vinha empurrando. A máquina
vinha apitando e soltando a fumaça branca
(assustando os animais que se encontravam à�
margens da linha férrea). O maquinista Moraes
sabia como deveria executar a obra. Trezentos
metros antes partiu a todo vapor. Na cabeceira
da ponte, deu marcha à ré na locomotiva e-os
vagões em desatina corrida venceram a ponte,
passaram a brusca curva do km 76 e foram pa
rando devagar perto da estação telegráfica, cons

truída a uns quarenta metros na passagem de
nível da atual Av. Marechal Deodoro da Fonseca".

Anúncio: Tinturaria
-Catharinense

Entre, os dias 30 de

junho e 3 de julho de
1937, no Salão Buhr, es

tava programado um

grandioso espetáculo.
Magia modema, hip
nose, ilusões e pintura
rápida. O artista de fama

.
internacional já havia se

apresentado nos maio
res teatros do Brasil.

Tinturaria Cathariné1l.1lse
de AI\Hb1iF�tL.,O !4i\ll1<;NiErJ[''J['jà.

ATTENÇAO· \

ATTENÇAO
Communíca ao dislinclO publico de jaraguiÍ e arredo

res em geral. que acaba de- ínstallar-se com uma hem mon

tada TINTURARIA, prestando-se para qualquer serviço con

cernenre eo- ramo. como sela : Tlnjír ternas, de caxemira e 11-

nn», bríus, 8Ic., vestIl10s de lã e seda, lavagem da capas de hnrracha,
e gabardlul!. elc: tINGE E REfORMA -CHAPÉUS

Tinturaria Catharínense -

II � ·ndt IigâdR �os 1 L

Angelo Benetta comunica a abertura de sua empresa,
Tinturaria Catharinense, especializada no tingimento de temos,
vestidos e até chapéus. Iomal Correio do Povo, junho de 1937.
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Plural
.. contato@beatrizsasse.com.br 14784330306

DIEGO jARSCHEL

DIEGO jARSCHEL Di.Petry
e Amanda

B.Santos
curtindo

A Nossa

Feijoada,
que rolou no

ParqueOcaê

-

Marcelo

Carrette
Arlete Carrett

na noite

agradável do

Madalena

Cozinha

,

E rock!
o Salão Atiradores de Corupá recebe hoje, a partir das 20h,
a galera do rock. As bandas Nora Hera, Thomirock, Kravan e

Spiritus Diaboli agitam o pessoal que paga R$ 5 para entrar.

ARQUIVO PESSOAL

Estimação
• Hoje, das 9h ao meio dia, ocorre a Ba Feira de Adoção
de Animais da Ajapra. Será na Praça Angelo Piazera e em

caso de chuva será cancelado. Ótima oportunidade para
levar para casa um novo amigo.

..

Sopa
A Doce Pimenta Café, que fica
na rua Angelo Schiochet, no

Centro, em Iaraguã, está com

uma novidade nos meses de

junho a julho, Um bufê de

sopas está sendo servido nas

segundas e quintas a partir das
18h. Uma ótima opção para os

dias de frio.

• A entidade Focinhos Carentes, que cuida de animais

abandonados, especialmente cães, também tem feira. É neste

domingo, das 10h às 15 h, na Cães e Mimos Pet Shop, na rua

Barão do Rio Branco, a 100 metros do Angeloni. Participe!

DIVULGAÇÃO

o Colégio Marista São Luís

promoveu na noite de quarta
feira, o "Garota. Marista.

2012". AaJuna Franciane

Richter, do primeiro ano do

Ensino Médio, conquiStou
o título e irá representar o

Colégio no concurso ''Rainha
dos Estudantes", que
acontecerá no dia 14 de julho,
no Clube Atlético Baependi.
Tbayná Maba, do terceirão, foi
escolhida como Ia Princesa.

Da esquerda para a direita.:

Gabriela Glasmeyer, Renata.

Moser Rodrigues, Emily Tiedt,
Ta.rcila Mariano da Silva
Beltrame (Garota. Marista.

2011), lsabella Camargo,
Thayná Maba (1 a: Princesa)
e Franciane Richter (Garota.
Marista. 2012).

ARQUIVO PESSOAL

Live
vocal
ATheWay recebe

hoje a atração inédita
Live Delu e mais DI
Conrado, Outras

informações no

thewayclub.com.br.

Espumante
A Bodega do Richter convida para coquetel
de lançamento da Nero Gold, primeiro
espumante das américas com ouro 23k.

Será dia 27, às 20h, com presença do

enólogo Lucas Sartori. Investimento de R$ 30.
E mais degustação de vinhos argentinos,
chilenos, portugueses e franceses.
Contato: bodega@bodegadorichter.com.br.

Sorteio
Ocorreu na segunda-feira, às 18h no Shopping
Center Breithaupt, o sorteio da Promoção
"Amor Maior do Mundo". A ganhadora do
Fiat Palio Eva Flex OKM foi Verena K. da Silva,
residente no bairro Vila Rau. Com mais de
200 mil cupons depositados nas urnas, o

Shopping Center Breithaupt, agradece a

todos seus .clientes, pela participação.
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4°CarShow
7\ Teste domingo, a partir das

1 \' 9h, vai rolar no Parque
Municipal de Eventos, o 4° Car
Show. O encontro terá dezenas
de atrações. Entre elas, a par
ticipação do Starboys, Antigos,
Caminhões Fiorino Acoustic,
Carros de Arrancadão, Motos,
muitos prêmios.Às 16h, começa

. a balada automotiva. Um pra
. to cheio para quem curti carro,

som, mulher e loucuras. A pro
moção é do meu amigo Adria
ninho Iunkes, da Green Beats.
Vai perder?

-Leitor do dia
A leitora do dia é o grande
amigo 'e competente delegado
Kelman Vieira, que sempre
·lê esta coluna para ficar

por dentro das novidades
de nossa sociedade. Valeu
mesmo, irmão!

Bengala
Uma atleta do país Bengala
Ocidental foi presa acusada

de-estupro e de ser homem'
E o pior: só descobriram

- quando inspecionaram o

bastão do revezamento.

Faz sentido. Afinal, bengala
oriental seria um paradoxo.
(Via Kibe Loko)

Niver do

Joãozinho
Hoje o meu camarada Joãozinho
Depiné, grande figura do bem,
reúne toda a sua tribo na Toca

-

do Urso, para comemorar o

seu aniversário do jeitinho que
ele gosta: rodeado dos amigos
emuitos com-es e bebes.
Parabéns, irmão! Que Deus te

ilumine. e abençoe todaa sua

linda família.

Caraguó Auto Elite
A �scQrho p�rfe!t'Cl 3370-3242

Moa Gonçalves

- � - .

PRESENÇA Luzia Wilbert e André Luiz Santos

comemorando a vida, no Madalena Cozinha

A amizade
•

Imperou
Marcelo Mueller e Edson

"Capivara Monstro", depois de
uma temporada entre facas e

chicotadas, voltaram a trocar
"

figurinhas e dividir a mesma

mesa de bar. É isso aí, amigos.

Cardápi(! .

A galera que anda mais
nos ares que na terra,
comenta que a empresa
aérea Gol, como faz nos

voos internacionais, está
atendendo cardápios ao gosto
e ao bolso do passageiro,
em cartão ou dinheiro em

espécie. Para quem só recebia
Uma balinha como consolo,
está bom, não é?

Pensando bem
Quando a última coisa que
você tiver for Deus, vai

descobrir que Ele era a única
coisa que você precisa ter...

Café colonial
Para quem gosta decurtir um

delicioso café da tarde, hoje,
a partir das 15 horas, tem o

tradicional Café Colonial, na
Confeitaria Bela Catarina.

Lei seca
"O que é que vou dizer lá em

casa?", como diria, o narrador
Silvio Luiz - acabou o Carnaval,
passou a Macarronada do

Moa, vieram as festas

juninas, vem a Stammtisch
e o Réveillon de novo e nada
de Calito Mannes conseguir
.desencalhar. Irmão, acho bom
você rezar com mais fé, porque
estou vendo que o babado
está difícil para o teu lado.

Ganso
De tanto a mídia enaltecer as

atuações do jogador Ganso
do Santos, achei que fosse só
eu quem achava ridículas e

patéticas as apresentações do

jogador. Mas, graças a Deus,
o meu amigo e professor de
futebol Juarez Silvano e a

turma da TV Esporte Interativo,
concordam em número e grau
com este colunista. Ufa! Como
diz Juarez: "ele é um excelente

jogador de confraternização
entre solteiros e casados".

DMJLGAÇÃO

A "

TIM-TIM Depois de conconi.da promoção na fan

page da loja, Lucianne Marquardt, da Lua di Pano,
brinda Tânia Mara Gielow com a chiquérrbna blusa

\

Assados e Grelh�rlos

473371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

www.ocorreiodPpovo.com.br
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• Quem está bombando
€om seu charme nas

baladas é a gata Marilene

Cerqueira, ainda.solteira.

• O empresário atleta
Nene Wolf será o

aniversariante mais

festejado da cidade, na

próxima segunda-feira.
Tim-tim pra você.

• O amigo Tato Branco
irá liderar uma turma

animádíssima hoje, na la

Stammtisch dó Grêmio
, Esportlví; Iuventus,

,Só na geladinhai

q2U)7�
R. Hugo Braun, 4� - cenho
w,'N'W_koyrosho1eLcomJ.)f

Buxixo em

Corupá
O Sr.Leléco, personagem de
Marcus Caruso, na novela

global, "Avenida Brasil", teria

contagiado um caixa alta,
em Corupá. Dizem que o

empresário se apaixonou
por uma vendedora, do

tipo, 40 anos mais nova, foi
descoberto pela dona da

pensão, e agora o buxixo na

cidade está mais ardido que
pimenta do Quintal de Casa.
Por favor, uma bem

gelada na mesa 12.

Casa & Cia
Muito show a vitrine da Casa
& Cia Presentes. Marjori, a

dona do pedaço, caprichou
na repaginação com peças e

objetos de decoração, estilo

presente casual e atual, e com o

designer , surpreendentemente
.

maravilhosos. Vale conferir!

moagoncalves@netuno.com.br

Vai encarar?
Estava lendo numa revista
dessas de fofocas, que uma

loja com o sugestivo nome

de "Desigual", na Espanha,
realizou durante a semana

uma promoção na qual os

cem primeiros clientes que "

entrassem na loja poderiam
levar duas peças sem pagar. A

única e inusitada condição era

que eles deveriam estar usando

roupas íntimas. Não deu para
quem quis amigo. _

CAPA O jaraguaense
Felipe Luiz, do Atlético
de Madri, na Espanha,

é capa da revis�a
Nossa Weekend

ARQUNO PESSOAL

ParkAurora
Uma dica especial para este

domingo: almoçar com estilo,
curtindo o ar puro, direto na

natureza no Restaurante Park
Aurora. Ondej Logo após o

portal da Chocoleite. Mais

informações pelo telefone
3376-1084.

"
Eu adoro minhas

rotinas; afinal, sou eu

mesmo que as faço.
ABÍLIO DINIZ

• No piáximo dia 30,
com a participação da
banda Moruanari, rola
em frente ao bar do

Sérgio, a Strassenfest, uma

concorridafesta de rua.
.

• O Restaurante Feijão
de Corda estará presente
domingo, no 4° Lar Shaw,
no Pavilhão de Eventos.

• A 1 Da Stammtisch de

jaraguá do Sul, acontecerá
dia IOde setembro.

• Dia Is-de julho, na

Sociedade João Pessoa,
acontece a 2ti Feijoada
do Clube.

.,
.,

I)lliberdade não
tem qualquer valor se não
inclui a liberdade
de errar."

Bola branca
O amigo e diretor do

grupo CaraguáAuto elite,
Edinelson Max Góes, uma

das figuras mais simpáticas e

inteligentes que tive o prazer
de conhecer, infelizmente vai

nos deixar. Com o objetivo
de dar mais um salto em

sua prestigiada carreira

profissional, o empresário
vai comandar em Curitiba,
duas concessionárias da

Volkswagem.

PRINCEsA, Thayná
Maba, a bonita rillla

do casal amigo Miro e

Nice Maba, foi eleita
.

no coílcW'So Garota

Marista 2012, quarta-
feira, ala Princesa

.• Com essa,jui!

Robusto
Se emagrecer ajuda a.

enriquecer, como sugerem
endinheirados, não chega a

ser o caso do amigo [uquinha
Bitencourt. Está com uns

quilinhos a mais" em começo
de briga com a balança.
Vou sugerir a ele a esteira
do Celinho Lange.

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é
Gisele Machado Martim.
Ela é outra querida que
acompanha a coluna para
ficar por dentro dos babados
da nossa sociedade.

A PARTIR DE RS

52.800
CÓD.: E221- À VISTA + FRETE

A PARTIR DE RS

38.900
CÓD.:J318· À VISTA + FRffi

a jaraguá do Sul: 47 3275-0808
.., Av. Pre1éitci Waldemar Grubba, 1346 - Saependi

Sal. (amboriú: 41 3360-9777
Blumenâu (loja (entro): 47 3236·8000

SIU!TIenau (Loja SR): 473323-7171

Joinville (ShQW Roam): 47 3435-0885

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

Power Imports
www,powerfmports.aJ�.b�

Preços válidos até 30/06/12 ou término do estoque, o Que ocorrer primeir�. Valor a partir de R$ 52.800,00 à vista para Cerato cód.: E.221, 12/13. Ou simulação de financiamento pelo Banco Safra através de coe com entradade 30%(R$ 15.840,00) à vista mais

frete (RS 2.000,00), total entrada R$17.B40,00 mais 36 parcelas de R$ 1.245,92. Taxa de juros 0,99% arn, 10Fe TAC não inclusos. Estoque de 05 unidades para Ceratocód E.221. Valor a partir de RS 38.900,00 à vista para Picanto cód. ).31B, 12/12 -. Ou simulação

de financiamento pelo Banco Safra átravés de COC com entrada de 30% (R$ 11.670.00) à vista mais frete (R$ 2.000,00), total entrada R$ 13.670,00

mais 36 parcelas de RS 917,92. Taxa de juros 0,99% a.rn, IOF e TAe não inclusos. Estoquede 05 unidades para Picanto cód.: ).318 12/12. Crédito

sujeito a aprovação. Frete não incluso. Garantia de 5 anos ou 100 mil kilômetros, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas.
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Carlos Henrique
Schroeder, escritor

carlos@designeditora.com.br

Embora a premissa de não abrir espaço
para noticiar suicídios seja um traço

praticamente unânime na imprensa mundial,
segundo cálculos da ONU, cerca de 20 a 60

milhões de pessoas tentam se matar a cada
ano. No Brasil, a taxa atual é de 4,5 para cada
cem mil habitantes. O tema sempre foi rele

gado às trevas, já que há alguns séculos, quem
recorresse ao caminho de Hemingway teria

seu corpo arrastado por cavalos em praça
pública. Schopenhauer foi o filósofo que mais

tempo dedicou ao tema: "Suicidar-se é um ato

inútil e insensato; destrói arbitrariamente o

fenômeno individual, enquanto a coisa em si

permanece intacta". Já para Nietszche, "a ideia
do suicídio é uma grande consolação: ajuda a

suportar muitas noites más". Em 1910, no "lo

Simpósio sobre o suicídio", Freud perguntou:
"Como é possível que o extraordinariamente

poderoso instinto de vida seja vencido?"

Para o fundador da sociologia moderna Émile
Durkheim (1858-1917), o móbil que deter-

'

mina o agente suicida a tomar sua resolução
pode ser tanto o desejo real da morte como

pode ter causas ainda mais intrínsecas; a

intenção é algo demasiado �tima para ser

Novelas

Crônica

O caminho de Werther
atingida do exterior. Mas Durkheim cate

gorizou o suicídio conforme a relação entre

aquele que se mata e a sociedade: no suicídio

egoísta, os elementos motivadores seriam

a falta de integração com seus pares e a

inexistência aparente de razões para se tocar

a vida em frente. No altruísta, por oposto, as

fortíssimas conexões entre indivíduo e meio

social acabariam por determinar a opção pelo
fim. Já o suicida anômico agiria movido por
uma desestabilização repentina, mas capaz

lota, que não tremo ao pegar a fria e terrível

taça por onde quero beber a embriaguez
da morte! É você quem apresenta e eu não

hesito um só momento. É assim que se con

sumam todos os votos, todas as esperanças
da minha vida, todas! Quero bater, gelado e

rígido, à porta de bronze da morte!"

Após a publicação do romance de Goethe,
ocorreram vários casos de suicídios de jovens
e a obra chegou a ser proibida em determí

nadas regiões. Victor Hugo, em "Os Traba
lhadores do Mar", mostra o suicídio de outro

desiludido no amor, GilIiatt, personagem

principal da obra. O amor também leva Pavli,
personagem de "Zorba, o Grego" de Nikos

Kazantzakis, a afogar suas mágoas no mar.

Para muitos, o mistério do suicídio está no

motivo. Paullafargue (gemo de Marx) e sua

mulher, Laura Marx, resolveram se suicidar

aos 70 anos para evitar os problemas de
saúde. Walter Benjamin acabou com a própria
vida por medo de ser entregue à Gestapo. Al

bert Camus acreditava que a única discussão

filosófica pertineilte era se devíamos ou não

viver. O fato é que voluntária ou não, a morte

sempre será nossa sombra.

Como é possível que o

extraordinariamente poderoso
instinto de vida seja vencido?

de desequilibrar seu lugar na coletividade.

Naliteratura, os mais famosos suicidas ti

veram suas desavenças com o amor. Em "As
Confissões do JovemWerther", livro de J. W
Goethe publicado no século 17, o jovem que
nomeia o livro abraça a morte: "Veja, Car-

IIMOR ETERNO IIMOR - GLOBO - l8R
Teresa torce para que Rodrigo descubra se Angélica está envolvida em

seu desaparecimento. Fernando expulsa Regina de seu quarto. Rodrigo sonha
com Verbena. Beatriz e Gabriel reatam, Josué reclama com Valéria por não lhe

dar atenção e a deixa sozinha, Antônio pede Deolinda em casamento. Elisa

questiona Rodrigo sobre o casainento dos dois, Fernando fica em choque ao

ver a foto de Zenóbio no jornal. Clara aconselha Miriam a pensar em Rodrigo
antes de dormir, para poder sonhar com ele. Gracinha comenta com Jacira que
estranha o jeito de Elisa com seu irmão. Rodrigo e Pedro vão atrás de Joana

Soares, pessoas que pode contar o que aconteceu com Angélica. Angélica de

nuncia Virgílio como responsável pela morte-ce Zsnóbio,

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19R
Rosário manda Inácio sair para que ele não veja Fabian, mas não percebe que

está sendo filmada pela câmera de segurança, Penha ensina Manuela a cozinhar.

Lygia sente dor ao tentar abraçar Alejandro, Gentil homenageia Penha na rádio.

Brunessa pede para Liara ajudá-Ia a trabalhar na Galerle. Valda se cansa quando
Sônia a manda organizar a reunião da Liga das Patroas. Otto pensa em Penha.

Máslova implica com Penha por andar no elevador social e Otto flagra a discussão.

Helô leva Helena para trabalhar na Galerie e Liara é obrigada a dispensar Brunes
sa. Tom se surpreende ao saber que Chayene foi convidada para o programa de

Regina Casé. Sônia confunde Brunessa com Cida, ao vê-Ia de uniforme na cozi

nha. Fabian pede para Gentil não avisar às Empreguetes que ele lhes entregará o

prêmio. Inácio assiste à gravação da câmera de segurança da despensa,

IlVENIDIl BRIlSIL - GLOBO - 21R
Nina esconde Lúcio no armário de seu quãrto, Tufão vê o cofre aberto e desconfia

de que o ladrão foi orientado por alguém de dentro da casa, Adauto encontra Janaína

presa no lavalbo, mas ela desconversa sobre a identidade do bandido. Nina afirma

que viu alguém fugindo pelo muro, Todos acreditam em Nina, que se vangloria por
ter salvado Max novamente, Lúcio aparece na sala da mansão fingindo preocupação
com Janaína e Canninha percebe a armação, Ramón enfrenta Suelen. Ágata deixa

escapar para Débora que Jorginho assistiu a seu ensaio de channe com Nina, Débora

discute com Jorginho e volta para a casa da mãe. Noêmia fica confusa com os seus

sentimentos após uma visita de Cadinho. Zezé acusa Nina pela 'tentativa de assalto.

MÁSCIlRIlS - RECORD
Não é exibida no sábado.

* o resumo dos ca�ítulos é de responsabilidade das emissoras.

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook

da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

.

Três cadelinhas e uma gata precisam de um lar. Elas 'foram

recolhidas das ruas e já receberam tratamento veterinário

completo: banho, castração, vacinação antirrábica e chipagem
para identificação. Os interessados devem entrar em contato

com a Clínica Schweitzer, pelo telefone 3275-3268.

Aniversariantes
23/6
Amario Pomerene
Ana Gabriela B. Dama
André Luis Gonçalves
Antonio V, Dias Maiochi
Cristiane Feltes
Daniel Saplinski
Denilson A. Silveira
Dirce R, Radünz
Dorli G. Carline
Édina Possai Elizio

Emily A. Horstmann
Evanir Kreutzfeld
Faustino J. Bortolini

Fernando Moretti

Gilmar Karsten
Gilson Chruschelski
Helmuth Doehl
Invonete S. Franzner
Iraci B. Hoffmann
Ivo Kaufmaann
João A. Silveira
Joao Carlos Rocha

Joni A, Amaral Junior

Joyce Contantino

July G. Zanella
Laeandro Redmerski
Lori E, Kruger

Ola 23, Sérgio Reis (cantor)
Jason Mraz (cantor)
Derçy�çalVes (\11 memoriam)

-�.=-_....,��- -

'
"

DIa 24::fémanda Paes leme (atriz)
Erik Marmo (ator)
Betty �o (atriz)

Luciano J. Besen Junior
Maira Dalpiaz
Maria de Fatima V, Pedro

Maria T. Diquer
Mariane Paublak

Odair Baseggio
Rafael Schoquete
Rodolfo A. Fiedler
Rosalia p, C, de Lima
Salete Alves dos Santos

Silvia C. Beatriz Kreff
Sonia de Jesus Silva
Talita Schimanski
Wanderlei J. Zils

24/6 Gilberto Brígido Junior Kfauci Schroeder

Alan R. Borba Hélio ç. da Silva Márcio Martini

Alan Ruan Herrmann Suesenbach Maria Graboosky
Amélia João Giovanella Ivonete Franzner Marilucia J, Silva

Ana Caroline R. da Silva Jaqueline Bolduan Nair Quadros

Cátia Rocha Joana Bublitz Paula Emmendoerfer

Carlos Cunha Joana G. Stolt Sabrina H. Belarmino

Cleuza A, Pereira João Goulart Tereza S. Szirkowski

Edemar Kaestner Joãop B, Prutska Vanderlei L. Linhares

Elirio Gehrke Joel Almeida Moura Younes G. M. Minatti

Elizabeth Rocha Peres Joice G, S, Ramos

Erick Orela Jonathan Castro

o

Amor Eterno Amor
(Nacional)

Para embalar todas as

histórias de amor da

novela, o CD com a trilha
nacional, tem 15 faixas,
traz no repertório grandes
nomes da músicapopular
brasileira. A primeira faixa

já é prova disso, cantada

por Marisa Monte, a música

"Ainda Bem" é mais uma

obra-prima da artista em

parceria com Arnaldo
Antunes. Outros destaques
são "Linha Tênue", cem

Maria Gadú; "Presença",
com Skank e participação
especial de Emicida; "O
Silêncio dás Estrelas", com

Lenine; "Tô fazendo a

minha parte", com Diogo
Nogueira; "Luz do Sol",
cahtada por Caetano Veloso,
e muito mais.

CD:
CD Avenida Brasil

Nacional2

A novela das 21h daTV

Globo, "Avenida Brasil", já é
um grande sucesso. A trama

inclui muitos personagens
e, por isso, a trilha sonora

também é bastante rica.

Depois do lançamento do

primeiro CD, a Som livre

lança agora o segundo
volume Nacional. Aqui, os

destaques vão para as faixas
"Você de mim não sai", com

Luan Santana, "Eu quero
tchu eu quero tchà', com

João Lucas & Marcelo (em
versão A.o Vivo) e, a nova

música da carreira solo de

Péricles, "Minha razão", que
conta com a participação
superespeêial de Chitãozínho
&Xororó.Buchecha, MC

Marcinho, Zeca Pagodinho,
Sergio Mendes, MC Koringa,
Wilson Simonal, Waldir
Calmon e Preta Gil também
estão no CD.
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A velocidade de produção: da informação e as tendências das novas pl�taformas
e �os tradicionais meios de comunicação e relacionamento foram temas de

debate. que envolveu alunos, empresários, profissionais e interessados por essa

dinâmica e apaixonante área: COMUNICAÇÃO. Confira mais na página 5,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pense
nisso!

Luiz Marins redacao@ocorreiodopovo.com.br
,

.

Esteja sempre preparado
Alberto trabalha numa multinacional

há 12 anos. Certo diafoi chamado à dire

toria e lhefoi comunicada sua promoção a

gerente. Além da promoção ele iriafazer um

estágio na matriz da empresa no exterior

e poderia levar toda afamília. Alberto se

emocionou com a noticia pois morar no

exterior com afamília era um de seus maio

res sonhos. Quandofoi perguntado a ele

sefalava inglês ou ao menos tinha algum
conhecimento do idioma, constrangido ele

disse que nunca havia estudado inglês. Ao

ouvirem isso, os diretores se entreolharam e

disseram a Alb-erto que ele não poderia ser

promovido, pois essafunção exigia conheci-

. mentos de inglês.
Conversando com o Alberto, que me

contou toda essa história, ele me disse que
o idioma internacional de sua empresa era

o inglês e ele sabia disso. Disse-me também

que a própria empresa oferecia, gratuita
mente, cursos de inglês aos seus colaborado

res e que ele nunca havia se interessado. O

tema desta mensagemfoi ele próprio quem
me sugeriu.

Vejo a história doAlberto se repetir com
,>

muitas pessoas. A verdade é que temos que
nosprepararpara ofuturo, para as oportu
nidades que possam surgir, investindo em

nosso desenvolvimento pessoal e profissional.

Busca-se parceiros
denegódq, que

sejam dinâmicos e

empreendedores e queiram
ganhar de R$ 2.000,00 à R$
5.eOO,00 em período parcial

0l:! in.tegral.

Fone: 47 9941-2425 E-mail:

negocio.jgs@gmail.com

. A mitologia nos ensina isso quando nos
.

fala de Kairós, o deus da oportunidade,
que erafilho de Zeus - o deus dos deuses e

de Tykhé, a divindade dafortuna e prospe
ridade. Era um belo jovem calvo com um

cacho de cabelos na testa. Atleta, ele tinha

uma agilidade incomparável. Sempre sem

roupas, ele corria rapidamente e só era pos
sível alcançá-lo agarrando-o pelo topete, ou

seja, encarando-o defrente. Depois que ele

passava, era impossível perseguí-lo, pegá-lo
ou trazê-lo de volta. Kairós tinha o poder
do movimento rápido que podia passar

despercebido aos olhos desatentos, tomando

impossível recuperar a visão de sua passa

gem. Dada à sua natureza difícil, raramente

proporcionava uma segunda chance.

Assim, veja que a oportunidade, se

deixada passar, é irrecuperável. Daía im

portância de estarmos sempre preparados
para o momento em que ela passai; muitas

vezes correndo, como diz a mitologia. Se não

agarrarmos a oportunidade será sempre por
nossa culpa, por nossa desatenção ou despre
paro. Épreciso, pois, estarpreparado e atento.

Épreciso constantemente investir em nossa

capacitação profissional e no aperfeiçoa
mento continuo de nosso conjunto de crenças
e valores com base em virtude elevadas.

Pense nisso. Sucesso!

Erramos
Na reportagem publicada

na última semana (16)
sobre os perigos causados

pelo amianto, nome do

proprietário do comércio
Bonatti Materiais de

construção é Antonio
Bonatti e não Oldemar como

foi publicado.

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
r

Seguro de vida I P.P.R.

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

www.ocorreíodopovo.com.br

Estagiários estão

ganhando mais
Estudantes de áreas com maior demanda de

profissionais chegam a ganhar até R$ 2 mil

FONTE

Portal Click Carreira

A guerra das empresas pelos profis
sionais do mercado chegou também aos

estagiários. Bom para eles, claro, que
nos últimos três anos vêm ganhando
cada vez mais. Segundo levantamento

das principais consultorias do Brasil, o

valor da bolsa-auxílio aumentou entre

20% e 30% no período.
Os salários de forma geral estão in

flacionados. No entanto, essa "inflação"
não necessariamente está acompa
nhando a entrega dos profissionais -

tanto dos mais experientes quanto dos
iniciantes. Sem muita alternativa, as

empresas acabam aceitando a situação
para não 'perder o profissional para a

concorrência. Entre os estagiários, prin
cipalmente, as empresas pagam mais

porque querem jovens já com alguma

experiência, conhecimento de idiomas

e, de preferência, que.já tenham mora

do fora do país.
Para ganhar conquistar uma boa

vaga, no entanto, a concorrência é in

tensa. Para se ter uma ideia, em 2011,
a uma empresa que viabiliza estágios,
abriu 2,3 mil vagas. Sabe quantas pes
soas participaram da seleção para es

sas vagas? Nada menos do que 162 mil.
Uma continha simples demonstra que
a relação de candidato por vaga chegou
a 70,4. Em 2012, já foram 891 vagas no

primeiro semestre, que historicamen- -

te é bem mais fraco que o segundo. O

número de inscritos? Quase 66 mil! Re

lação de 74 candidatos por vaga. Quer
saber mais? No ano passado, o curso

de Medicina da USP - famoso por ser

disputadíssimo - teve relação de can

drdato por vaga de 51,18. Parece brin

cadeira, mas não é.

QUEM PAGA MAIS

Entre os segmentos que oferecem me

lhor remuneração aos estagiários estão os

Bancos de Investimento de grande porte,
em que um estudante que faz 6 horas di
árias de estágio pode ganhar R$ 2,2 mile
o Automobilístico, em que a remuneração
para a mesma carga horária alcança os R$
2 mil. Já os Bancos de Varejo não costu

mam ser tão bacanas com seus pupilos.
Um estagiário que dedica 6 horas

diárias a uma agência leva entre R$ 900

e R$ 1,2 mil por mês. Uma diferença

e tanto. Já nas áreas corporativos dos

bancos, a remuneração fica entre R$ 1

mil e R$ 1,4 mil.
Há ainda os segmentos campeões

na variação da bolsa-auxílio. Um esta

giário do setor Farmacêutico, por exem

plo, pode ganhar de R$ 843 a R$ 1,7 mil

reais por seis horas diárias de trabalho.
Na Indústria Brasileira, o valor máximo

também chega a ser o dobro do valor

mínimo. O universitário ganha de R$
800 a R$ 1,6 mil.

DIVULGAÇÃO

REMUNERAÇÃO Um estagiário do setor Farmacêutico 'pode gan
har de R$ 843 a R$ 1,7 mil reais por seis horas diárias de trabalho
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Como se controlar em 5

situações críticas de trabalho

NÃO SE" IRRITE

Siga os conselhos dos experts para se

manter sempre em equilíbrio

FONTE

mdemulher.abril.com.br

Conviver com um colega de

trabalho que quer puxar o seu

tapete, não ter o reconhecimen
to merecido ou estar sempre ano

. siosa com as tarefas, por exem

plo, são questões que precisam
ser resolvidas sem você descer

do salto - por mais difíceis e

constrangedoras que sejam. O

ideal, ao sentir que uma dada

situação desafia seu autocontro

le, é respirar fundo e contar até
dez. Assim você não comprome
te a sua reputação, não magoa
os outros (nem a si mesma) e,

sobretudo, ganha tempo para

pensar na solução rriais ade

quada. "Esse controle é sempre
necessário, pois vivemos rodea
dos por outras pessoas. Imagine
como seria se não conseguísse
mos equilibrar nossas emoções:
um caos!", diz o psicólogo Fer

nando Elias José (RS). Ok, mui

tas vezes é complicado manter o

sangue frio ... Por isso, pedimos
para experts no assunto reve

larem a melhor forma de reagir
nas' situações adversas, no tra
balho ou em casa. Acompanhe.

Convivência com

pessoas abusivas

O QUE EVITAR?

"Não bata de frente para de

fender o seu ponto de vista. Pes

soas" com esse perfil gostam de

se mostrar superiores, seja um

chefe, seja um marido autoritário.
Mas isso não significa ser permis
siva e acatar a tudo que lhe pe
dem", indica Fernando.

A REAÇÃO CERTA

O diálogo é sempre a me

lhor saída. "Durante um café,
por exemplo, chame a pessoa
para uma conversa e aborde o

que a deixa insatisfeita com a

relação de vocês", explica Fer

nando. Diga que entende a vi
são dela, mas que você tomaria
uma atitude e um posiciona
mento diferentes. Assim você
mantém o respeito e deixa cla
ra a sua opinião.

Colega que tenra
puxar o tapete

O QUE EVITAR?

"Não se envolva em fofocas
"e debates desnecessários. Mui
tas vezes, a pessoa que quer
passar você para trás premedi
ta as atitudes e prepara certas

polêmicas como armadilha",
diz o neurolinguistá Luiz Clau
dio Gomes (RJ).

A REAÇÃO CERTA
- Mantenha uma relação ami

gável, mas com cautela. Em hi

pótese alguma divida algo da sua

vida íntima com essa pessoa ou

com alguém próximo a ela. Não dê

informações ao "inimigo", certo?

Insatisfação com

as atividades
realizadas

O QUE EVITAR?

Ficar acomodada, esperan
do alguma mudança, gera ain

da mais frustrações. "Quando a

" insatisfação se torna crônica há
uma perda significativa na pro
dutividade e no rendimento. E

isso aumenta o sentimento ne

gativo", afirma Luiz Claudio.

A REAÇÃO CERTA

"Saber de onde vem essa tris

teza ajuda a solucionar o proble
ma", diz o psicólogo Fernando.

Pense e reflita: são as suas res

ponsabilidades cotidianas que: a

incomodam ou a questão é maior

e engloba a sua profissão, seu re

lacionamento ou sua vida fami
liar? Se você não gosta do que faz,
mas sabe que depois será valori
zada - como ter uma promoção
no trabalho -, use essa situação
ruim como motivação. Caso con

trário, está na hora de estabelecer
novas metas, como mudar de

emprego, por exemplo.

Falta de
reconhecimento

O QUE EVITAR?

Reclamar sobre o seu res

sentimento, especialmente
para aqueles que não estão

envolvidos na história. "Isso só

gera picuinhas e fofocas, o que
acaba aumentando a proporção
do problema", diz Maria Rita.

SESI
Prazo e Local de Inscrições

01

01

FONOAUDIOLOGO
Jara uá do Sul

Até o dia 08/07, pelo site

Jara uá do Sul
Até o dia 10107, pelo site

* Vagas para ambos os sexos. As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no

item "Trabalhe Conosco" no site www.sesísc.org.br
o presente processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a partir da data de publicação do resultado final.

DIVULGAÇÃO

IDEAL Ao sentir que uma dada situação desafia

seu autocontrole, é respirar fundo e contàr até dez

A REAÇÃO CERTA

Não espere aplausos para tudo.
A satisfação é uma conquista pes
soal. "Mas se você sente necessi
dade de ser reconhecida, que tal

perguntar ao seu chefe à que ele
achou do resultado do seu traba

lho, se você superou ou não as ex

pectativas dele, o que pode melho
rar da próxima vez?", sugere Maria
Rita. Porém, esteja preparada para
uma possível crítica negativa.

Dificuldade para
se entrosar com

algumas "pessoas

O QUE EVITAR?

Não se esconda nem se isole.
"É difícil ter afinidade com todo

mundo, mas respeitar aqueles
que pensam diferente de você é

uma regra básica de convivên

cia", diz o psicólogo Fernando.

A REAÇÃO CERTA

"Não gosta daquela colega do
trabalho ou tem problemas com

sua cunhada? Vocês não preci
sam ser melhores amigas. "Tente

repensar o que não lhe agrada
naquela pessoa e dê uma nova

chance para a relação de vocês.
Às vezes, é só uma má primeira
impressão", finaliza o neurolin

guista Luiz Claudio.

AUXILIAR DE APOIO A GESrAo

Cuca fresca,
coração leve

A melhor maneira de con

trolar as emoções é por meio

da prática diária de exercícios
de relaxamento ou meditação.

Márcia de Luca, especialista
em Yoga, Meditação e Ayurve
da, e divulgadora da Filosofia

de Bem-Viver (SP), ensina duas

técnicas, confira abaixo:

RELAXAMENTO

Com as luzes apagadas e o

quarto aromatizado com la
vanda, coloque uma música

suave de fundo.
Deite-se na cama, apoian

do a cabeça em um travessei
ro. Inspire profundamente e'

solte todo o seu corpo. Perma

neça nessa quietude plena por
pelo menos 5 minutos.

�EDITAÇÃq
Sente-se de forma confor

tável, com a coluna ereta e os

pés no chão, Só observe o ar

entrar e sair dos pulmões, sem

expectativa.
Os pensamentos" irão se

aquietando e abrindo espaço
para receber as mensagens ins

piradoras de sua alma. Comece
com 5 minutos e chegue a 20.
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Cursos de qualificação
gratuitos do Pronatec

INSERÇÃO

Interessados podem se inscrever em

alguns dos oitos cursos gratuitos

JARAGUÁ DO SUL

Tatiane Machado

Estão abertas as inscrições para
os cursos de qualificação profissio
nal gratuita do programa do gover
no federal, o Pronatec. Uma par
ceria entre a Prefeitura de Iaraguá
do Sul, o Senai e o Senac está dis

ponibilizando oito cursos técnicos
destinados, preferencialmente, a

pessoas que estão inseridas no Ca
dastroÜnico (CadÚnico), da Secre
taria da Assistência Social; Criança
e Adolescente. Três deles serão re

alizados pelo Senai - Costureiro(a),
Auxiliar de Eletricista e Soldador no

Processo MIG/MAG - e cinco pelo
Senac: Auxiliar Administrativo,
Operador de Telemarketing, Ope-

radar de Caixa, Operador de Com
putador e Balconista de Farmácia.

\
As inscrições são gratuitas e já

estão abertas, podendo ser efetua
das, mediante apresentação obri
gatória do CPF, em uma das unida
des de Cras.nas casas da cidadania,
no Sine, no Senai e no Senac.

Com exceção de Soldador no

Processo MIG/MAG, que ocor

rerá a partir de agosto, todos os

demais têm início previsto para
julho, com aulas de duas a três ve

zes por semana, dependendo do
curso. Podem se inscrever pesso
as com idade entre 16 e 59 anos,
com escolaridade a partir do ensi
no furidamental incompleto. "Os
cursos estão distribuídos nos três
turnos, de forma a dar oportuni-

Relação dos cursos

dade a todos que desejam buscar
uma qualificação ou aprimora
mento profissional", informa o

diretor municipal de Desenvol
vimento Econômico, Ivo Schmitt
Filho, acrescentando que a par
cería para promover estas capaci
tações é viabilizada pelo Pronatec
(Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego), que
está disponibilizando um total de
280 vagas, sendo 35 por curso.

O diretor explica que o Senai,
.Senac são responsáveis pela orga
nização e realização dos cursos,
enquanto que a prefeitura [ara
guaense é a gestora destas capa
citações, por meio da Secretaria
do Desenvolvimento Econômico
e Turismo, com a Assistência So
cial, Criança e Adolescente sendo
a interlocutora substituta neste

processo. Jaraguá do Sul está en

tre os 128 municípios catarinen
ses que já aderiram ao Pronatec.

Os cursos são direcionados às pessoas cadastradas no

CadÚnico, onde estão registradas as famílias atendidas
pelos díversos.proqramas sociais do governo federal

SENAI

Costureiro (a)
Período: 9 de julho a 30 de
novembro/2012
Horário: noturno, das 18h15 às 22h15

Vagas:35

Auxiliar de Eletricista
Período: 23 de julho a 30 de
novembro / 20 12

Horário: matutino, das 8 às llh30

Vagas:35

Soldador no Processo MIG/MAG
Período: 13 de agosto a 12 de
novembro /2012
Horário: vespertino, das 13 às 17 horas

Vagas:35

SENAC

Auxiliar Administrativo
Período: 9de julho/2012 a 28 de
fevereiro / 20 13

Horário: noturno, das 18h45 às 22h15

Vagas:35

Operador de Telemarketíng
Período: 2 de julho a 5 de
dezembro/2012
Horário: vespertino, das 13h30 às
17h30

Vagas:35

Operador de Caixa

Período: 3 de julho a 6 de
dezembro/2012
Horário: vespertino, das 13h30 às
17h30

Vagas: 35 .

Operador de Computador
Período: 2 de julho a 12 de
dezembro/2012
Horário: vespertino, das 13h30 às
17h30

.

Vagas:35

Balconista de Farmácia
Período: 2 dejulho a 13 de
novembro/2012
Horário: noturno, das 18h45 às 22h15

Vagas:35

DNULGAÇÃO

PRONATEC É wn dos programas inseridos no

Plano Brasil sem Miséria

Duração: 4 meses
_��__-a

Aulas 1 x por semana

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

Aulas 1 x por semana

Noturno

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Início: 08/08/12
Duração: 2 anos

Aulas de segunda às
sextas feiras - Noturno

E$C()U\ ttCfltlCA DE EM'tRMA<'ltM

JARAGUÁ
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"
Independente do
meio, veículo ou

plataforma de

relacionamento, o

essencial é entender
de gente.

Caio Mandolesi,
chefe de

Comunicação
Institucional da WEG

"
As organizações

estão ingressando
também nas redes
sociais como forma
de complementar

e intensificar a

atuação e relação
com seu público.

'oe Junior radialista
e professor

'universitário

esses veículos ainda têm o espaço
garantido no mundo da comu

nicação. "O que acontece é uma

interação entre as mídias tradi
cionais e as novas ferramentas de
comunicação. As organizações de
comunicação estão ingressando
também nas redes sociais da inter-

DIVULGAÇÃO!ACIJS

DISCUSSÃO O evento relUliu empresários, estudantes e profissionais das áreas de áreas de marketing, publicidade e comlUlicação

Mídias tradicionais não irão "acabar"

'DEBATE

As novas mídias e as

tendências da comunicação

IA�ÇºAºº �º!-
Tatiane Machado

que ela pode ser utilizada, tanto

para alavancar ou "destruir" uma

marca ou produto.
Para o jornalista e chefe da

comunicação institucional da
forma de utilização das platafor-. WEG, Caio Mandolesi, uma or

mas de relacionamento virtuais ganização que deseja ter o espa
"qual o conteúdo que estamos ço nessas novas mídias, princi
postando nessas redes? Isso palmente às de relacionamento
agrega conhecimento? Precisa- virtual, e acertar nessa escolha,
mos desenvolver o pensamento é fundamental entender o com

crítico e não apenas usar essas portamento das pessoas, "As fer
ferramentas para divulgarmos ramentas mudam, ii velocidade
coisas inúteis", afirmou. da informação aumenta, mas a

A revolução da internet trou - essência que a necessidade de in
xe a informação em tempo real formação não muda. As empre
e a possibilidade de interação sas precisam planejar a atuação
entre os produtores desta ínfor- da comunicação. Independente
mação e os receptores. Esse ime- do meio, veículo ou plataforma
diatismo também influenciou de relacionamento, o essencial é
na forma das pessoas de se rela- entender de gente e gostar de li
cionar e de buscar informação. dar com gente", disse.
"Velocidade e transformação são
as duas palavras que caracteri
zam esse tempo que vivemos.
O consumidor tem o poder nas

mãos, com essas novas mídias e

ferramentas de comunicação, o

que não acontecia antigamente,
quando as pessoas apenas "re
cebiam" os conteúdos", afirmou
Bruno, destacando a influencia nais como rádio, televisão e irn
que o consumidor tem e a forma pressa. Para o radialista Ioe Junior

Evento destacou qual o rumo e

atuação das plataformas virtuais de
relacionamento

Os rumos das novas mídias,
e a influência delas na vida das
pessoas e na reputação da marca

ou empresa foram debatidos du
rante o 6° Debate Regional "No
vas Mídias - As transformações e

tendências da comunicação cor

porativa", organizado pelo Nú
cleo de Jovens Empreendedores
da ACUS - Apevi no último dia 20
de junho (quarta-feira). O evento
contou com a participação do di
retor regional dos veículos de co

municação da RBS, Bruno Watte,
jornalista e chefe da comunica
ção institucional da WEG, Caio
Mandolesi e Ioe Junior, radia
lista e professor universitário,
reunindo também empresários,
estudantes, profissionais e pro
fessores das áreas de marketing,
publicidade e comunicação.

Na abertura do evento, a co

ordenadora do NJE, Graziela Bor
din sugeriu uma reflexão sobre a

Além de abordar essa relação
da instantaneidade da informação
e o surgimento de novas mídias
sociais como o Twitter e o Face
book, o debate também destacou
a tendência das mídias tradício-

net como forma de complementar
e iritensificar a atuação e relação
com seu público. É necessário
apenas saber administrar o tipo de
informação que será postada na

rede, diferenciando do que é pu-:
blicado no veículo impresso ou na

rádio", destacou.
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I t

Bernt Entschev'

t
Cada empresa possui

uma maneira de motivar e

promover o bem.estar,de
sua equipe.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Benelícios Extras
Entender as motivações de seus

funcionários e os motivos que os

levam aficar mais ou menos tempo
no emprego épraticamente uma

obrigação da empresa. Mas afinal,
o que é importante de verdadepara

, seus profissionais?
Cada empresa possui uma ma

neira de motivarepromover o bem
-estar de sua equipe. Como dizem,
"cada caso é um caso': As empresas
têm profissionais diferentes com

necessidades distintas. Ofunda
mental é que os gestores entendam
a importância da valorização,
reconhecimento e motivação de seus

funcionários.Alguns valorizam com

bônus materiais: premiações extras,
comissões maiores e promoções, por
exemplo; outros, com elogios, come-

morações, almoços e happy hours.

Entretanto, outrosfatores devem ser

considerados: os beneficios.
Antes de questionar se

oferecer beneficios extras, além
dos convencionais, é realmente
preciso, contarei a história de
uma profissional, Iara, que está
há mais de dez anos na mesma

empresa e pretende permanecer
nela por mais dez - no mínimo.

Iara começou a trabalhar
como secretária em uma empresa
degrande porte. Nesta época, ela,
apesar dejovem, queria trabalhar

para ajudar com (JS conta) de casa.

Desde o início, a moça se identificou
com a empresa. Sentia-se segura em

trabalhar lá, pois sabia que se preo
cupavam com o seu bem-estar.

Apesar disso, Iara tinha sonhos.
Sua vida era dificil, mas queria
crescer na carreira e conquistar
um cargo importante. Após alguns
anos, Iara teve um filho, Pedro. In

felizmente, já ao nascer, o menino

apresentou problemas cardiacos
sérios, que requeriam muito tempo
e dinheiro gastos em medicamen
tos-e hospitais.

Iara já estava trabalhando na
'

área de eventos da empresa. Seu
salário tinha aumentado, porém
não o suficiente para cobrir as

necessidades médicas de Pedro.
Além disso, ele precisava de aten

ção vinte e quatro horas por dia e,

por mais que sua mãe a ajudasse,
Iara já estava começando a desor

ganizar sua vida, que parecia se

AGENDA

tornar cada dia mais caótica. -

Com o intuito de ajudar sua

funcionária, a empresa de Iara

ofereceu auxílio médico para o tra-,
tamento de seufilho. Além disso,
flexibilizou por completo os seus

horários. Ela poderia trabalhar
em casa, chegar mais tarde ou sair
mais cedo do trabalho. É claro que
tinha suas metas e tarefas para

o

cumprir, mas tinha a liberdade

parafazê-las nos horários que
fossem mais viáveis.

O tratamento do pequeno Pedro
demorou longos meses.A situação
era séria, mas poderia ser ameni
zada. Com todo o suporte quefoi
dado pela empresa, Iara, apesar da

dificuldade da situação, conseguiu -

manter o bom desempenho em seu

trabalho ea tranquilidade na inda
pessoal da_ melhorforma possível.
Depois definalizado o tratamento

do seufilho, sua rotina voltou ao

normal eela pôde trabalharsem

maiores preocupações.
Entretanto, toda a mobilização

da empresa para ajuda-la,fez com

que Iara criasse um vínculo àfetivo
e até mesmofamiliar com o seu

trabalho. Hoje, trabalhando como

coordenadora de eventos, ela afirma
categoricamente que nem passa
pela sua cabeça trocar de emprego.
Ela se sente segura, respeitada, moti
vada efeliz onde trabalha.

*Mandesua história para:
coluna@debernt.com.br
e siga twitter/bentscheuds -

Evento debaterá Inovação e

Gestão de Talentos
IA�f:iºAºº sui
Tatiane Machado

o Núcleo de Gestão e Quali
dade da ACIJS - APEVI organiza
para o próximo dia 11 de junho,
a partir das 18 horas o X Seminá
rio de Gestão e Qualidade tom o

tema "Inovação e Gestão de Ta
lentos". O evento acontecerá no

auditório do Cejas - Centro Em

presarial de Iaraguã do Sul.
Durante o evento sete pro

, fissionais das áreas de Recursos

Humanos, Marketing, Inovação
e Administração abordarão te

mas essenciais para a obtenção
do sucesso profissional e coleti

vo, por meio de ferramentas que
aumentam a competitividade no

mundo empresarial e modelos
inovadores de gestão de pessoas.

Entre os assuntos que nortea

rão a noite estão: Empresas Ino
vadoras Precisam de Pessoas Ino

vadoras, com a palestrante Leyla
Berns: Liderança Coach: Gesto
res que Desenvolvem Pessoas e

Constroem Excelência, com Ma-

, DIVULGAÇÃO

GESTÃO Evento destacará ferramentas que au

mentam a competitividade no mundo empresarial

�

riléa Luckow; Inovação e Aumen-
to da Lucratividade da Empresa
pelo Lean Seis Sigma, por Paulo

Scheibe; Prática de Inovação uti
lizadasrio Processo de Desenvol
vimento de Produtos Whirlpool,
com o design industrial, Antônio -

Jorge Pietruza; Retenção 'ele Ta
lentos - Uma questão de visão
de mercado, com a palestrante
Elisarígela Correa; Competências
Essenciais para a Liderança, com

Ruth Bandeira.

Oponto alto da noite será às
20 horas com a palestra magna do
Presidente, e Consultor Sêníor da
ALLCON Consultoria de Resulta
dos, Clóvis Lumertz que dissertará
sobre Inovação e Gestão de Talen

tos, fonte para a Sustentabilidade

Empresarial. Mais cedo, às 19h55
haverá uma apresentação dos alu
nos daAPAE de Iaraguá do Sul.

O evento é aberto ao público
e há valores diferenciados para
estudantes, associados das en

tidades e outros interessados.

Informações e inscrições pelo
telefone (47) 3275-7045 ou 'pelo
e-mail eventos@acijs.com.6r.
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"
Meio
em resarial

Devemos nos lembrar que
muitas grandes empresas
não conseguiram alcançar

o sucesso, por terem os

líderes que correm riscos
desnecessários.

Alidor Lueders. Consultor e alidor@lueders.com�br

Decidir com base em fatos e não

intuição ou ideologia
A maneira mais rápida de

um negócio não prosperar é seus

gestores abraçarem a idéia de

que precisam, a qualquer custo,
decidir e agir rapidamente nesse

mundo de grandes mudan-

ças. Devemos nos lembrar de

que, a direção estratégicapode
ser mais importante do que a

velocidade da decisão. Se os

principais executivos da empre
sa souberem gerir a empresa,
aproveitando o que a sua força

-

de trabalho sabe, certamente

a empresa seria mais eficiente.
Muito do que é conhecido pela
força do trabalho não é compar
tilhado com os seus superiores,
ou não é mensurável, ou é sim

plesmente ignorado por aqueles
que têm o poder para colocá-los
em uso. Se o conhecimento é um

dos recursos mais importantes
de uma empresa, e se os seus

colaboradores coletivamente
têm um conhecimento mais

AGENDA

profundo de como a empresa

funciona, deveriam ser criadas

condições para os colaborado
res serem mais envolvidos nas

decisões, quer pelos conhecidos

CCQ' (Círculos de Controle de

\!)ualidade), quer por forma
ção de grupos de trabalho ou

comissões de trabalho ou outras

formas que estimulem o com

partilhamento do conhecimen-
- to, visando à decisão baseada
em fatos e não intuitiva. Muitas

empresas têm milhões de dados
a sua disposição, inclusive via

internet ou aplicativos de gestão
(ERP - Enterprise Resource Plan

ning que são os sistemas de inte

gração e gestão) e acabam tendo

problemas por não agregarem
suficiente conhecimento sobre o

risco do negócio e pouca sabe
doria na tomada de decisão, por
não levarem em consideração

.

as lições aprendidas com seus

erros e falhas, e não procurarem

conhecimento sobre as melho
res práticas e não procurarem
provocar o compartilhamento
do conhecimento com os seus

colaboradores.
Evidentemente o uso de da

dos e análises racionais, deveria.
alterar a percepção dos gestores
na tomada de decisão. Porém,
na ansiedade da decisão, o

gestor deixa de examinar os

erros e fracassos anteriormente

ocorridos, por ser um assun-

to desagradável e que pode
emocionalmente abalar a sua

auto-estima. A realidade é que,
quanto mais a empresa confiar
na decisão motivada por dados,
maior a sua produtividade
e lucratividade. Mas mesmo

quando os gestores têm acesso

a todos os tipos de informação
que aumentariam o seu conhe
cimento sobre as operações da

empresa, nem sempre, as utili

zam, preferindo confiarem na

sua intuição e "expertise", e não

na análise racional de dados

confiáveis de que dispõem para
a tomada de decisão. A con

fiança persistente na intuição
e na experiência acaba criando
acomodação ao gestor, que na

verdade não sabe o que precisa
saber para dirigir uma empresa.
É provável que, os gestores na

tomada de decisão, tendem a ser

orientados mais para o aspecto
técnico (como fazer as coisas)
do que para o cientifico (como
entender as coisas).

Devemos nos lembrar que
muitas grandes empresas não

conseguiram alcançar o sucesso,

por terem os líderes que correm

riscos desnecessários. Mas sim,
lograram sucesso, por terem os

líderes que são mais discipli
nados, empíricos no modo de

fazer as coisas e determinados,
adicionando disciplina a criati
vidade e as inovações.

Concluindo, o futuro da em

presa pode consistir em termos

a capacidade de aprender cada
vez mais coletivamente, apli
cando os fatores determinantes

para o sucesso, como:

«a determinação, com

resolução e decisão em fatos, e

não em ideologia, avaliando
os riscos e experimentando o

mercado, e não somente em

intuição e ousadia que podem
levar a empresa ao fracasso.

«a dedicação, abnegação e

devotamente, na direção de seus

objetivos e visão estratégica,
enuoluendo todos os colabora
dores da empresa.

ena disciplina, ordem e
-

subordinação, criando excelên
cia pelo que fazemos atraués
da repetição, de tal forma a se

tornar um hábito.
-.

«ao desprendimento e desa

pego, no processo decisório, en

tendendo de gente, para mover

-se no meio de divergências e

diversidade de idéias e opiniões.
Finalmente, devemos apren

der com os erros e fracassos,
. nossos e de outras empresas,

para construir o sucesso, o que
nos exige que os líderes sejam
grandes questionadores, fazen
do aquilo que é certo e não o

que nos é conveniente.

Vestibular-de inverno da Católica de Santa

Catarina acontece 'neste domingo (24)
As provas serão realizadas nas

unidades de Jo inville e Jaraguá do Sul a

partir das 14 horas

J���ºAºº �º� ...

Tatiane Machado

-

Os candidatos que irão pres-
tar o Vestibular de Inverno da
Católica de Santa Catarina no

próximo domingo (24) nas uni
dades de Iaraguá do Sul e Joinvil
le poderão conferir o local, sala e

bloco em que farão a prova, di
retamente no site da instituição
www.catolicasc.org.br.

Em Joinville a prova será rea-

lizada na unidade do Centro da

Instituição, localizada na Rua Vis
conde de Taunay, 427. Em Iaraguá
do Sul a prova será aplicada na

Católica de Santa Catarina, na Rua

dos Imigrantes, 500 no bairro Rau.
O início da prova está marca

do para as 14 horas e os. portões
dos prédios serão fechados às
13h45min. Recomenda-se que
o candidato esteja no local do

Vestibular com pelo menos 1
hora de antecedência. O horário
de término da prova será às 18

.horas. O vestibulando somente

terá acesso às salas de realização
da prova mediante apresentação
de documentos de identidade

original, com foto.
Para realização da prova, so

mente será permitido ao can

didato o uso de caneta esfero

gráfica de porita grossa e tinta

preta ou azul, lápis ou lapiseira
e borracha.

.

O resultado do vestibular
com a lista dos aprovados será

divulgado até o dia 29 de junho
no "site www.catolicasc.org.br
e no painel disponibilizado na

própria instituição.
-

Mais informações pelo telefo
ne (47) 3275-8251 em Iaraguá do
Sul e (47) 3145-9700 - Joinville.

DIVULGAÇÃO CAT6LICA se

ORIENTAÇÃO Recomenda-se que o candi�to es

teja no local com pelo menos 1 hora de antecedência
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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De Bernt Entschev reforça
time com cinco ex-diretores

da Ricardo Xavier
A consultaria potencializa produtos
existentes e adota novo serviço visando
atender o crescimento do mercado brasileiro

Visando atender seu plano de

expansão no mercado nacional,
sobretudo na região sudeste, a

consultoria de recrutamento e

seleção de executivos De Bernt
Entschev Human Capital con

tratou cinco ex-diretores exe

cutivos da Ricardo Xavier - que
anunciou na última semana uma

fusão com a antiga rival Thomas
Case. Este grupo traz a bagagem
e o conhecimento dos últimos
10 anos em serviços como o Exe
cutive Search e o Outplacement
Coletivo, enriquecendo o por
tfolio de serviços oferecidos pela
consultoria, que já possui expe
riência no modelo individual do

segundo serviço.
Entraram na consultoria o

ex-diretor de projetos de outpla
cement, Vladimir Araújo, e as ex-

-diretoras executivas Sônia Hele
na Garcia, Renata Perrone, Aline
Lumi Takushie Patrícia Fadini.

"Estas contratações fazem

parte de uma estratégia nova e

mais agressiva que ii De Bernt
deu início", declara Bernardo
Entschev, atual CEO da organi
zação. ''A chegada destes novos

profissionais nos ajudará a en

riquecer o portfólio e a oferecer

soluções ainda mais completas
em RH para as empresas", expli
ca o executivo.

A De Bernt é uma consulto
ria especializada em soluções
completas de RH executivo,
com 26 anos de mercado, atu

ação nacional e filiada exclusi
va no Brasil a empresas globais
que são referência na prestação
de serviços que compõe seu

ADVOGADO TRABALHISTA
Vivência na área.

. ANALISTA CONTÁBIL/CUSTOS
Vivência na área contábil, apuração de custos e
cálculos de preços. Cursando Superior em Ciências
Contábeis ou Administração.
ANALISTA FISCAL/CONTÁBIL
VNência na área.
ANALISTA FINANCEIRO
VNência com contas a pagar, receber e conciliações
bancárias. Ensino Superior completo ou cursando
Administração ou Ciências Contábeis.
ANAliSTA DE RECURSOS HUMANOS
Vivência na função.
ASSISTENTE DE ENGENHARIA
Vivência em confecção e costura. Cursando
Superior ou Técnico em área Têxtil.
ASSISTENTE DE QUALIDADE
Vivência com 150,55 e CCQ.
ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência na função.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vivência com faturamento, emissão de notas e
atendimento.
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Cursando Superior em Ciências Contábeis.
AUXILIAR DE COMPRAS
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL
Vivência na função.
COMPRADOR
Vivência na função.
EXPEDIDOR DE MALHAS
VNência com expedição de malhas, conhecimento
em cores, enfesto etc.

NUTRICIONISTA
Ensino Superior completo.

ORÇAMENTISTA
Vivência na função.
RECEPCIONISTA
Para atuar em Hotel.
SECRETÁRIA
TELEFONISTA
Vivência com PABX.

VENDEDOR EXTERNO
Para atuar em Jaraguá e região.

COORDENADOR DE ENGENHARIA
.

Vivência na função. Ensino Superior de Engenharia
Mecânicá ou áreas afins, possuir registro.
CHEFE DE DEPÓSITO
VNência na área de coordenação de pessoas.
ENCARREGADO DE TURNO
VNência na área da tinturaria e LIderança de
equipes.
GERENTE DE CONTROLADORIA
Vivência na função.
GERENTE DE LOJA
Vivência na área de coordenação.
LíDER DE REVESTIDORA
VNência com revestimento de borracha.
LÍDER DE TINGIMENTO
Vivência na área.
SUPERVISOR DE CALL CENTER
Vivência na área de coordenação de pessoas.
SUPERVISOR DE PINTURA
Vivência com cabine de pintura e coordenação de
pessoas. Conhecimento em pistola AirLess.

ANALISTA DE SISTEMASm
Vivência com sistema Systêxtil. Superior ou técnico
na área, completo ou cursando.

portfólio: a AIMS International
(Executive Search) e CareerNet
International (Outplacement e

Assessment). A empresa possui
unidades físicas em quatro ci
dades (São Paulo, Curitiba, Por
to Alegre e Ioinville), operações
em outras quatro regiões (Rio de
Janeiro, Florianópolis, Goiânia e

Maringá) e dobrou o crescimen
to nos últimos dois anos. Segun
do Bernardo, as próximas em

preitadas envolvem os estados
de Minas Gerais e Goiás e pre
tende ter o tamanho da empresa
dobrada novamente dentro de
dois anos - concorrendo em um

nível ainda mais alto, junto às
consultorias internacionais.

A CONSULTORIA

POTENCIALIZA
PRODUTOS EXISTENTES
E ADOTA NOVO SERVIÇO

VISANDO ATENDER

O CRESCIMENTO DO
MERCADO BRASILEIRO

ASSISTENTE TÉCNICO
Vivência na área de telefonia.
ELETRICISTA MANUTENÇÃO/lNSTALADOR
Vivência na função. Desejável cursoTécnico e NR-lO.
ELETRICISTA PREDIAL/RESIDENCIAL
FERRAMENTEIRO
Vivência na função.
FRESADOR CONVENCIONAL
Vivência na função.
INSTALADORTÉG:NICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras,
portões eletrônicos, telefones e internet

INSTALADOR DE TELECOMUNICAÇÕES
Vivência em instalação de antenas de TV por
assinatura.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência em manutenção preventiva e corretiva.

OPERADOR DE GUILHOTINAIDOBRADEIRA
.

Vivência na área.

OPERADOR DE PRENSA HIDRÁULICA
OPERADOR E PROGRAMADOR
DE CENTRO DE USINAGEM
Para operar e programar a máquina de centro de
usinagem portal, comando FANUC.
OPERADOR DE TORNOCNCI
CENTRO DE USINAGEM CNC
PROGRAMADORGENEXUS
Vivência na área.

PROFESSOR DE INGLÊS
Para atuar em escola de idiomas.
PROJETISTA ELÉTRICO
Vivência em AutoCAD.

PROJETISTA MECÂNICO
Vivência com projetos. Conhecimento em

SolidWorks e normas da Petrobras.
SOLDADOR IMONTADOR

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

(47) 3275-7024
capacitacao@apevi.com.br

�
APEVI

1VI t I

Data: 25 a 28 de junho - das 19h às 22h
Instrutor: Paulo Henrique Felicioni

Aplicando Feedback como Diferencial Competitivo nas Empresas
Data: 25 a 28 de junho - das 19h às 22h

Instrutor: Emílio Mufioz Moya

M \1I\JAlU{ I'�PH I I P HAIIDl RES
l I

Data: 28 de junho - das 8h às l2h e das 13h às 17h
Instrutor: Cristiano Pedrolli de Ramos

1 -:
, )C 1\ 1\0 J lL

Data: 2 a 5 de julho - das 19h às 22h
Instrutor: l\1árcio Magalhães

ESTRATÉGIAS EM LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
Data: 2 a 5 de julho - das 19h às 22h

Instrutor: Luis Cesar Mondini

ORATÓRIA - COMUNICAÇÃO E TÉCNICAS DE APRESENTAÇÕES
Dias: 7, 14 e 21 de julho (sábados) - das 8h às l3h

.

Instrutor: Everton Soares
-

Local das capacitações: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

____ Católícas,
Santa Catarina
Centro Universítério

TÉCNICO ELETRÕNICO
Para atuar com montagem e manutenção de
relógios digitais.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Vivência com suporte e assistência .

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência em indústrias, hospitais, shoppings e
centrais de refrigeração.
TÉCNICO QUíMICO
Vivência na área têxtil.
TORNEIRO MECÂNICO
Vivência na função. .

AUXILIAR DE TECELAGEM
Vivência na função.
AUXILIAR DE TINTURARIA
Vivência na função.
BALANCEIRO
Conhecimento com informática. Para atuar em
Nereu Ramos.
CAIXA

CAMAREIRA
COSTUREIRA
EXPEDIDOR
Conhecimento em informática.
ESTAMPADOR/PREPARADOR DE PASTA
Vivência em máquina MHM e preparação de pastas.
LAVADOR DE VEícULOS
Necessário possuir habilitação AB ou B.
EMPREGADA DOMÉSTICA/BABÁ
FISCAL DE LOJA
OPERADOR DE CALDEIRA
Necessário possuir curso e vivência na função.

- SERVENTE DE pATIO

ESTÁGIOS

ADMINISTRAÇÃO
MARKETING

ENGENHARIA ELÉTRICA OU MECÂNICA
Atuação na área comercial e vendas.
·RECURSOS HUMANOS
PSICOLOGIA

TALHADOR

OPERACIONAIS
TECELÃO
Vivência com tear circular.
TINTUREIRO
VENDEDOR INTERNO
ZELADORA

ALMOXARIFE
Conhecimento com informática.
ATENDENTE
Conhecimento em informática.
AJ!JDANTE DE DEPÓSITO
Para atuarcom carga e descarga, na Barra do Rio Cerro.
AUXILIAR DE COZINHA I COZINHEIRA

VAGAS URGENTES
ASSISTENTÉ DE PPCP

.

Vivência na função.
CONFERENTE I OPERADOR
DE EMPILHADEIRA
Vivência na função. Disponibilidade para atuar
emCorupá.

AUXILIAR QE ELETRIOSTA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E OBRAS
Para auxiliar o pedreiro em atividades de
manutenção civil e hidráulica.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
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FOTOS MARCELE GOUCHE

SAÚDE Alimentos servem de peso para as atividades. Seu Carlito, 69, aprovou

Terceira Idade

Idosos participam
de interação

Exercícios com materiais simples ajudam na

memória e flexibilidade dos mais velhos

GUARAMIRIM

SamiraHahn

Desafiados a praticar ativi
dades físicas com, mate

riais improvisados, os idosos de
Guaramirim participaram de
uma aula de ginástica diferente

ontem, no salão da Igreja Sagra
do Coração de Jesus, no bairro
Bananal Sul.

Usando faixas de tecido e

pesos feitos com quilos de ali

mentos, os participantes do

projeto Qualidade de Vida na

Melhor Idade fizeram exercí

cios e alongamentos sentados

em uma cadeira.
A especialista em atividades

físicas para a terceira idade, a

professora Maria Alice Corazza,
68 anos, trabalha há 43 anos com

idosos, e é a criadora do método
"Ginástica na Cadeira". Autora

de diversos livros sobre o assun

to, ela conta que as atividades

apresentadas são simples, e que
podem ser aplicadas em casa.

Maria explica que os exer

cícios têm o objetivo de ajudar
na coordenação motora, flexi

bilidade, memória e força dos

idosos. Para ela, a prática regu
lar de qualquer atividade física é

de extrema importância, e ajuda
no envelhecimento saudável da

população.
Além do condícíonamento

físico, a atividade' também foi
uma viagem ao passado. Com
o tema: "Viajando nas lem

branças", a professora emba

lou os alunos com músicas an

tigas, da época de juventude
dos participantes, que recor

daram momentos marcantes

de suas vidas.
A dona de casa Iraci Weber,

65 anos, foi uma das idosas que
participou do evento. Ela era
uma das mais animadas na in

teração. Se exercitando no em-

balo da música que ouvia na

sua adolescência, Iraci explicou
que participa das atividades
físicas há quatro anos, e que
sente falta quando não pode ir

aos encontros. Para ela, a expe
riência dos exercícios diferen
tes ajuda a estimular a prática
regular das atividades.

O aposentado Carlito José
Santoro, 69, também participou
da ginástica. Ele conta que gos
ta muito desse tipo de atividade
e que faz exercícios três vezes

por semana. Participaram do
evento cerca de 500 idosos dos
19 grupos do projeto Qualidade
de Vida na Melhor Idade, reali
zado pela Secretaria de Desen

volvimento Social e Habitação.

'GUMZ
Contabilidade -

Gualidade
&tq;iIi.�.ia:

:Jt�1kL:;::c

1I5_!JIllI!IIlIZ..� gumz@gwnz.com.br

(4lJD1I1-4i47 _I'IIIICaII ..ucam. 1Rsde1978

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OPINIÃO

Incrível como a cada dia que
passa ainda somos surpreen

didos com situações que jamais
poderíamos imaginar que pudes
sem acontecer, mesmo no hostil e

fétido ambiente político brasileiro,
que mais parece um bueiro casa

do com urna latrina.
Nesta semana, a maioria dos

brasileiros que ainda-acredita que
este País tem jeito, recebeu um

cruzado de direita que provocou
um nocaute de fazer inveja a qual
quer dono de cinturão do UPc.
Referimo-nos à ultrajante foto em

que aparecem, ladeados, como

se estivessem num passo da dan

ça do acasalamento, o deputado
federal Paulo Maluf (procurado .

pela Interpol em 182 países), o ex

presidente (como nunca houve
antes na história deste país) Lula
e, por fim, tomando pior o que já
era ruim, o ex-ministro da educa-

www.ocorreiodopovo.com.br

Ponto de Vista
Latrina políticaRomeo Piazera Júnior, advogado

ção Fernando Haddad, intrépido
càndidato do PT à prefeitura da

capital paulista.
A famigerada foto, de início,

provocou a renúncia da deputa
da federal Luiza Erundina (pSB
SP), que já havia confirmado que
seria a candidata à vice-prefeita
na chapade Haddad. Pelo jeito, a

coerência e senso ético da depu
tada federal Luíza Erundina falou
muito mais alto do que os concha
vose interesses que uniram Lula e

Maluf nos jardins da mansão do

ex-prefeito paulista.
Lula sempre falou mal de Ma

lufe foi, com base..nesse falatório,
que o ex-presidente chegou aon

de chegou. Maluf, por sua vez,

dispensa maiores comentários,
sendo que o caso fosse inaugu
rado um sanatório política, por
certo que ocuparia a melhor su

íte. Maluf é cria de um sistema

político que possui suas estacas

fincadas em terrenos de corrup
ção e ladroagem. Quando Maluf
diz, por exemplo, que não tem

milhões de dólares em nenhum

paraíso fiscal, devemos acredi
tar, pois, uma vez existindo os

tais milhões de dólares. É óbvio

que o dinheiro não é dele, e sim

nosso, de todos os brasileiros.
Lula, quando se deixou foto

grafar cumprimentando o .Ma

luf na verdade foi humilhado

pelo deputado do PP. Lula conse

guiu, mais uma vez, se superar e

demonstrar até que ponto pode
chegar uma pessoa que só pen
sa nos seus próprios interesses,
custe o que custar.

Haddad, por sua vez, posou na

foto como um autêntico papagaio
de pirata, ou melhor, como um le

gítimo "bobo da corte dos ratos".
Haddad também não é flor que

senac

1111
Abertura de Vaga para Contratação

Educacional/Pedagógico
Vespertino e Noturno

Vagas para ambos os sexos

N!! de Vagas Para atuá r em:

01 (uma) Jaraguá do
Sul

R$ 2.628,00
por mês

23/06/2012 a

01/07/2012

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item
<' www.sc.senac.br

A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando
a ordem classificatória.

Conosco" do site

Abertura de Vaga para Contratação
ambos os sexos

________________________________S_«!'!iç�s_§_«:��� . . _

, 01 (uma)
--S;g�·�-d�-���_;;t��8h3Õ-;;;i�7d-i�-i��-;,hã-�t��d-e� d��-6h-à�i6h3Õ)-.:::�áb�d-;;-;-q�i�����i�:---
: . __ .. ... " __� ,_ .. ii�_o:l.�l,g�__ . . . . ..... .. . . '_'_"

Jaraguá do Sul
,---._

--------�-��:�.. ===:��_:�=:_:--=�=-_==����_8i��0=e?!����=��=�-=����=-====.� ��=��===�:�
*Conhecimentos: procedimentos de limpeza e de copa.

*Escolaridade: preferencialmente ensino fundamental completo.
-·------l�Ã�á I i;�C�;ri�u la-�=-c�ité�J;;�:�-��I��id�d�_e-��p�;iê-;:;çi;;-n�-á�;�----------

2. Ditado e prova prática;
·3. Entrevista Individual.

Preencher ficha de inscrição ou levar currículo no Senac, de Jaraguá do Sul (Endereço: Rua dos Imigrantes, nº410, ..

Vila Rau. Fone: 3275-8400), das 8h às 22h, até o dia 02/07/2012.
As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco", do site www.sc.senac.br.

A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando
a ordem classiflcatórla.

ESTADO DE SANTA CATARINA 1 PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1a Vara Civil

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC - Email:jagfam@tjsc.jus.br
.

Juiz de Direito: Leandro Katscharowskl Aguiar
.

Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO- COM PRAZO DE 30 DIAS ,

Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n° 036.07.007605-2
Exequente: Séculus Empreendimentos Imobiliários LIda,
Executado: Kátia Cristiana Hornburg Minati e outro
Citando (a)(s): Alcir Buzzi, brasileiro (a), Comerciante, RG 1.582.730, CPF 637.832.409-30.
Valor do Débito: R$ 4.283,24. Data do Cálculo: 16/08/2007. Por intermédio do presente, ats) pessoais) acirna identificada(s), atualmen
te em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CITADA(S) para, em 3 (três) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, hono
rários advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á á penhora de bens do executado. O executado

poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo da citação. E, para que
cheque ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital; o qual será afixado no local de costume e publicado
1 vez (es), com intervalo de O dias na forma da lei.

'

Jaraguá do Sul (SC), 18 de maio de 2012.
Leandro Katscharowski Aguíar • Juiz d.e Direito

ViNCULO MÃE
E FILHO NA

-

AMAMENTAÇAO

Fonte: Psicóloga Sabrine Goelzer - CRP 12/11018

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,

se cheire, pois nem para fazer um

. simples exame do ENEM, ele pres
tou. Imagine só ele comandando
uma prefeitura do porte como a

da capital paulista. Durante a sua

gestão no Ministérioda Educação,
o Brasil andou para trás neste que
sito e, pior, deu mostras para todo
mando, com direito à repetência
(falhas nos exames do ENEM), de
como a gestão pública na área da

educação não deve ser feita.
Ah, agora fica claro porque

Maluf, embora procurado inter
nacionalmente pela Interpol, não

HO!ir!r�! Iii M.',TtRNtOA\')i

JARAGUÁ
A amamentação é fortemente influen·
ciada por questões biológicas, psi
cológicas e sociais, pois apesar da

amamentação ser algo biologicamente
determinado pela natureza ela sofre in
fluências psicossociais. Este vínculo de

ligação entre mãe e filho, é muito forte
e permite a ambos sentir um enorme

prazer neste ato, além de satisfação,
suprindo o vazio e a ruptura do pós
parto uma relação que se constrói em

uma base firme vinculando para sem-

pre mãe e filho,
.

• Os primeiros momentos após o parto
é um momento crítico para o estabele
dmesto de vínculo afetivo mãe e filho,
e se não for aproveitado, este vínculo

poderá não ser intenso. O -conlaío
.

neste período pode alterar o comporta
mento posterior da mãe com seu filho,
bem como influenciar a criança no seu

desenvolvimento e no relacionamento

\
com outras pessoas. Portanto este

processo deve ser-iniciado logo após o

parto o mais cedo possível.

é encontrado. É que ele somente

pode ser encontrado e preso nos

poucos países que não integram a

Interpol, a saber: Coréia do Norte,
Estados Federados da Micronésia,
Ilhas Salomão, Kiribati, Palau, Tu

valu e Vanuatu. Como Maluf sabe
bem onde ficam estes paraísos e

também como as coisas lá fun
cionam, ele prefere mesmo é ficar

aqui no nosso Brasil varonil. Ri da
cara da Interpol, tripudia sobre o

seu arquiinimigo Lula, faz Haddad
de mico. Maluf não está nem aí

para a população brasileira.

• O puerpério é um período onde as

mães desencadeiam muitos confli
tos e emoções, desenvolvendo a sua

confiança, que pode influenciar o bom
andamento da amamentação. É em fa-�
vor desses aspectos envolventes neste

processo, que se conduzirá a maneira
de como o aleitamento materno será

realizado, com sucesso ou fracasso.
Para que a amamentação seja reali
zada com sucesso, é iliiportante que
a mulher esteja al)1parada por uma

equipe multiprofissional para ser es

clarecida quanto à prática, vantagens
e obstáculos que poderão ocorrer na

amamentação, além da participação
do companheiro, família e pessoas que
a cercam. A mãe deve ser orientada

qu;mto aos mecanismos de lactação,
para que possa compreender todo o

processo que ocorre em seu corpo, E
é muito importante que essas ações
sejam realizadas desde o pré-natal e

permaneça durante os primeiros anos

de vida da criança.

�� MAR ISOL SA
,,, Companhia Aberta - CVM nº 8486 -:

Marlsol CNPJ n' 84,429.752/0001-62 - NIRE 42300009351
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE AC.IONISTAS
Convidamos os Senhores Acionistas da Marisol SA a reunirem-se na sede social da Companhia, na

Rua Bernardo Dornbusch, n' 1300, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), nodia 10 de julhO de 2012 às
11 hOOmin, com o objetivo de deliberar sobre a Proposta do Conselho de Administração para resgate de
949.126 áçõe,\nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, das quais 15.590
ordinárias e 933.536 preferenciais, pelo mesmo preço por ação ofertado no âmbito da oferta pública de

aquisição de ações em circulação de emissão da Marisol, visando ao cancelamento do seu registro de

Companhia Aberta, cujo leilão foi realizado no dia 04 de junho de 2012 ("OPA"), ou seja, R$3,05, ajustado
pela Taxa SELlC acumulada, pro rata temporis, desde a data de liquidação da OPA, ocorrida no dia 08 de

junho de 2012, até a data do efetivo pagamento do preço do resgate, nos termos do item 5.2. do Edital
da OPA, publicado em 04 de maio de 2012, e em conformidade com o disposto no Parágrafo Quinto
do Artigo 4' da Lei no 6,404/76 ("Resgate das A�ões Remanescentes"). Caso o Resgate das Ações
Remanescentes seja aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, o efetivo pagamento do preço do

Resgate das Ações Remanescentes ocorrerá em até 15 (quinze) dias contados da data da realização de
tal Assembleia, por meio de uma agência do Banco Bradesco SA, que manterá em depósito os valores

correspondentes do referido resgate. Informações Adicionais: Todos os documentos e informações
necessários ao exercício do direito de voto pelos acionistas encontram-se à disposição na página da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da

Companhia (www.marisolsa.com.br).nainternet. Documentos exigidos para que os acionistas sejam
admitidos à Assembleia: a) Os acionistas deverão exibir documento de identidade e comprovante de

depósito das ações da Companhia, emitido pela instituição financeira depositária ou pela entidade de
custódia das ações, para comprovar a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia; e b)
Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituído há menos de 1'(um)'ano, que seja
acionista, adrninistranot da Companhia ou advogado e a procuração deve conter os requisitos elencados
na Lei 6,404/76.

Jaraguá do Sul (SC), 25 de junho de 2012
Vicente Donini • Presidente do Conselho ctEl. AdministraçãoAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FOTOS MARCELE GOUCHE

ESPAÇO Será construída uma rampa de acesso ao entre a escola e o gi.n.ãsio de esportes

Lauro Immezmarm

ValordasobrasvaiaUEnentar
Mudanças para garantir acessibilidade aos

alunos elevam custos para R$�,1,6 milhão

JARAGl}Á DO SUL
. .. .. . . ..

\
.

OS custos das obras-de am

pliação e melhorias da Es

cola Estadual Lauro Zimmer

mann, em Guaramirim devem
aumentar em R$ 250 mil. Dessa

forma, o orçamento inicial- de

R$ 1,4 milhão passará para R$
1,65 milhão.

O motivo são mudanças nos

trabalhos solicitadas pelo Estado

para atender a regulamentação
da exigência da acessibilidade
dos alunos com deficiência. As

alterações foram exigidas pela
Promotora de Justiça.

A falta de acessibilidade para
os alunos chegou a ser motivo
de preocupação dos professores.
Em nenhuma das entradas do
estabelecimento de ensino há

rampas de acesso. A escola linda
não está adequada à lei de aces

sibilidade de 2004.

Conforme o Decreto-lei 5296,
de 2 de dezembro de 2004, os es

tabelecimentos de ensinos já exis

.

tentes teriam um prazo de 30 a 48

meses para garantir o acesso aos

portadores de necessidades. Essa

norma teria de ser cumprida.
Para fazer as adequações pre

vistas, serão construídas duas

rampas no estabelecimento de
ensino. Uma delas será realizada
na rua lateral da escola. A outra

fará a ligação da escola ao giná
sio de esportes.

Todas essas alterações vão

exigir uma mudança no contrato

entre a construtora e o governo do
Estado. 'Segundo o dono da cons

trutora responsável pelos traba
lhos, Alberto Marcatto, os proce
dimentos administrativós já foram
realizados e a empresa aguarda a

liberação do Governo do Estado

para fazer as obras. "Se houver a

aprovação do contrato nos próxi
mos 15 dias, será possível concluir
as obras em 30 dias", afirma.

Chuvas

prejudicaram

O gerente de Infra-Estrutura
da Secretaria de Desenvolvimen
to Regional de Iaraguá do Sul,
Otto Marcatto, disse que o con-

,

trato já foi cadastrado no Sistema

Integrado de Controle de Obras
Públicas (Sicop). Para agilizar o

trâmite, o gerente vai entregar o

contrato .na Diretoria de Obras
Cívis, na segunda-feira, para ser

aprovado.
As obras na Escola Lauro Zim

merriiann começaram em agosto
do ano passado e estavam previs
tas para serem finalizadas no dia
31 de maio desse ano. A constru

tora alegou que as chuvas .teriam
prejudicado o andamento dos tra

balhos. "Param cerca de 40 dias de
chuvas", justificou Marcatto.

Para compensar, foi solicita
do ao Estado mais 60 dias, com

término previsto no dia 15 de

julho. Com as melhorias, esse

prazo foi transferido para agosto.

ATIVIDADES A11Ulos usam local qUe ainda

precisa ter sua parte física c�ncluída

Se houver a aprovação do

contrato nos próximos
15 dias, será possível

concluir as obras em 30 dias.'

'Albel'to Marcatto

Uma cronologia
d� ínterdíções

Entre 2011' até o come- no dia 4'de junho. A unidade

ço desse ano, a Escola Lauro possui um total de 860 alunos.
Zimmermann passou por A última interdição ocor

três interdições da Vigilância reu em março desse ano. O
Sanitária.

.. .ínício das aulas foi adiado em

No ano passado, os alunos quase 20 dias. O motivo foi o

ficaram quase 70 dias sem au- risco que a unidade apresen
las. Parte dos estudantes - 350 tava aos professores e alunos
alunos - foram transferidos verificado pela Vigilância Sa-,

para estudar na Escola Almi- nítãría, Um dos problemas era

rante Tamandaré. Eles retor- a falta de porta individual em

naram à Lauro Zimmermann cada sanitário.

Direção
Insegurança
comas obras

Mesmo com as obras de am

pliação da Escola Estadual Lauro
Zimmermann em andamento, a

situação não é vista com tranqui
lidade pela direção da unidade
de Guaramirim. O diretor Ro
naldo Guerra, está preocupado
se todas as exigências solicitadas
serão cumpridas.

Ele avalia que falta fazer os

acabamentos da cozinha e os

banheiros para 0.8_ funcioná
rios. A carência de um banheiro

para os servidores tem incomo
dado os educadores. Conforme
o professor de História Heinz

Beck, há cerca de 10 anos que
aproximadamente 50 profis
sionais utilizam o mesmo local.
"Nãô é uma situação temporá
ria, porque temos apenas o ba
nheiro unissex", relata.

Outra situação é a falta de um

espaço para as atividades espor
tivas. A área coberta de recrea

-ção, que geralmente é utilizada
na hora do recreio, está sendo
utilizada para a recreação por
que o ginásio de esportes àinda
está em obras.

Essa estrutura está receben
do os acabamentos na parte in
terna. Ainda falta fazer a pintura
na quadra de esporte é as louças
dos banheiros e vestiários. Neles,
ainda não foram instalados os

equipamentos e as adaptações
aos portadores de necessidade.

Além do ginásio, existem
� outras obras ainda inacabâdas.

Uma delas é o bloco onde serão
instalados os laboratórios. O es

paço de 306m2 vai contemplar os

laboratórios de química, infor

mática, biblioteca, sala de vídeo
e o apoio pedagógico.

Segundo o dono da constru

tora responsável pelos traba

lhos, Alberto Marcatto, todos os

trabalhos estão sendo executa

dos conforme o projeto e que as

obras serão entregues em agosto,
conforme previsão.

;,t

PREOCUPADp Guerm
.

diz que falta terminar o

banheiro e a coz:iiJha

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Perseguição
PM pega ladrão perto da SC-413

Júri definiu-vizinho culpado
-

por tentativa de homicídio
Allan Henrique Correa ten

tou matar o vizinho Anderson
Dionízio, em setembro de
2010, e ontem foi condenado
a três anos de prisão pelo júri
popular. Na época, os dois dis
cutiram e brigaram, até que
Correa deu um golpe de facão
no pescoço de Dionízio, no

bairroVieira, em Iaraguá do Sul.
O acusado ficou preso seis

meses no Presídio de Jaraguá
do Sul, e por não ter antece

dentes criminais, apresentar

bom comportamento e ter

comparecido à Justiça por es

pontânea vontade, vai cumprir
o restante da pena, dois anos e

meio, em regime aberto.
Como a região não tem

Casa do Albergado, a prisão
passa a ser domiciliar. A juí
za Francielli Agacci explicou
que Correa tem a obrigação
de "se recolher a partir das
19h em sua própria residência
e deve comparecer semanal
mente ao Fórum".

tebook, celulares, um aparelho
de som de carro, de uma loja de
veículos de Rio do Sul. Ele car

regava urna mochila, onde fo
ram encontradas as ferramen
tas usadas nos arrombamentos.

Os produtos foram devol
vidos ao proprietário, mas o

acusado foi liberado por não se

configurar flagrante, e vai res- .

ponder por furto na cidade de
Rio do Sul.

Um homem de 44 anos, com

uma Tornado sem placas, pas
sou ontem, às 11h, por uma blitz
na rua 25 de Julho, na Vila Nova,
em Iaraguá do Sul, e não pa
rou. A Polícia Militar começou a

persegui-lo, mas o motociclista

conseguiu furar a segunda bar
reira, com seis viaturas.

O corre-corre só terminou
na terceira barreira, montada
também por dois caminhonei-

ros que ajudaram a bloquear a

passagem.
A perseguição terminou

perto da rodovia SC-413, com

acesso aos municípios de Gua
ramirim e Massaranduba. Se

gundo a PM, o acusado é co

nhecido como "Nego Líca" por
furto de veículos em Joinville.
Natural de Paranaguá, no Pa

raná, o homem confessou ter

furtado a moto, além de um no-

Sem alvará

Boateé o

interditada

Equipamentos
PMrecebe

aparatos
A Polícia Militar da região

recebeu ontem cinco novas

viaturas e cinco tablets. Dois
carros são destinados para
Guaramirim, e as outras três
viaturas e os equipamentos
eletrônicos ficam lotados em

Iaraguá do Sul; Os tablets se

rão usados por equipes em

campo para consultar o sis
tema sobre pessoas e veícu
los suspeitos.

Uma casa noturna, no

bairro Chico de Paulo, em

.
Jaraguá do Sul, foi fechada
ontem à noite, por estar com

alvará sanitário vencido e o

proprietário recebeu mul-.
ta. Além da interdição, um

homem de 29 anos, que fre

quentava o estabelecimento,
foi preso com oito buchas de
cocaína - encontradas em

seu veículo Corsa.FUG:A Motociclista foi detido na terceira barreira montada pela PM

-
f'

- -

SEU HISTÓRICO ESCOLAR DO
ENSINO Mi:OIO GARANTE A SUA
VAGA NO MAIOR GRUPO DE ENSINO
SUPERIOR DE SANTA CATARINA

GRUPO

UNIASSILVI
FAMEG

3,373-9800

CURSO SUPERIOR TRADICIONAL.

Adrnmtstracao - Finanças I Administracao - Marketing I Adrnlntstracao - Recursos Humanos

Arquitetura e Urbanismo I Ciências Contábeis I Design - Moda I Direito I Engenharía Civil

Engenharia de Producao I Engenharia Química I Psicologia I Publicidade e Propaganda ,
,.'

,1
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Aqui você encontra o
• I'

rm
do seu sonho!

976�02 - Casa com 3 dormitórios, sala de
estar/jantar, cozinha, bwc , churrasqueira,
e garagem.
R$ 520.000,00

Area Terreno 815n-t2

918-02 - Casa com 3 dormitórios. sala jantar,
cozinha. bwc, área de serviço. portão
eletrônico, jardim e garagem. Piso cerâmico
R$ 210.000,00

..

Área Terreno 420m!

928-62 - Casa com 2 darmo + 1 suite normal,
cozinha mobiliada, sala de estar/jantar, bwc,
churrasq., varanda. edicula, salão de festas,
jardim e quintal. garagem para 2 carros'
R$ 250.000,00 Area Terreno 324m'

933-02 - Casa com 4 dorm., sala de estar
e Jantar, cozinha, 2 bwc, 2 despensas. área
de serviço, churrasqueira, jardim e garagem
R$ 285.000,00

951-02 - casa com 2 darmo + 1 suite
(bwc com banheira), sala de estar, cozinha
(mobiliada ). 2 bwc (mobiliados), interfone
e 3 vagas de garagem.
R$ 550.000,00 Are. Terreno 611 m'Área Terreno 449m2

_Amizade _Centro_Centro _Centro
I

934-02 - apartamento (501) 1 dorm. + 1 suite
normal, sala de estar! jantar, cozinha. bwc
sacada com churrasqueira. elevador,
salão de festas, playground.
R$ 209.000,00 Are. Prlv. 84m'

941"'()2 - apartamento com 1 dorm. + 1 suíte,
sala de estar e jantar. cgaragem. salão de
festas. elevador, portão etetroníco. interfone,
e aquec. Gás
R$ 210.0PO,OO Are. Privo 79m'

825-02 - apartamento,1 dorm. + 1 suíte
com closet. cozinha planejada. bwc.
sala de estar e jantar, churrasq. e/sacada.

�$�:'.Jo��g� de garagem
A;ea Pr�� 34m1

748-02 - Apartamento com 2 suites, cozinha
mobiliada, bwc mobUiados, lavanderia, lavabo,
sacada com churrasqueira e 2 vagas de
garagem
R$ 280.000,00 Area Prlv. 82,90m'

_Centro _ Nova Brasília _Centro

L419 - apartamento -:2 dorms. (1 s.),
cozinha, 1 wc social, sacada com churrasq.
si dejantar, 51 de estar, .area de serviço,
2 garagens, 2 bwc , sacada,
R$ 265.000,00 Are. Prlv. 99m'

975-02 - Apartamento ( 104) - com 1 dorm.
+ 1 suite, sala de estar, cozinha. bwc,

'sacada c/churrasq. e 1 vaga de garagem.
Prédio com elevador e salão de festas.
R$ 220.000,00 Area Privo 84,77m'

_Rioda luz

826-02 - Terreno Loteamento Marajoara If
com 325m2 pronto para construir.
R$ 85.000,00

.

808-02
Terreno com 360m2 ( 2 lotes )
R$ 60.000,00

814-02
Terreno com 739m2
R$ 67.000,00

862-02
Terreno com 498m2
R$ 75.000,00

Realizando Sonhos

945-02 - Casa com 3 dormitórios (com sacada)
+ 1 suíte com dosei, 2 bwc, copa e cozinha,
sala de estar/jantar, escritório, depósito e

despensa, piscina e garagem para 2 carros

R$ 900.000,00__ Area Terreno 900m'

_ Barra do Rio Cerro

798-02 - casa com 1 darmo + 1 suíte,
cozinha, sala estar! jantar, area de serviço,
churrasq., varanda, equec. elétrico, atarme.;
R$ 270.000,00

Área Terreno 386m2

_Centro

L447 - Apartamento 2 dorm.s. (1 s.), cozinha,
1 wc social, sacada com churrasqueira,
piscina,

�

sauna, 2 garagens, todo mobiliado,
inclusive com eletrodomésticos
R$ 550.000,00 Area Privo 107m'

657-02 - Apàrtamento 1 suíte.z dorm.isata de

estarrjantar.churrasq, na sacada,01 vaga
garagem, piscina coletiva, salão de festas.
R$ 230.000,00

866-02
Terreno com 312m2
R$ 68.000,00

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER
IMÓVEIS

849'()2 • Sobrado geminado com 2 dorm.,
sala de estar�antar, churrasqueira, garagem

individual.·
RS 135.000,00

OS MELHORES
INVESTIMENTOS
VOCÊ ENCONTRA AQUI!

962'()2 • 2 dormitórios, Sala de estar e jantar,
cozinha,BWC, área de serviço, jardim,
garagem.
R$ 160.000,00

855'()2 • Casa geminada com 2 dormitórios,
sala de estar, cozinha, bwc, ârea de serviço.
varanda, garagem individual, jardim e quintal.
Imóvel com piso ceramico.
R$150:000,OO Área Terreno 309m'

.. Ribeirão'Cavalo

965'()2 • Casa Geminada com 1 dormitório
+ 1 Suite, com 89m' bwc, sala de estar/jantar,
1 vaga de garagem.
RS 160.000,00

... João Pessoa .. Estrada Nova.. João Pessoa

919'()2· Casa com 2 dormitórios, sala de

estar/jantar, cozinha, lavandeira, garagem,
varanda e jardim
R$ 130.000,00

Área Terreno 979m'

952'()2· Terreno de 219.000m' com 2

ribeirões, cascatas, nascentes e mata nativa.
RS 215.000,00

928·02 -Casa 02 dormitórios; sala de estar;
cozinha; banheiro; lavanderia; garagem
individual; colégio e ponto de ônibus próximo
R$ 180.000,00

966'()2 • Casa com 3 dorm., sala de estar,
cozinha, bwc, área de serviço + quarto de
serviço + bwc de serviço, edtcuía com 50m2
R$155.000,00

L498 • Casa com 2 dormitórios, salas de

estarljantar,churrasqueira privativa,j ardim,
garagem, alarme, portão eletrônico,
rua asfaltada.
RS 178.000,00 Área Terreno 341,25m'

953'()2 • Terreno com 435m", plano, murado,
rede de esgoto, e em rua CjJlçada
R$ 150.000,00

814-02 Três Rios do Norte - 739m2 R$67.000,00
814-02 Três Rios do Norte - 340,80m2 R$67.000,00
826-02 João Pessoa - 325m2 , R$85.000,00

·827-02 João Pessoa - 340m2 R$87.000,00
898-02 João Pessoa - 726m2 R$125.000,00
955-03 Amizade - 329m2., R$128.000,00
885-02 Amizade - 364m2 R$150.000;00
953-02 Agua Verde - 435m2 R$150.000,00
914-02 Nova Brasília - 204m2 R$155.000,00
963-02 Amizade - 373m2 R$160.000,00
948-02 Czerniewicz- 457m2 R$165.000,00
818.;02 Nova Brasília - 450m2 _ R$ 200.000,00
884-02 Massaranduba - 219.000m2 _ R$215.000,00
973-02 Água Verde - 705m2 R$240.000,OO
916-02 Baependi - 435m2 R$270.000,00

.. Estrada Nova

853.()2·
Terreno com 726m2
R$ 125.000,00

Acesse: tJ
www.leier.imb.br

964'()2 • Casa geminada com 2 dormitórios + 1
suite ( com cioset l, sala de estar e jantar, bwc,
cozinha, área de serviço, sacada,
churrasqueira e 1 vaga de garagem
R$ 290.000,00

979'()2 • Casa cem 3 dormitórios, sala de
estar, copa e cozinha. bwc, área de serviço e

1 vaga de garagem
R$ 195.000,00

Área Terreno 303mz

871.(12· Casa com 3 dormitórios. sala estar I
e sala de jantar, copa e cozinha, bwc, área de

. serviço, varanda, despensa e depósito.
Jardim e garagem
R$ 240.000,00

977-02 Vila Nova - 390m2 R$280.000,OO
954-02 Czerniewicz - 431m2 R$300.000,00
835-02 Agua Verde � R$300,000.00
894-02 Vila Lalau - 630m2 R$350.000,00
820-02 Vieiras - 812m2 R$350.000,00
949-02 Czerniewicz - 830m2 •••• : R$350.000,00
908-02 Barra do Rio Cerro - 2.100m2 R$370.000,00
881-02 Vieiras - 630m2 R$370.000,00
920-02 Baependi - 2.691 rfl2 R$390.000,00
915-02 Centro - 611m2 R$430.000,00
912-02 Jaraguá Esquerdo - 979m2 R$480.000,00
830..02 Vila Rau - 695m2 R$ 270.000,00
830-02 Barra do Rio Cerro - 5.620m2 R$1.400,000,00
981-02 Barra do Rio Cerro - 40.000m2 R$3.200,000,00
817-0! Salseiros Itajaí - 11.700m2 R$3.300,000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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_Amizade

r-
I

793-02 - Área Piv. 87,95 - Apto com 2 dorm.
+ 1 súite, banheiro, sata, cozinha, uma vaga

çe garagem e lambem opção. de apto térreo
com 81 ,30m' de r$ 158.000,00
R$ 175.000,00

_Cen.ro

882-02 Fia! com 60m',mezanino, BWC com

hidra, armário embutido e 1 vaga de

garagem
R$lÓO.OOO.OO

_Amizade

I

suite normal, sala de estar e jantar•. cozinha, 1bwc com moveis, elevador, salão de festas,

Jplayground,
�$ 209.000�E _

Apto com: Sala de Estar/Jantar,
Cozinha, Sacada c/churrasqueira
Area de serviço, Piscina, F!tness
Elevador.

OS MELHORES
INVESTIMENTOS
VOCÊ ENCONTRA AQUI!

794.02 - Apto com 52m', 1 dorm, cozinha
ampla. 1 vaga de garagem, salão de festas, •

próximo academia Barbi.
R$ 125.000,,00

812-02 Cobertura duplex, elevador. l' piso; 1
suíte + 2 darm., sala de estar e jantar,
sacada. 2° piso; cozinha,terraço e + 2 vagas
de garagem. Piso ceramico e acabamen
R$ 455.000,00

_Vila Nova

935-02 Apartamento com 62m' (com 1
dormitório + 1 suite, sala de estar, cozinha,
bwc, área de serviço. sacada com

churrasqueira, garagem.
�.! 149.000,0� . .��

2dorm.
Bairro: Três Rios do Sul
Apto com: sala e cozinha -

conjugadas, BWC, área de serviço,
vaga de estacionamento. 2dorm.

Bairro: Vila Rau
<,

.

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

r
----,-----

I _Vila Nova

795-02 - Apto com 77m', 2 quartos, banheiro,
sala, cozinha com móveis, área de serviço,
sacada, rua asfaltada, próximo posto Mime
matriz, aceita troca por casa.

R$ 187,.000,00

796-02 - Apto com 63,37 novo com 3 quartos.
sala com 2 ambientes, area de serviço,
sacada Com churrasqueira e 1 vaga de
garagem _

R$ 140.000,00

Acesse:b
www.leier.imb.br

I
...Vila Lenzi

810-02 - Cobertura duplex 130m'- 1° piso; 1
suíte, 2 dorm., banheiro social; lavabo. sala de
estar e jantar. cozinha, dependenclas de

empregad� c/banheiro. 2' piso; 1 suite ,master.
R$ 1.000:obo,00 .

.. _Três Rios'do Sul

887-02 - Apartamento com 64m' 2 dorm .• sala
de estar, cozinha, bwc e lavanderia. Prédio
com 4 aptos em rua asfaltada. Entrega em

junho de 2012
R$115.000,OO

889-02 Apartamento com 85m' 2 dormitórios
+ 1 suite, lavanderia, churrasqueira e 1 vaga
de garagem. Imóvel com portão eletronico e

interfone. Pronto para morar

R$ 75.000,00

_ Estrada Nova _Vila Rau

923-02 - Apartamento com 60m' com 2
dormitórios, sala de estar e jantar, cozinha,
bwc, área de serviço, sacada com

churrasqueira. 1 vaga de garagem.
_

R$ 13_1l.:..0_!lO.OO _

_ Barra do Rio Molha

I
I

944-02 Apartamento com 75m' coml dorm

j+ 1 suite, copa e cozinha, bwc, sacada
Edíficio com salão de festas) bícícíetárío.

PO.rtãO eletronico, interfone e aquec elétrico

_�$ 170.000.00
� _

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.Ref. 5004 - Centro/Guaramirim

.Aptos com 02 dormitórios

.Area privativa: 61 ,22m2
·A partir de R$ 133.813,27
=Eritreqa Maio/2014

,itaivan
�

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

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

você, cliente, a imobiliária oferece uma novidade em seu departamento de vendas:
a divisão de seus corretores entre imóveis PRONTOS, LANÇAMENTOS e LOTEAMENTOS:
Através desses focos, a equipe Itaivan aumentará cada vez mais .sua experiência em cada área,
contribuindo para um atendimento ainda mais especializado e eficiente.

I' /_

IMOVEIS DE (

LANÇAMENTOS

·Ref. 5036 - Centro
=Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 64,00m2
.A partir de R$ 190.749,37
.Entrega Janeiro/2015

.

Res. Gamaliel

i
g-
3"

�:
g_
o
"

'"

i
���----------...
• Ref. 4783 - Centro
.Aptos com 02 dormitórios
.Area privativa: 72,1 Om2
.A partir de R$ 205.000,00
=Eritreqa Maio/2013 .

·Ref. 5035 - Centro
·Aptos com 03 suítes
.Afea privativa: 129,02m2 .

·A partir de R$ 570.678,53
=Eritreqa Agosto/20l4

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

! Res. Villar
---------------õ

�

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

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

-Ref. 4959 - Czerniewicz
=Suíte + 02 dormitórios
.Area flrivativa: 112, 13m2
.A partir de R$ 239.000,00 à vista!
·Entrega Julho/2013

.Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo

.Suíte + 01 dormitório e suíte + 02

.Area flrivativa: 77,31 m2 e 79,82m2
·A partir de R$ 184.500,00
·Entrega Julho/2012

.Ref. 5028 - Barra do Río Cerro

.Aptos com 02 dorm e suíte + 01

.Area privativa: 63A69m2 e 71 ,93m2
·A partir de R$ 19.:>.000,00
.Entrega Junho/2012

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

.-----���----------� õ

�

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

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

.Ref. 5039 - Vila Lenzi

.Aptos com 02 dormitórios

.Afea privativa de 63,91 m2
·A partir de R$ 149.492,99
• Entrega Março/20 12

Dolce Vrtta Residence

=Ref. 4964-Amizade
.Suíte master +01 suíte+ 02 dorm
.Area privatva: 224,00m2
.A partir de R$ 730.000,00
=Eritreqa Março/2012 .
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.Ref. 5042 - Amizade

.Aptos'com 02 dormitórios

.Area flrivativa: 53,37m2

.A partir de R$ 138.449,41

.Entrega Dezembto/2013

·Ref. 5001 - Piçarras
·Suíte + 02 demi suítes
.Area·privativa: 124,67m2
.A partir de R$ 464.463,81
.Entrega Maio/2013

.Ref. 5005 - Centro

.Suíte + 01 dormitório

.Area privativa: 68,237m2

.A partir de R$ 178.556,22

.Entrega Maio/2014

.Ref. 5002 - Centro

.Aptos com 03 suítes
·Area flrivativa: 120,53m2
.A partir de R$ 481.168,84
.Entrega Setembro/2012

.Ref. 5090 - São Luís

.02 dorm itórios

.Area privativa: 60,44m2
·A partir de R$ 149.000,00

Res. Estações

·Ref. 5003 - Estrada Nova
.Aptos com 02 dormitórios
·Area flrivativa: 59,00m2
·A partir de R$ 115.000,00
·Entrega Outubro/2013

=Ref. 4843 - Vila Lalau
=Sutte + 02 dormitórios
.Area privativa: 93,15m2
·A partir de R$ 215.670,66
·Pnmeira torre pronta para morar!

.Ref. 4935 - Baependi
·Aptos com 02 dormitórios
.Area privativa: 65,15m2
·A partir de R$ 185.849,52
.Pronto para morar!
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A R C OFFICE

(47) 99720019
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ATENDIMENTO Segunda a Sexta--'8h às 12h e 13h30�às l8h15 - Aos Sábados - PLANTA0 DE VENDAS
.
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IMOBlllARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - Sl

IMÓVEIS
PRONTOS

,

Plantão
PRONTOS
4792100808

f04
suítes sendo 01 com dose

·Área de festas

·Piscina

·03 vagas de garagem
.TODO MOBILIADO!

·Alto padrão!
.Área privativa: 244/62m2

.R$1.100.000,OO

oRef. 4992 - Centro
=Suite + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 126,08m2
oR$ 420.000,00

oRef. 5189 - Vila Lalau
-Suíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 86,OOm2
oR$ 198.000,00

=Ref. 5191 - Vila Nova
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 116,00m2
oR$ 270.000,00

oRef. 5185 - Centro
oSuíte + 01 dormitório
oÁrea privativa: 79,18m2
oR$ 210.000,00

-Ref. 5190 - Schroedei
002 dormitórios
oÁrea privativa: 54,95m2
oR$ 110.000,00

oRef. 5127 - Centro
oSuíte máster + 01 dormitório
oÁrea privativa: 149,60m2
oR$ 480.000,00

.

oRef. 5181 - Centro
=Suíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 115,52m2
-ss 217.000,00

o Ref. 5117 --Czemiewicz
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 11 0,00m2
oR$ 220.000,00

o Ref. 5144 - Am izade
. 002 dormitórios

oÁrea privativa: 70,05m2
oR$ 150.000,00

oRef. 5149 - Vila' Lenzi
002 dormitórios
oÁrea privativa: 71,50m2
oR$ 173.000,00

........

oRef. 4862 - Centro
oApto com 03 suítes
oÁrea privativa: 382,80m2
oR$ 2.700.000,00

oRes. 5176 - Centro
.0Suíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 405,36m2
oR$ 750.000,00

oRes. 5165 - Centro
oSuíte com closet + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 210,OOm2
-ss 930.000,00

Res. Ilha dos Açores

-Ref. 5053 - Vila Lenzi
oSuíte + 01 dormitório
oÁrea privativa: 76,00m2
oR$ 149.000,00

o Ref. 5152 - São Luís
003 dormitórios
oÁrea privativa: 63,37m2
oR$ 145.000,00 '

oRef. 5179 - João Pessoa
002 dormitórios
oÁrea privativa: 57,38m2
oR$ 122.000,00

oRef. 5184 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 121 ,78m2
oR$ 265.000,00

Res. Don Arcanjo

oRef. 5172 - Vila Lalau
oSuíte + 01 dormitório
oÁrea privativa: 90,43m2
oR$ 185.000,00

o Ref. 5192- Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 122,00m2
oR$ 350.000,00

oRes. 5126 - Nova Brasília
·02 "':ormitórios
oÁrea privativa: 70,63m2
oR$ 177.000,00

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

oRef. 5174-Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 58,30m2
oR$ 130.000,00

.Ref. 5109- Vila Lalau

.02 dormitórios
oÁrea privativa: 53,50m2
oR$ 130.000,00

Ed. Ana Lucia II

oRef. 5188 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 73,81 m2
-ss 160.000,00
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oRef. 5142 - Centro
oSuíte máster + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 183,53m2
oR$ 590.000,00

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

IMÓVEIS
PRONTOS

oRef. 7182-Jaraguá Esquerdo
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 177,40m2
oR$ 430.000,00

oRef. 7183- Nova Brasília
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 110,00m2
-ss 350.000,00

oRef. 7366 - Santa Luzia
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 138,00m2
oR$ 215.000,00

oRef. 7328 - Nereu Ramos
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 184,00m2
oR$ 430.000,00

oRef. 7092 - Guaramirim
002 dormitórios
oÁrea imóvel:47,40m2
NA COMPRA DO GEMINADO NO
VALOR DE R$ 96.000,00 O CLIENTE

LlEVARÁ UMA BIZ OKM

Plantão
PRONTOS
4792100808

oRef. 7360 - Guaramirim
oQ3 dormitórios
oArea imóvel: 100,00m2
oR$ 180.000,00

oRef. 7361 - Czemiewicz
=Sobrado com. - Suíte + 01 dorm. +

01 kitinet
oÁrea imóvel: 216,oom2
oR$ 555.000,00

.,

o Ref. 6655 - Três Rios do Norte
oGeminado: 03 dormitórios
oÁrea imóvel: 76,00m2
oR$150.000,00
-Lot, Paineiras

o Ref. 7348 - Vila Rau
=Suite + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 156m2
oR$ 430.000,00

oRef. 7367 - Tifa Martins
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 71 ,00m2
-ns 190.000,00

oRef. 71S"3 -Jaraguá Esquerdo
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 1S0,00m2
oR$ 380.000,00

oRef. 7099 - Vila Nova

oSuíte máster + suíte + 01 dorm
oÁrea imóvel: 428,S3m2
oR$ 1.300.000,00

oRef. 7354 - Amizade
oSuíte+ 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 85,84mz
oR$ 235.000,00

o Ref. 7362 - Nereu Ramos
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 81,00m2
oR$ 160.000,00

oRef. 7359 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 130,52m2
oR$ 295.000,00

oRef.' 7078 - Centro
003 Suíte
oÁrea imóvel: 300,00m2
oR$ 850.000,00

o Ref. 7240 - Amizade
oSuíte d closet e hidro + 02 dorm
oÁrea imóvel: 249,64m2
oR$ 580.000,00

,0Ref. 7340 - Barra do Rio Cerro
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 106,66m2
oA partir de R$ 315.000,00

oRef. 6298 - Amizade
oSuíte d closet + 02 dormitórios
.Área imóvel: 283,13m2
oR$ 750.000,00

oRef. 7139 - Vila Rau
003 dormitórios
oÁrea imóv.el: 149,90m2
oR$ 159.000,00

o Ref. 7353 - João Pessoa
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 120,00m2
oR$ 180.000,00

oRef. 7283 - Jaraguá Esquerdo
oSuíte máster d closet + 03
dormitórios
oÁrea imóvel: 294,24m2
oNEGOCIÁVEL!

o Ref. 7192- Nereu Ramos
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 66,00m2
-ss 150.000,00
-Lot. Demathê

oRef. 6705 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
-Área imóvel: 330,00m2
-ss 590.000,00

oRef. 6714 - Nereu Ramos
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 86,00m2
oR$ 165.000,00
=Lot. Demathê

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às ,12h e 13h30 às 18h 15 - Aos 'Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

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

-Ref. 7337 - Barra Velha
005 dormitórios
oÁrea imóvel: 162,00m�
-R$ 280.000,00

-Ref, 7363 - João Pessoa
-03 dormitórios
=Área imóvel: 70,00m2
oR$170.000,00
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o Ref. 7365 - Ribeirão Cavalo
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 8S,00m2
oR$ 90.000,00
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 _ Centro _ Jaraguá do Sul _ SC .

..

oRel:2468 - Amizade
o Excelente terreno, prato pi construir
oÁrea terreno: 336;00m'
oR$ 109.000,00

oRei. 2467- Vila Lerizi
oTerreno de esquina residencial
oÁrea terreno: 583,00m'
oR$ 185.000,00

oRef. 2892 - Amizade
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 360,00m'
oR$ 145.000,00

oRef. 2430 - Três Rios do Sul
oTerrenos residenciais
oÁrea terreno a partir: 332,45m'
oA partir de R$ 80.000,00

•Ref. 2470 - Itaiópolis
·02 terrenos rurais com

área de reflorestamento

.Plantação de pinus
taeda com idade de 8 a

5 anos

·Área terreno:

674.574,50m2
·R$ 1.450.000,00

oRei. 2436 - Três Rios do Sul
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 385,00m2
-ss 75.000,00

oRef. 2111 - Ami:ade
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 50S,00m'
oR$ 79.350,00

Lot. Marajoara

oRei. 2358 - João Pessoa
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 520,00m'
oR$ 86.000,00

oRei. 2375 - Nova Brasília
oTerreno residencial e comercial
oÁrea terreno: 500,00m'
-ss 230.000,00

oRei. 2415 - Amizade
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 3360,00m2
oR$ 115.0QO,OO

-Ref, 2456 - Nereu Ramos

-Tsrreno residencial e comercial
oÁrea terreno: 450,00m2
oR$ 100.000,00
Lot. Novo Horizonte

oRei. 2284 - Três Rios do Norte
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 330,55m'
oA partir de R$ 79.000,00
Lot. Munique

. oRei. 211 O-Amizade
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 350,00m'
oA partir de R$ 113.000,00

oRei. 2360 - Nova Brasília
oTerreno comercial e residencial
oÁrea terreno: 468,00m'
oR$ 280.000,00

oRei. 2406 - Amizade
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 2.788,83m2
oRi 120.000,00
Lot. Ville de Lyon

-Ref. 2295 - Amizade
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 329,74m2
oR$105.000,00

oRei. 2465 - Chico de Paulo
oTerreno residencial pronto pi construir
oÁrea terreno: 322,00m'
-ss 115.000,00

oRei. 2450 - João Pessoa
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 355,50m2
oA partir de R$ 78.000,00

oRef. 2313 -Amizade
oRua Roberto Ziemann
oÁrea terreno: 451 ,02m'
oR$ 245.000,00

oRei. 2368 - Amizade
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 348,75m2
-ss 168.00B,00

oRef. 2071 - Amizade
�Terreno residencial
oÁrea·terreno: 356,48m2
-ss 95.000,00

Lot. Paineirás

oRei. 2150 - Três Rios do Norte
·Terrenos residenciais
oÁrea terreno: 357,52m'
oA partir de R$ �OO,OO

oRei. 2445 - Vila Rau
oTerreno d Irente para duas ruas

oÁrea terreno: 525,00m'
oR$ 210.000,00

oRei. 2424 - Nereu Ramos
=Terreno residencial
oÁrea terreno: 418,51 m'
oR$ 100.000;00

.'

oRei. 2341 - Três Rios do Sul
-Terreno residencial
oÁrea terreno: 2.437,08m'
oR$ 130.000,00

oRef. 2469 - Barra do Rio Molha
oTerreno excelente pi construção de
prédio .

oÁrea terreno: 818, 10m'
-ss 250.000,00
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oRei. 2223 - Amizade
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 329,74m'
-ss 105.000,00

CORRESPONDENTE

IMOBILIÁRIO

. -

Minha Casa
Minha Vi·da
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i<ATENDIMENJO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 13h30'às 18hlS-- Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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� IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 _ Centro _ Jaraguá do Sul .: SC

C-190 - Centro - Sala comercial com área

I de 140m2 com 02 bwcs (adaptada pi
I consultório odontológico) - R$2.300,OO

I B-757- Nova Brasília

Casa térrea

04 dorm. - 02 bwc

R$ 1.450,00

B-754- Barra - Casa Comercial

04 dorm - 03 bwcs - R$1.800,OO

A-795- Vila Nova
Ed. Gran Life

Apartamento
�' ,1 novo!
, "t Suíte + 02 dorm

•
•

, R$ R$ 990,00

A-794- Vila Rau
Ed. Atlantis

suíte + 02 dorm
R$880,OO
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A-791- Barra do Rio Cerro
Ed. lrnperialis - Apto novo!

02 dorm - sacada c/churrasqueira -elevador-

I R$800,OO

A-783- Amizade
Res. Vale da Lua - Apto novo!

02 dorm - sacada c/churrasqueira
R$600,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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R
imóveis

fone: 47 327. -1003
PlantAI)

47 9248-91J,78 (Vivo,
47 9672-1052 (nm)

Barra do Rio Cerro

'II
,

Barra do Rio Cerro

R$12UOOjOO

Casa com ,iIroa [llinslmilla tl'i! ,203,3im:r ,smUil :Sut�
Ma$mr + Jl(2 Oilrmit&lioo" Jl(2 Banhliroo, UI'jaho,

,Plsáml, Sala de, blllr e Sala. staf, C!llÍr,ba,Al1!lll
da I'o§\. li 1)2 Vagai; õs GatilgQm.

fI$ 445.000,00

TB�U liiOID .'3t:25,JUIl! (12,5;0 N 3:4,�;1
I'IlÓXlMO fi. :FLASH �lOED �ORA

R$ 89.900,00

i\pI;I:lalfl!!ml11l 'n�f1I1 ár,ea pci�awa �9 1l5'.i6illml1i<'I1d�
Suila + ,2 �llnt1., Sala de ESllaJI: � .J\lfIIaf, Cll!Ínfa.

lbnhBiro , !.avam!!!r!a B 1 \'aga d'e Gafil91!llL
PRÓXIMO Il. HIll'RESA GATOS,E A:1ÕS

R$195.tIOO,_

GlIlia 001111 1I21lrnt de Ilrea,cuflí&lmida SBOOU SuIllE +

,00 DOII:nlhiilrl!i" CÓ'lÍllha,la�,aildBriil, 8anbliiiru, 6aIJ
da E.�t;;r lB S.lIe Jan.bl e filma de liasla

� 01 Vaga, ds lJara[ii!rn.
PRllXlfIIO" EiI.lli'RfSA TllIJEC

RS 210.QOO,tIO

ResidênciaResidência

Barra do Rio Cerro Tifa Martins Jaraguá 84 Jarag�á 99 Amizade

Apartamento Residência Terreno

ItpartImelltt> com ársa plivalil'.ll &7,Som! Surti! + 2
OIlmlHooas , Sal! � Clooinha. BanhEif(l, lavand.'1Iiil

,�a oomChurra!lqus!ra
1l1'b.ga ik6ar,agem.
R$ 1169.900,00

GãSa Com n,33 ili' $iílNIJo iJZ IltiM'll'dÍri�,
BâMaiM I'!.lollili:ufll, &ta 00 fl\iàr I Jaillàt,

CMiiiha, A.�à ífé ServiÇ� (! ot \lal;íà dIl �Ilill

T{!fl'êliil) com 371l,21 m� (13t2l)
PRÓXIMO A SOGIEOAnE fi.�OE

R$1SUlOO,�

:
,

' www.entrelar.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



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

Acabamentos Yatil Construtora

YAll�{
Con.tnitOM

Terrenos
a partir de
60.000,00

-1 suíte + 1qto - Vila Lenzi

prox. Weg 1
R$800,OO + cond.

- 2 qtos- Barra do Rio Cerro

prox. a Malwee
R$ 480,00+ cond.

-2 qtos - Centro
prox. Onco Cllnica Jaraguá
R$750,OO+ cond.

,I

l
êB1z=:1
,�k

II�_.
Locação Comercial

I:II
� -Ponto Comerciai - Centro

,,�\' • prox Brenhaupt da Renold

......... d
Terreno 375m2

'óWo
Terreno Comerciai A Conetrutda 155m2

S_alaCo���clal.V��da__L_!3':''.':�.':'���� Area 1140m'
I R$2.550,00

�
--DeacoraocomaIelo" fl7�. Informamos que as ln ormaçoes neste matenarlêm caractellllrllllexallllxcl!!llllus!llIIIvallllmllllllllelllln!l!tellllpllllrllllollllmllllollllc!,ollllnlllla!1,lIIIa!!lellllllllacollllllllr!allllollllcollllllllmllllllllollllmllllellllmllllllllõnã.l'!'nal!!llll(j!l!ellllsllllcll'!n!IIvo;;..--"--r--;_---.:._----'---------------_JL!��������==================�J

-1 suíte + 1qto - Centro

prox. Onco Clínica 'dar'aquá
R$800,OO + cond.

Galpão + Ponto Comercial
Área Const.: 690m2
Terreno: 1.000m"

Barro: Barra do Rio Cerro
1 suite + 1 qto A partir R$125,OOO,OO

Ampla sala + sacada com churrasqueira

�
o

�
o'
<:
tTl

c;;;

-n

�
o
tTl
Vl
tTl
s:
;J>
z
?>
N
W

tTl
N
.j:>

o
tTl

C
z
:r:
o
o
tTl
N
o
>-'
N

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 23 E 24 DE JUNHO DE 2012 I IMÓVEIS I 11

Residencial

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

lLa. r}1.a.Ja.len.a
Apenas:

R$ 144.000,00

(47) 3275-0100
�((4!f4)���I!!!�

I',:'

CENTRO - CASA COM SALA, 2 DORMI

TÓRIOS, BANHEIRO, COZINHA, QUINTAL.

R$750,OO +TXS.

SÃO LUIZ - casa 2 salas, 3 Quartos,
banheiro, cozinha, lavanderia, área externa

grande. R$820,OO (Disponível em julho)

SÃO LUIZ - apartamento 1'locação, 2 Quartos.
sala, cozinha, lavanderia, banheiro e vaga de

garagem. Prédio com área de festas e playground,
Aluguel R$600,OO + taxas.

CENTRO - APARTAMENID COM SACADA,
SALA GRANDE, 2 QUARTOS, BANHEIRO,
COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM. R$
590,00 +TXS.

AMIZADE - APARTAMENTO GRANDE COM

SALA, SACADA, SUITE + 2 DORMITÓRIOS,
WC, COZINHA, ÁREA DE SERViÇOS, GARA
GEM. R$ 700,OO+TXS.

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

R$68O,OII+TXS.

CENTRO - Sala, 3 Quartos, banheiro, COZinha,
lavanderia, não tem vaga de garagem, Aluguel
R$700,OO+taxas

CENTRO - MARCATIO CENTER EXCELENTE
SALAS COMERCIAIS. CONSULTE-NOS.

TERRENOS - BARRA DO (110 CERRO
TERRENO COMERCIAL COM AREA DE 1044.5
M", PROX. AO SUPERMERCADO BRASAO.
ALUGUEL, 11$1.200,00.TXS

CENTRO - EO, CHIODINI- sala comercial com

90m2 - aluguel R$850,OO

CENTRO - TOWER CENTER, SALA EM) AM
BIENTES, RECEPCAO E COPA COM ARMAR lOS,
BANHEIRO,1 VAGA DE GARAGEM. ALUGUEL
R$960,OO.tIXS;
BARRA - RUA FELICIANO BORTOLlNI. SALAS
COMERCIAIS NOVAS - DE 84M2 A 129M"
(COM MEZANINO). ESTACIONAMENTO FACIL.
CONSULTE-NOS!! COO 955

CENTENÁRIO -1' LOCAÇÃO SEMI MOBI
LIADO. Sala, sacada com chunasqueira, quarto,
cozinha com armário, banheiro, garagem. Aluguel
R$620,OO+TXS.

'

CASA COM 130M MAIS ÁREA DE FESTAS COM

CHURRASOUEIRAlDISPENÇAIE BANHEtRO
E PISCINA, SENDO 01 SUITE COM SACADA

MAIS 02 DORMITÓRIOS. SALA ESTAR/JANTAR,
COZINHA MOBILIADA, AREA DE SERViÇOS, E

02 VAGAS DE GARAGEM, LOCAL ALTO TRAN

QUILO E ÓTIMA VISTA DA CIDADE. COO. 1049

EXCELENTE OPORTUNIDADE EM
GUARAMIRIM! 03 QUARTOS, 03 BAN- . ED. TOWER CENTER - SALA COMER

HEIROS, ÁREA DE FESTA, GARAGEM CIAL EM 2 AMBIENTES, RECEPÇÃO
P/02 CARROS, JARDIM NA FRENTE, COM MOVEIS, COPA COM ARMARIOS,
LATERAL E FUNDOS, TODA MURADA. BANHEIRO, 1 VAG,A DE GARAGEM. R$ 212

CÓD.l055. ,
MIL. COD.1059

CASA GEMINADA SOBRADO COM 170M SEN

DO 01 SUíTE MAIS 02 DORMITÓRIOS SENDO
01 COM SACADA, COZINHA MOBILIADA, SALA
JANTAR/ESTAR.BANHEIRO SOCIAL. LAVABO,
ÁREA DE FESTA COM CHURRASQUEIRA, 01

VAGA DE GARAGEM, TODA MURADA COM
PORTÃO ELETRÔNICO. COO. 1056

GUARAMIRIM - GALPÃO COM
1 :OOOm', ÁREA DE ESTACIONAMENTO.

ALUGUEL R$iO.OOO,OO+TAXAS.
CZERNIEWICZ - ED.JAESSER II. Sala,
suíte+2donnitórios, banheiro, cozinha, lavanderia, CENTRO - GALPÃO COM i.OOOm'.
garagem coberta, sacada com churrasqueira. ALUGUEL R$7.000,OO+TAXAS.

,

Aluguel R$720,OO+taxas.

CHICO DE PAULA - APARTAMENTO COM
CZERNIEWICZ - GALPÃO -

2 QUARTOS, SALA E COZINHA CONJUGA- aproximadamente 680m', terreno

DOS, BANHEIRO, ALUGUEL. R$400,OO + aproximadamente 1.000m', Aluguel
TAXAS R$5.700,OO+taxas.

ill!E:l�<!1v mt:> ���<!1v0!f]c� O

EXCELENTE APARARTAMENTO COM

1 SUíTE MAIS 2 DORMITÓRIOS, SALA,
COZINHA, SACADA, DEPENDÊNCIA DE EM

PREGADA, 2 VAGAS DE GARAGEM, ÁREA
PRIVATIVA 128,09 M . COO 1064

ÓTIMA CASA DE ALVENARIA, CON
TENDO SUíTE MAIS 2 DORMITÓRIOS,
DUAS VAGAS DE GARAGEM, ALARME,
PORTÃO ELETRONICO, MURADA.
ÁREA 196 M PROMOÇÃO DE R$330
MIL POR R$285 MIL. COO 1079

w w.i a a· ,eis.cc .•�'

contato@ivan1 a � moweiis.t(o)llll1I.lliln

Plantão de Vendas:
9187·2075

o Residencial
- Arquitetura Diferenciada
- A 3Km do Centro
- 2 Aptos por andar
- Portão e porteiro eletrônico
- Medidores de água e gás individuais

Conforto e Comodidade agora ao seu

alcance

-Aptos com 72,75m2
- 2 amplos dormitórios

-BWC
- Sala e cozinha integradas
- Lavanderia
- 1 vaga de garagem
- Sacada de 10m2 com churrasqueira
- Infraestrutura para Split nos quartos e sala

Res. Vieiras - Apartamento novo com suíte
mais 2 dormitórios, com ótima localização.
Próximo à Justiça Federal.
A partir de R$ 190.000,00.

ÓTIMA CASA RESIDENCIA�, ALVENARIA E
MADEIRA, CONTENDO SUITE + 2 DORM, SALA
2 AMBIENTES. BWC SOCIAl, COZINHA, AREA
DE SERVEIÇO, GARAGEM - DE R$ 235MIL POR
APENAS R$ 215MIL.ACEITA FINANCIAMENTO
COD831

Apartamento com tamanho diferenciado.
Finamente mobiliado. Possui duas

amplas sacadas. Uma suíte mais dois

dormitórios, duas vagas de garagem.
ótima localização. Cad 1080

TERRENO COMERCIAL COM 615 m

SENDO 15M DE FRENTE POR 41 M DE

COMPRIMENTO, CONTEM UM GALPÃO
NOS FUNDOS MAIS DUAS QUITINETES,
ACEITA IMÓVEL NO NEGÓCIO COO. 1051

_O

._-- -r---'-.
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

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

Plantão de Vendas

Osmari 9981·1122 I Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

li CENTRO IAMIZADE II NOVA BRAsíLIA IIVILA NOVA

IIvlLA RAU

REF 2872 - Casa alv. com 136m2 e terreno
de 407m2, 1 Suíte, 02 dorm., área de festas e

garagem para 02 carros.. R$ 220.000,00

REF. 794 - Rau - 2 dorm, sala, COZ - R$ 500,00,
REF. .665 - Centro -1 suite, 2 darm, 2 vagas de garagem - R$1200,00.
REF. 834 - Amiz3de -, suite. 1 dorm, sala de estarl jantar, sacada c/ churrasq � 1500,00.
REF. 835 - São Luis -1 suite, 1 donn, sala, cozinha, sacada c/ churrasq. R$ 700,00.
REF. 282 - CZerniewil:z ·1 suite, 2 dorm, sacada C/ churrasq. garagem - R$ 750,00
REF. 824 - Baependi -1 suite, 2 dorm, sacada C/ chulTasq. garagem - R$ 800,00
REF. 220 - Ceillro -1 suite, closel (mob), sala (mob), coz (mob), lavand (mob) - R$ 900,00.
REF..503 - Cenlrll·1 suite, 2 dorm, garagem Pl2 carros - R$1.000,00.
REE154 -Ilha da Figueira - Ed.llamar· suHe, 02 dorm., sacada C/ chulTasq. e gar.- R$ 800,00
REF.731 - Cenlrll- Ed. Sanla Luzia - suite, 02 donn" sacada C/ churrasq. - R$ 700,00.
REF.159 • Vila Ngva - 02 dorm., garagem· R$ 680,00
REF.749 - São Luis - 02 dorm., salil/cozinha - R$ 550,00
REF.615 - Nova Brasília - 01 dorm., sala/cozinha - R$ 380,00

REF. 765 • Barra - 2 dorm, sala e coz conjugados - R$ 480,00
REF. 780 • Centro - Natalia Schiocl!ét. -1 donn, e garagem - R$ 450,00.
REF. 776 - Agua Verde - 2 dorm, sacada cl churrasq. e garegm - R$ 550,00
REF. 792 • CHICO OE PAULO -1 SUITE, 2 DOAM, COZ (MOB), - RS 820,00.
REF. 811 - Centro - 3 derm, sala, cozinha, lavand - R$ 950,00
REF. 807 - Baependi • 2 dorm, sala;coz, sacada c/ churrasq. - R$ 770,00
REF. 741 • Centro - 2 donn, sala, coz, sacada c/churrasq. - R$ 850,00
REF. 8.05 - Chico de �ula - 2 dorm, coz,lavand, garagem - R$ 650,00
REI:636 - Cenlrll·1 dorm, sala, cozinha - R$ 430,00
REF. 817- Barra- 2 dorm, sala, cozinha • R$ 500,00
REI:.820· Baependi -1 suíte, 1 dorm, sacada C/ churrasq - R$ 650,00.
REF. 793 - Czemiewiçz - 2 donn, sala, sacada cl churrasq, • R$ 70.0,00
REF. 819 - ChicOde Paulo -1 suite, 2 dorm, 2 vagas de gragem· R$1.000,00
REF. 823 - Vila Lenzi -1 suite, 2 dorm, sacada cl churrasq. - R$ 2.200,00

� REF.1l29 - Estrada Nova -'150,00 M' - R$ 2.000,00
REf.'739 • Barra -130 111', 1 bwc - R$1.300,00
REF. 704 - Rau • 750 111', - R$ 7.500,00
REF. 795 � Ilha da Figueira· 7011,00 m2 • R$ 7.000,00.
REF. 670- BR 280KM 57 ·galpãocom 1.125m'- R$11.ooo,00
REF. 804 - Guaramirim -1 hwc, doca - R$15.000,00
REF. 81 O " Guaramirim ·1 bwc. doca.' R$ 6.000,00

REF. 393 - Chico de Paulo -1 dorm, sala, COZ, garagem - R$ 500,OÓ.
REF. 818 - Vieiras -1 suite, 1 dorm, sala, cozinha (mob) - R$ 880,00
REF.8.13 - Vila t,enzi -1 suíte, 2dofl1), $ala, cozinha, churrrasq e garagem - R$1100,00
REI: 657 - Centro - Suíte, 03 dorm. e garagem Pl3 carros. - R$ 3.000,00
REF. 791 - VIEIRAS - 3 DORM, SALA, COZ, GARAGEM P/2 CARROS - R$1000,00.
REF. 801 - Centro·1 suite, 3 dorm,sala, COZ, Iavand - R$ 3,500,00.
REF. 462 - Vila Lenzi -1 suíte,1 dorm, sala, garagem Pl2 calTOS - R$1100,OO.

REF.468 - Centro - sala C/ 32m2, bwc· R$ 670,00
REF. 822 - N. Brasilia - 3 donn, 2 salas, lavand. garagem - R$1.800,00,
REF.571- Barra do Rio Cerro - sala c/61Jm2 e bwc - R$ 600,00
REF.627 - Centro - sala c/ 65m2 + pátio - R$1800,00

.

REF.702 - Centro· sala c/ aproximadamente 22m' - R$ 500,00
REF.651 - fda Martins - sala c/ 65111' e bwc - R$ 850,00
REF.708 • Centro· Sala c/ 62m2 e eslacionamento • R$ 3300,00
REF.713 - Centro - Sala c/ 32m2 e bWc - R$ 550,00

REF.109 - Vila Nova - 2.500 m2 • R$ 800,00
REF. 533 • Água Verde ·1.900,00 111' • R$ 700,00
REF. 704 - Rau ' 750 m', - R$ 7.500,00

.\._ ,.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMI.NISTRA

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

3372-1122
Plantão de Vendas

Osmari 9981�1122
Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111

Anderson 9185.6002

- Ótima localização. na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.

_ 77,68m2 de área privativa
- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;

- 01 vaga de garagem (opção para

2 vagas)
- 64,76m2 de área privativo - 1 Suíte + 1 Dormitórios;

- Suíte + 1 quarto
- 01 Vaga de Garagem;

Sala de estar e jontor - Excelente padrão de acabamento
-

- Sala em Dois Ambientes;
- Cozinha -Hall de entrada, área de festas - Sacada com Churrasqueira;

I . decorados e mobiliados

I
- Area de serviço - Cozinha;

L:���a
com

chUrraSqUeir� -_Ó_t_im_a_l_o_o_a_liz_ação,
Bairro São

lU� �__
�_�:��;o�erviço;

e
REF.1413 • Ótima locoãzcçôo, na Rua 25 de Julho

(ao lado do Posto Mime Malrlz;)
.

e8Andares;

.1 � pavimento: garagem, acesso social,
depósito e instalações de servlços:

.2° pavimento: garagem, salõo de festas

e playground;

.2 elevadores

e24 apartamentos (4 por andar);

.1 06m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto TIpo 1

106,73 m2 • Privativo

- REF.1379

. REF.1470
- Banheiro

.86m2 Privativo Suíte + 1 dorm.

.Ampla sacado com churrasqueira;

.Sala de Estar e Jantar conjugadas;

.Cozinha;

.Lavanderia;

.Acabamento em Porcelanato, Gesso e Massa Corrida;

.Espeta para Spllt;

eHall de entrada, Área de festas e Playground decorados

Estágio do Obra Malo/2012

'I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DESCUBRA O PRAZER DE MORAR

RAVENNA
R E S I E.

ÁChiltt�
a:mmcll tWJl-JI

327515 4

.Ih oJf.comJbr

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 23 E 24 DE JUNHO DE 2012 I IMÓVEIS I 15

E 5505
imóveis

CRECl3051J
�'
www.epasso&com.br 4730550013

APAiRTAMENTOS

CM.205S-�;ntl!»lodb:
mobiliado, rsune a 1dorrnltórkle

2vagas-CI!r!1ro
�

Cód. zoea -Apartamentn
:< qpatlbs .. VII" t..arao

Cód, tOM .. Casa·
3 quartos .. Três fij.". c!<> NixIl>

Có<I. 1037 - Casa 3 q,ua!Ü>S
N!!J;euRamos

Cód:.2ll49:-�.nl1:u-
2q_-VUaNuva.

C!d.. = -Açartament<>
r suite � llqua=-Cl!rrtrct

t-rV ��..;-......

': '-- ..

':f

- --..".=....-::�
-_=-,2 7,

CA!ilil.1Q2T-Casa
2q,�-V!T",Il.eI'!;oi

�t051l>-SQ\lradIl
1 SUita..,adiJrmjlÓliQS

DESTAQUES

C.ód�2lmQ .. Ap._ttt
3 suil8:s,-81. SliIv"dlln>

<::Jld.2051-�""""""",,
:c q,uartos: -Vila-; 1IIilY,a

� tll47'-c:asa.twhll:.2ó CIl<l..lQ31)-�6ulq.i1U
_1!:';;Qs-NeootRamQo, ���-��

CliJi tQ53 -11OJi1&
.

€li<í 400t - ��
• z.q"""''' L......_.óm.5>moro'

.

CIl<l.. too- c:asa. CIidI tQe$-� 1_
1 �ro",,\,,"2�-AIlliWlI> "ll�-RiloI;

TERRENOS
.

C!d. 3004 .. T.""""
Jaragual Es'Word6 .. CoIld. fooilado

G9S,3Om'

CIld 30'1<! - T"""oo p<ó�.
Escot.""'" -4S0r0:!

tOd. 303a - T�rrell<>
_ - Viii<> <l& 4'<>1>- 336m"

�� -1""\)010 Jlm!g1Já
Esqu_ 3,tlm'
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ii 20 ANOS COM VOCÊ!

3003: 3003 - SAINT TROPEZ-

1,2 QU 3 qtos. Á partir de R$ 140
mil com excelentes condições
de pgto.

3001: FLOR DE LÓTUS -

$uíte + 1 qto ou Suíte + 2 qtos.
Otimo acabamento e locali
zação. À partir de R$ 210 mil

3028: JARAGUÁ - Central. 2
qtos, sala, cozinha ... Porteiro 24h.
R$132 mil

3047: Marquardt - Quitinete 3116: SILVIO PRADI - Suíte +

central. Apenas R$ 79 mil 2 qtos, 2 sacadas, churrasquei
ra, garagem. R$ 190 mil

3176: JARDIM EUROPA
Novo. 2 qtos, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira e

garagem. R$ 130 mil

�'

3086: PEDRA RUBI - Suíte
+ 2 qtos, sacada com chur

rasqueira. R$ 225 mil. Aceita
terreno.

1075: AMIZADE - 57m2 cf 3
qtos, sala, cozinha e casa de
madeira nos fundos. R$ 165
mil. Acélta terreno

1013: CENTRO - 180m2 d
suíte com banheira t 2 qtos,
salas, bwc's. Pode ser utilizada
comercialmente. R$ 500 mil

1196: ILHA DA FIGUEIRA -

177m2 cf suíte + 2 qtos, coz

inha mobiliada. R$ 320 mil.
Aceita apto.

1217: ESTRADA NOVA -

79m2 d 2 qtos, cozinha mobili
ada. R$ 165 mil. Aceita carro

ou terreno.

,', T E R R E NOS

1229: JGUÀ ESQUERDO -

140m2 cf 3 qtos, cozinha mo

biliada, área de festas e am

plo terreno livre. R$ 220 mil.

2001 - CENTRO - 1.933,66M2 - R$2.500.000,00
2004 - CENTRO - CONDOMíNIO FECHADO. R$ 171.000,00
2011 - CENTRO - 326,71M2 - R$ 230.000,00
2014 - CENTRO - 588,75M2 - R$ 380.000,00
2045 - CHICO DE PAULO - 504M2 - R$ 120.000,00
2081 - AMIZADE - 340,35M2 - R$ 73.000,00
2083 - AMIZADE - HI00M2 - R$ 800.000,00
2101- BARRA DO RIO CERRO - 450M2 - R$ 139.000,00

. 2108 - BARRA DO RIO CERRO - 2.112M2 - R$ 350.000,00
2111 - BARRA DO RIO CERRO - 3.300,82M2 - R$ 1.300.000,00
21!?4 - FIGUEIRA - EXCELENTE OPORTUNIDADE! 7.500M2 - BAIXOU PARA R$ 990 MIL

2229 - JARAGUÁ ESQUERDO - CONDOMíNIO FECHADO - R$ 175.000,00
2230 - JARAGUÁ ESQUERDO - 300,60M2 - R$ 84 MIL

2242 - NEREU RAMOS - 300,71M2 - R$ 79.500,00
2244 - NOVA BRASíLIA - 2.465,89M2 - R$ 800.000,00
2367 - TlFA MARTINS - 350M2 - R$ 128.000,00
2417 - VILA NOVA - 851,53M2 - R$ 225.000,00
2418 - VILA NOVA - 425,25M2 - .R$ 330.000,00

3041: BELLE VIE - Novo e com

. excelente acabamento. Suíte +

2 demi-suites, ampla sacada e 2

garagens. R$ 380 mil

3000: DUBAI - Excelente
acabamento. Semi-mobiliado
cl suíte + 2 qtos. 2 garagens.
R$460 mil

-....-"'!i:"'-.....,

3169: DOM ARIEL - Suíte +

2 qtos, cozinha mobiliada e 2
garagens. R$ 220 mil

3049: RIVIERA - Semi-mobil
iado. Suíte "c! hidro + 2 qtos,
dependência de empregada, 2
bwc's. R$ 380 mil. Aceita apto.

1110: BARRA DO RIO CER
RO - 130m2 cf 3 qtos, sala,
cozinha, área de festas.
R$ 165 mil

1234: JGuÁ ESQUEROô '-- 251m"
d 2 suítes master + 1 qto, cozinha e

churrasqueira mobiliadas. R$ 935 mil.
Aceita apto. em ltajaí ou BC ou terreno
em Jaraguá

1169: CZERNIEWICZ - 248m2
d suíte + 3 quartos, cozinha
mobiliada, lagoa com peixes.
R$ 580 mil

1478: CORUPÁ- Toda reformada.
60m2 cf 2 qtos, sala, cozinha e

bwc. R$ 110 mil

1145: CHICO DE PAULO -

108m2 cf suíte + 2 qtos, coz

inha, churrasqueira. R$ .180
mil.

3102: O'ITÁLlA - Suíte + 2 qtos,
cozinha mobiliada, sacada fechada,
churrasqueira. R$ 163 mil

3409: GRANADA - Semi-mobilia
do. Suíte + 2 qtos, ampla sacada
fechada com reiki, 2 garagens.
R$ 259 mil

1161: CZERNIEWICZ
181 m2 cf 4 qtos, sala, coz

inha, 2 bwc's. R$ 310 mil.
Aceita terreno,

1240: NOVA BRASíLIA - 108m2
cf suíte + 2 qtos, sala, cozinha,
edícula. Pode ser utilizada com

ercialmente. R$ 250 mil

1256: RAU - Geminados
novos - 170m2 (cada) cf
suíte + 2 qtos, área de festas.
R$ 250 mil

1192: ILHA DA FIGUEIRA -

170m2 cl, 3 qtos, edícula cf
suíte e garagem. R$ 165 mil

1449: SCHROEDER - 80m2
e com amplo terreno para
construir. R$ 135 mil

1393: CENTENÁRIO - 244m" d
suite + 2 qtos, área de festas com

piscina. R$ 340 mil. Aceita casa ou

apto. em Barra Velha.

1435: GUARAMIRIM - 76m" d 2
qtos, sala, cozinha. R$ 160 mil. Aceita
apto. em Jaraguá

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• VENDA • LOCAÇÃO • ADMINISTRAÇÃO

3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI - Exce
lente localização. Suíte + 1 qto. Consulte-
nos. RI. 3-61.920

.

3064: BAEPENDI - PÁSSAROS E
FLORES - Suíte + 2 qtos. R$ 310 mil
RI. 7-2.597

3110: JGUÁ ESQUERDO - ANA
LÚCIA (Torre B) - Suíte + 1 qto,
sacada cf churrasq.R.1. 1-62.185

3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto, Suíte +

2 qtos pu 1 qto. Consulte-nos.

3370: MELlAH - 2 qtos ou suíte + 2 qtos.
A partír de R$ 135 mil. Conheça as exce

lentes condições de pagamento.

3334: ESTRADA NOVA ES
TAÇÕES -

.

2 qtos, sacada, por ap
enas R$115 mil RI. 2.43.785

3007: MllANO - Excelente padrão d suíte
máster + 2 suítes, 3 garagens. ConsuIte-t:1os!
RI. 1-B5.549

3094: Czemiewicz - Última unidade com

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

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

condições especiais. RI. 7-20.073

3011: VILLENEUVE - Alto padrão e ex

celente localização. Suíte master + 3
suítes. Condições de pgto especiais.

3392: VILLAR - 2qtos, sacada cl chur
rasq. R$ 149 mil. RI. 2-57.444

3206: PALADINO - 2 qtos, sacada cl
churrasq. R$ 139 mil

l I G U E

fl-AN..1ÃO I 47 9-972 Z2.5-0

LANÇAMENTOS

3406:ESPLANADAGLATZ -98e118m2de
área total, 1 qtos, sacada com churrasquei
ra. Entrada de R$ 6.000,00 + parcelamento
+ financiamento. RI. 2-66.608

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de
plantas. Localização privilegiada. Entrada +

7celamento.

3281: EMMENDOERFER HOME CLUB - 3

opções de plantas. Aqui você aproveita o ma
hor da vida, na segurança da sua casa. VISite o

decorado.

3004: CENTRO -181ZA - DUAS OPÇÕES DE PLAN

TAS, 2 GARAGENS E APENAS 2 APTOS. POR
ANDAR. À PARTIR DE RS 360 MIL R.I. 1-65.839

�l�
f'"

- ..

3060: AMIZADE - JULIANA CHRISTINA - 02
ou 03 qtos (sendo 1 suíte), 2 vagas de garagens
(opcionais). Entrada + paroelamento. RI. 62.167
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3025: CENTRO - MANHATTAN - 3 suítes, 2 gar. e a van- �

>

tagem da planta poder ser modificada para atender às suas. In

necessidades. RI. 4-31.988. Visite o decorado. $)

3368: VILA LALAU - ANGELO ME
NEL - Suíte + 2 qtos, 1 ou 2 gara
gens. Visite o apto. decorado.

.

3019: CENTRO - JARAGUÁ TOWER - Duas

opções de planta, forma de pglo facilitada. Aceita
imóvel no negócio. Consulte-nos. RI. 1-61,952

3044: EDUARDO PAMPLONA - Excelente
padrão! Apenas 2 aptos por andar. RI 11-
56.344

3152: EUGÊNIO TRAPP - Suíte + 2 qtos ou Suítemáster
+ 2 suítes, vaga de garagem adicional, terraço'. Area de
festas cf piscina, salão de festas, dois elevadores e muita
comodidade. Consulte-nos!

3056:-CENTRO - GAMALlEL - suíte + 1 qto ou 2 qtos. En
trada e parcelas facilitadas. RI. 1-60.083

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3371·5544 VENDAS
PLANTÃO (47) 8431-1122 - Rejane

DE VENDAS (47) 9902-0756 - Aluizio

Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30

Sábados e feriados plantão.

·rejane@atlantaimoveis.comwww.atlantaimoveis.com

Belle Vie Residence no

centro com 1 surre master

com closet e sacada, 2

demi-suítes, Ampla sala de

jantar e estar com sacada

e churrasqueira, cozinha,
área de serviço com

estendal, lavabo, 02 vagas
de garagem. (SOMENTE 02

APTOS POR ANDAR).
R$ 400.000,00

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

.

delas suíte master, lavabo,
sala de jantar /estar, sacada

com churrasqueira, cozinha,
área de seviço, com 02

vagas de garagem. 02

Coberturas.

Aptos a partir de

R$ 305.000,00.

. ! ReI. 2381 Resid. Saint Germain (Em Construção) na Vila Nova com 1 suíte, 2 dormitónos,
bwc social, sala de estar e jantar, sacada com churrasqueira, área de serviço, 02 vagas de

garagem. Acabamento: REBAIXAMENTO EM GESSO NAS SALAS, PISO LAMINADO EM

MADEIRA NOS DORMITÓRIOS, PORCELANATO NAS SALAS, PREPARAÇÂO PARA AR

SPLlT, HIDROMETRO INDIVIDUAL. R$ 219.000,00 á R$ 235.000,00.

Rei. 2484 Resid. Neumann

na Vila Lalau com 01

suite com sacada mais 01

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

de garagem.

R$165.000,OO

Rei. 1606 Casa no

Jaraguá 99 com 4

dormITórios, bwc

social, sala, cozinha,
área de serviço,
área de festa com

Vila Rau com 01 sute
com closet, 02 Quartos,
sala de jantar/estai;
cozinha (mobiliada) bwc

social, lavandena, área de
festa com churrasqueira
e fogão à lenha, 02 vagas
de garagem. (ACEITA
FINANCIAMENTO

BANCÁRIO).
R$ 390.000,00.

da Rgueira com 1 suite
mais 2'quartos, bwc

social, sala de estar/
jantar, cozinha, área de

serviço,área de festas
com chunrasqueira e

despensa, garagem pará
3 carros.

R$ 370.000,00.

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

00
o
-o
'"
-o

I

N

a::

Localizado na Rua 25 de Julho, sino
Bairro Vila Nova - Jaraguã do SUI- se

._; Glatz �/.

Apartamento A

Sacada com churrasqueira

Apartamentos de 98 e 115m2 de área total

2 dormitórios

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

Apartamento B Banheiro e área de serviço

Espera para ar condicionado e TV a cabo

1 vaga privativa de garagem com opção para
aquisição de mais uma

Apartamento C

Área verde e de lazer Playgroúnd
Salão de festas

2 elevadores por bloco

Incorporação e construçãó:
Vendas:

ERBE
c o N S T R U T o R A

(47) 3055-0919

(47) 8447-9319
(47) 8424-5050

! •
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etec
I M Ó V E I S.

Viver bem é
fazer a escolha certa.

Você escolhe sua conquista

Hausgarten
Rua: 702 João Ropelatto, esquina BR 280.

Nereu Ramos / Jaraguá do Sul se

Apartamentos com 02 quartos, sala/es
. tar, banheiro, cozinha, área de serviço,

sacada e 01 vaga de garagem.

Apartamentos a partir de

R$106.400,OO
Mais informações: marcal@engetecimoveis.com.br ou.no

tel. 8845-9814

o<
E

u

'�
ln

j
--

::;
ln

s
o
-o

�
·ro

"

:::J

�
c:n

"
ro

.!§_
I

ii:
u

-<;

e
E
2
t::
u.J

o
o.
::J

15
o
.ro
u'

�
o
o.

(3
u

1:

EDIFíCIO TOM JOBIM: Localizado na Rua Henrique Friedemann, próximo a ACIAG, Centro de

Guaramirim. Apartamentos: Com 1 suíte + 2 quartos; com 1 suíte + 1 quarto; com 2 quartos.

Apartamentos a partir de R$ 133.000,00. Consulte-nos.

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

Sul - MOfe 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 apartàmentos tipo por andar. Serão

11 pavimentos de apartamentos tipo, e um pavimento superior com'

coberturas planas.

REF.: 423 - VlLANOVA _,0 ANDAR - Apto com 87m2, com 01

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

REF 424
- VILA NOVA - 7° andar - Apto com 87m2, com 01 suite,

02 quartos, sala de jantar/estar, banheiro, sacada com chur
rasqueira, cozinha e área de serviço. Valor: R$ 240.000,00

REF.: 149· VILA NOVA - l1etragem da "JSa, 200m'. Me
tragem do terreno: 600m Casa com suíte, 02 quartos,

��fé6a� iJiwt� �$e�8�e���bo MW$��g�o�,�gsde
entráda e SALDO em até 90 ( NOVENTA) parcelas
de 3( três) CUB'S mensais.

REF 394 - EDlFlçlO ElEGANS - Centro - 1 SUiTE + 1 QTqS.
BWC,CIRCULAÇAO. SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA
DE SERViÇO. SACADA, 1 VAGA DE GARAGEM. R$2oo.oo0,oo

- forma áe pagamento: Entrada R$70.000,00 +parcelas até
entrega das chaves + saldo financiado pela banco.

REF454 - TlFA DOS MONOS - CASA DE ALVENARIA COM

ÁREA DE SERViÇO, BWC SOCIAL, BWC DE SERViÇO, COPA,
COZINHA. CHURRASQUEIRA, 3 QRTOS + 1 SUiTE, DEPÓSITO, 1

VAGA DE GARAGEM, LAJE, SALA DEjANTAR. TERRENO COM

427,50M'. R$16S.000.00 (ACEITA PROPOSTA)

REF 346 • FIRENZE· Casa com 03 quartos, sala de
estar/jantar, banheiro, cozinha, área de serviço, ga
ragem com banheiro e área de festa. Área do imóvel:
130m2. Valor: R$ 180.000,00

REF456 CENTRO
TERRENO DE 688M' COM 2. CASAS DE ALVENARIA.

R$1300.000,00 ACEITA PROPOSTAS

REF.: 258 - CENTRO - Apartamento com 01 suíte, 01

quarto (Planta original alterada 01 suíte+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 surte + 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, cozinha
mobiliada, bwc, área de serviço, piscina, área de
festa, 1 vaga de garagem. R$250.000,oo

408 NOVA BRASillA
Terreno urbano edificado com uma casa em alvenaria

(não averbada. Terreno com 1.100m2 e a casa com

318,9sm2 (1 suíte + 3 qtos), demais dependências e

piscina. R$900 mil

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 •

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.

www.engetecimoveis.com.br
Padre Pedro Fral7lden, 2"1�

- Centro - Cltp: 89251-040 - Jaraguá do sul/se

REF.: 445 - RESIDENCIAL VILLE OU SOLEI L • APTO 501
- CENTRO - SUiTE + 2 QTOS, SALA DE ESTAR/jANTAR/

�g�NC:�NRr:��E��Ãl:� �mR6i%,�i��t
(DEPÓSITO). R$380.000,00

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 SERVICO,
BWC SOCIAL, GARAGEM. R$150.000,00

-

REF451- CENTRO - APTO EDIFíCIO MUNIQUE
- SUíTE + 1 QTO, SALA DE ESTAR/JANTAR/
COZINHA INTEGRADOS, ÁREA DE SERViÇO,
SACADA COM CHURRASQUEIRA, 1 VAGA DE
GARAGEM. R$250.000,00

REF442 - RECANTO FELIZ - ENTRADA SCHROEOER

1- CASA COM 1 SUiTE + 3 QUARTOS, SALA, COZINHA

MOBILIADA, 02 BWC, ÁREA OE FESTA, ÁREA DE -

SERViÇO, GARAGEM, EDlcULAR$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

Edifício Candido Portinari: Rua Presidente jucelino,
centro de Jaraguá do Sul- se. Apartamentos com 01

suite, 01 quarto, banheiro, sala de, estar/jantar, coz

inha, sacada com churrasqueira. Area de serviço, 01

vaga de garagem, preparação para ar condicionado.

REF453 - I�HA DA

FIGUEIRA

CASA ALVENARIA

COM 3 QTOS, SALA,

COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO, GARAGEM,

BWC, TODA MURADA.

R$170.000,OO

REF 309 JARAGUÀ 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.

REF435 - CENTRO

Apto no Edlffcio Gaia - 1 SUíTE + 2 QTOS, BWC SEMt

MOBILIADO, SALA DE ESTAR, JANTAR E COZINHA CONjU
GADAS, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM R$,80,ooo,oo

CE;

VtLLA 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

����r�:' :�é;e������ug�f�����:' ��S\�����j�:�t1(i_com
zação da água das chuvas para irriga�ão �s Jardins e limpeza

���at��se����i�'paa�n�ri?������ã�dasé;e��r�O���i��da,

REF.: 447 - ÁGUA VEROE • CASA COM 2 SUiTES
+ lQTO, ESCRITORIO, SALI\S DE JANTAR/ ESTAR
INTEGRADAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO, BWÇ
SOCIAL, GARAGEM COM CHURRASQUEIRA + EDICULA
COM +-25M'. R$ 320.000,00

TERRE}'IOS:

REF 386 - Terreno

no Bairro czernie

wicz - 376,02m - R$
110.000,00 - Pode ser

financiado!

REF439 -Nova Brasília

-.Terreno - Ótima lo

calização com 700m2�
R$380.000,00

REF278 - Terreno no

bairro Amizade em rua

asfaltada com 336m2.
Valor: R$ 102.000(00

REF446 - Estrada

Nova - terreno com

329m2. R$92.000,oo

REF452 - Vila Nova -

Terreno de 372,97m2
sem benfeitorias.

R$160.ooo,oo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROPOSTAS VALIDAS ATE 30;06;2012

OPORTUNIDADE

NÓS TEMOS
UMA PARA

VOCÊ!

COMPRA • VENDE

Fone/Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria Urnbeüna da Silva, 120 Vila Lenzi

REF: 4951 • TRES RIOS DO NORTE - 2 DORM, SALA

ESTAR/JANTAR, COZ., BWC, SACADA C/ CHURRAsa.

1 VAGA DE GAR. ENTREGA PARA DEZEMBRO 2012.

ENTRADA FACILITADA, ACEITA FINANCIAMENTO.

VALOR À CONSULTAR.

Rei: 4952- Vila Nova.1 SUITE + 2 DORM(TODOS Cf
SACADA), 2 BWC, SALAS, COZINHA,

LAVANDERIA, AREA DE FESTA, PISCINA, ESCRITORIO,
DEMAIS DEPENDENCIAS. VALOR: R$ 449.000,QO.REF: 3106 - CZERNIEWICZ. 1 SUITE + 2 DORM, SALA,

COZINHA, AREA DE SERViÇO, 1 BWC SACADA COM
CHURRASQUEIRA, VAGA DE GARAGEM. METRAGEM ÁREA
TOTAL 92,93. VALOR ENTRADA: 20.000,00 + PARCELA +

FINANCIAMENTO.

REF: 5111 - CZERNIEWICZ -1 SUITE + 2
DORM, 1 BWC, SALA AMPLA, COZINHA, AREA

DE SERVia. R$ 164.000 00

.

CASA - VILA LENZI - 2 DORM,
SALA, COZINHA, 1 BWC,
LAVANDERIA, 1 VAGA DE

,

GARAGEM COBERTA.

R$ 660,00

Ref. 38710-
Amizade.

.2 Dorm., 1 Bwc, 1
Vaga de garagem,
cozinha, 'sala de

jantar/estar,
lavanderia, 70 m2.

Entrega para
Novembro de 2012.

Valor a partir de
.

R$ 124.000,00.

CASA - VILA LENZI - 2 DORM,
SALA, COZINHA, 1 BWC,

LAVANDERIA,1 Vf\GA DE

GARAGEM COBERTA, SACADA

COM CHURRASQUEIRA.

R$ 770,00Ref. 5492- Terreno. Três Rios do Sul.
Lotes planos Á partir de R$80.000,00.

··www.imoveisemiaragua.com.brO
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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065 - Ribeirão Cavalo. casa de
alvenaria cf 37.82m' e terreno

c/337.50m2. (aceita financiamento
bancário). R$1 08.000,00

070 - Ribéirão

Cavalo, terreno com

71.148,20m2
R$ 2.850.000,00

039 -.Apa!tamento
Água Verde com

área total de

52,71m2.
R$ 100.000,00

018 l_ Balneário Cam
boriu - apartamento
com 82,17m2 de área
total mais garagem
(próximo da praia)

R$ 320.000100

LEILAW. MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECI011420

·Rel. 80A - Amlzade!Guaramirim
,02 dormitórios
'Área do Terreno: 180m'
'Área construída: 107m'
'Aceita Financiamento Bancário
·R$198,000.00

·Re.114.1-Centrol uaramirim
·Sobrado. 03 dormilónàs
'Pav,rerreouma sala Comercial
'Área do imóvel: 385.32m'
-lrnóvel Legalizado pode ser Financiado
, R$ 750.000,00

'�e{ 120.1 -Ilha da Figueira! Guaramirim
-Area Terreno: 363.60m'
'Aceita proposta ,

R$ 110000.00

·�ef. 120.2 - Estrada Tibagi) Guaramirim
'Area terreno: 8.250,OOm',
-vator Sob Consulta.

FIM DE SEMANA, 23 E 24 DE JUNHO DE 2012 I IMÓVEIS I 23

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.258,00m2 , , ,., , , , R$1.200.000.00
006 - Três Rios do Sul, terreno com aproXimadamente7,OOO.00m2 .. , , ....• , , , , ,., ,., , ,.R$400.oo0.00

�i�l����������ig�ifi����6�F.;:i::::::··::;;:::::::::::::::::::·:::;::;:.:i:::::::::::::::::i::::::::::::i::::::::::::::::·:···:::::;;::;::::::��::i:i:iii.:::i:i:i:i:':��;�\\\\\\
029 - Nereu Ramos, terreno com 4,317,70m' -

, R$ 2.000.000,00

�if � ��::·ái��� !��!���3p�:6����;::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::':::::::.::'::::::::::':::'::::::'::�II��:��:gg
�i��i�ir����:;:ii�����g\��0:�2:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:��\i�:�gU�
�il � ����n����}i������;�·:·:·.:::·:·:::::·::·:.::::··:::··:::: .. ::.:;::::: ::.: : :� :.:.:.:.::::::::::: :.::::::.::�!���:���:��
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360.00m2 R$145.000.00
099 - Corupá, terreno com 2.200,OOm : R$300.000,00
107 - BR 280. Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m' ;; R$2.000.000.00
109 - Nereu Ramos, área de 11 A70.00m2 (ótimo pi indústria) , R$ 450.000.00

1��:�bz;�:�u�:�::a���o12g�6�� .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�t��K��:��

004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74.00m2 e terreno com 450.00m2 valor

RI180,OOO,00025 - Nereu Ramos casa de a1venaMa com 58.08m' e terreno com 322.00m' c R 120.000.00 .

028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/200,00m2 eterreno c/329.00m2 aceita sitio. · R 220.000.00
035 - Ribeirão cavalo- casa de a1v. de aprox. 58.00m'. Terreno de 443,50m2 _.

: R 136.000,00
040 - Barra do Rio Cerro. casa de alvenaria com 125.63m' mais edícula com 73.0Om'.Terreno com 315.35m2. .

�������r�:igg����.to���j������:Ú���:i�6Z�I:��·:��;·���i:ii·j���:ai:§·�;;:.�l)'%.%l.wo
069 -Vila Lalau, casa mista com 11�,00m2 e terreno com 390.60m2 , ., ., R� 250.000,00
071 - Santo AntonIO; casa de a1venana com BO.OOm' e terreno com 324,00m' R$110,ooOiOO
075 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 121 ,42m'e terreno com 395.12m"! R$160.000.00
090 - Barra do SUl, casa com 32.00m2 e terreno com 360,OOm' r � R$32.000.00
091 - Arr\izad� casada alvenaria com 310,OOm' e terreno com 378;OOm2 R$ 550.000.00
094 -Ilha da �Jglieira, casa em alvenaria com 149.41m' e terreno com 35!l.25m'.ateita casa em ttapema ou de '

menor valor na Ilha dá Fígueira) , , , R$370.000.00
131 _ Nereu Ramos _ casa de a1v. cf 10210Qm' e terreno cf 475.00m'(aceita apto de menorvaior) B$220.000.00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199.00ni" , ,' R$250.000.00
150 - João Pessoa - casa de·aIv.. cf wrox. 280,OQm' mais galpão. Terr: c! 1.574;1 Om2 (aceita apto de menor valrn;) .R$450.000.00
183 - Nereu Barnos, casa de alvenaria cqm 129.0Om2 mais edícula. Terreno com.560.00m' R$,220;000.OO
18B - Sairto Anlgnio. so!íradp com t70;00m2 e terreno com 2.5oo.00m' -; .. " " ::: R$1BQ.OOO.00

lJ44-Nereu Ramos. r;! área d� 72.000;OOm2• cf casa. ru:eade festas, �clio, lagoas , R$500.000.0Q

036-Ãgua Verde com área total qe 52,71m2.... • , , .,1'11 tOO.Ooo,OO
�.= g�:: = :=�� �� re:�: �1

.
..::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�$rf�:ggg:88

013 -·Três,Rios.dó Sul.apar:tâfnento com 63.70rn" , ,R$130.000,OO
106 -'Oerilró - àpaltarhento com'área total de 120;86w " " R$.23!i.OOO,OO

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guaramirim - se - CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47) 3373-1905

·Ref. 168.1 - CorticéiralGuaramirim
'Área do terreno': 2,812m'
'R$ 290.000.00

Ref. 170.1 - Centro/Schroeder
'Área do terreno: 731m'
R$ 140.000,00
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ENTRADA'" Parcelas
dtreto com construtora +

Saldo Financ. Bancário.

o Área interna: 77,68 m2

O Suíte + 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

www.dekadaimoveis.com.br

L11l52 -easa- Barrado Ro cero- Com 01 SlWl, 02QuarIDs, sala, cOlirm,;;"de
serviço, despençl\ garagemR$ 700,00.
L1053 . Casa . Centro· Com 01 súIe com llarIIeia, 03 quartos, 04_ seroo
02 com sacada c02irm, bwc, escrilDOO. Pm de serviço, clurasqLoira, 02 vagas
de!J3lll!l!llTl, fur<Ios com edicula, toda rruada com porIão e_o. R$ 2.500,00
U054- Cssa- 'O" Rau· Com 03 Quartos, sala, cOlinha, copa, b,,", áreade sefViço,
_,toda muradaR$6OO,00
L11l55- casa- Tres Rkls do Norte· Com 02 quartos, saWc02irm, bwc, área de

serviço, garagem.R$ 350,00
Llll58- casa- Centro· Com 02 quartos, sala, c02inha, bwc, área de serviço, ga-
ragem.R$ 700,00

•

L1 060 • Casa .'0" Lenzi . Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de setViço,
garagem.R$ 690,00
Ll061 • Casa • Centro . Com 03 quartos, sala, c02irm, bwc, área de

serviço,garagemR$1.000,oo
L2116- i\parIlJ1mJ1D. Chícode Paulo· Com 02 quartos, bwc, c02irm, sala, área
de setViço, garagem. A$ 530,00 e Cond.AjJrox. A$loo,oo
L2122- Apar1amenlo· Centro· Com 02 quartos, sala, coz, área de serviço, sacada

c/chnasaera garA$ 710,ooe Cond. Aprox A$loo,oo
L2123- i\parIlJ1mJ1D. Czemiewicz· Com 02 quartos, sala, cOlirm, área de servi

ço, bwc, !J3Ill!l!lITl.A$ 600,00 e Cond. Aprox A$l 00,00
L2131 • Apar1amen1o. 8aepeOOi • Com 02 quartos, sala, coz, bwc, área de serviço,
sacada<;/chunasqueira, AS 620,00 e Cond. AproxASloo,oo
L2135- Apar1amenlo- Centro· Com'Ol sune <;/cklse\ 01 Quarto, bwc, sala, c02Í

nha, área de ""';ço, sacada <;/ chunasqooira, garagem, eIevadoi; TODO MOBIUA·

DO.R$l.BOO,oo e Cond.AjJrox.R$l60,ooc
L2142- Apar1;!irer1I!!. '"" LaIau· Com 03 quartos, sala, cOlirm, bwc, área de

serviço.R$ 750,ooe�R$loo,00.
L2143- i\parIlJ1mJ1D. Chico de Paulo· Com 02 quartos, sala, c02inha, bwc, área
de serviço, sacada <;/ chunasqOOHa. _.AS 550,00 e Cond.AproxASl 00,00
L2155 • Apartarnetito . 'O" LaIau • Com Quar1I)'SaIa, co2inha semi mobilOda bwc,
_.AS400,ooeCond.AjJrox.A$loo,oo
L2157-i\parIlJ1mJ1D· Centro· Com03 quartos, sala, c02inha, bwc, área de servi

ço, sacada garagem.R$ 850,00 e Cond.AjJrox.R$ 25,00.
L2158 • i\parIlJ1mJ1D • Centro • Com 03 quartos, sala, c02irm, bwc, área de servi-

ço, _.A$ 750,00 eCond.AjJrox.R$l20,oo.
. -

L2161 • i\parIlJ1mJ1D • 'Ola Rau • Com 02 quartos, sala, cOlinha, bwc, área de

serviço, sacada garagem.A$ 550,00 e Cond.AjJrox. AS 90,00
L2165-i\parIlJ1mJ1D-Centro-ComOl quarto, sala, co2inha, bwc, área de serviço,
garagem.AS 550,00 e Cond.AjJrox.R$ 100,00
L2166 - i\parIlJ1mJ1D - Centro - Modelo LoftR$ 450,00 e Cond.AjJrox.R$l50,oo
L3016 - Sala Comercial- Centro - Com 32m', bwc.R$ 550,00
L3Il57 - Sala ComefCOJ - 'O" Nova - Com 02 bwc, 02 S�int Instalada medirKIo 90

"" e mezaJ111lO.R$ 2.600,0Q,
L3Il58 - Sala Come!COI- Czemiewicz - Com 49.45m'. A$ 700,00
L306O. Sala Come!COI. Centro· Com 32m'.A$ 500,00
L4006- GaIJão-G_ - Com 500 rn'- R$3.600,00.
L4OOB-GaIpão· Vila Lalau- Com3.5OOm' - A$35.000,oo

3275.1100
Plantão 9921.5515

MÓVEIS
CRECI3326 J

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 031 Vila lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul I se

Imóveis para venda

mil
Composto por uma casa e

dois apartamentos. Excelente

opção de investimento.

Imóveis para locação

Apartamento· Baepérrdi Casa· Baln. Barra do Sul

Localização: Rua Luiz Bortolini, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá dos Sul/Se.

Próximo a Arroz Urbano, Dalila Textil, Malwee Malhas, Carrocerias Argi

Lin a vista panorâmicâ,
possui 2 dormit. (1 suíte),
cozinha c/ móveis planejados.

. mil
Alvenaria, 2 dormit. (1 suite),
e demais dependências.
Situada no Bairro Costeira.

Terreno - Figueira

�Y:I'
>_

mi

Localizado em condomínio
fechado de alto padrão.
Área total de 688 m'.

BAEPENDI- Apart. 2 dormitlsuíte, sacada cl churrasq. Aluguel: R$ 850.00

BAEPENDI- Apart. 2 dormítlsuíte, 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, c/ área 45 m2. Aluguel: R$ 650,00

CHICO DE PAULO - Casa alvenaria, 3 dormitlsuíte, demais dependo

SÃO Luis - Sobrado, 4 dormitlsufte, demais depend.,e/ piscina.
VILA LALAU - Galpão c/ área 300 m', ideal p/ depósito.(Próx. WEG II)

WWW:SPACOlMOVEIS.NET COMPRA - VENDA - lOCAQ:Ã_O
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H218D Vila Nova. R$:130

Mi" Área Total 91,83m2

H110D Casa com 131m2.

�: 268 Mil, Barra Rio Molha

H218R Vila Lenzi

R$: 149 Mil

H208D Nova Brasilia

R$: 210 Mil, 95m2

H164 Casa com 51-M2

Estrada Nova R$:135 Mil

. Bela Paisagem. Área 20.000

m2. R$:990.000,OO Amizade

mil, Res, Jardim Europa

.
6_�·.�_

H014 Area privativa 107

m2. R$:380 Mil, Baependi

H0027 Vila Lalau

R$:185 Mil, 90,43 M2

H012 Vila Lenzi

R$142 Mil

H217D Chico de Paula

92m2. R$: 215 Mil

Residencial São Luis. Área
TotaI70.42m2. R$: 149 Mil

H0026 Ilha da Figueira
R$:211 Mil, 100M2

H021 Ed. Vale Da Lua

R$: 150MiI, Amizade
H221 R Vila Lalau

R$:125 Mil.

H132R Casa 206M2

R$:450Mil Barrp Rio Cerro

-

H210D Ed. Tulipa 97m2• H205 Moradas da Serra

R$:320Mil, Centro R$:249 Mil, Nova Brasília

H0028 Geminado n° 1 d 71 M2
Amizade R$: 124 MiI- Entrega

em Outubro 2012

H211 R Quitinete 30M2'

R$:79Mil, Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Edifício Milan·o Residenziale

r * Excelente Padrão

* 03 Suíes sendo O� Suíte Máster

Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios
com suíte

Opção de 2Çl vaga de garagem

Pré-instalação de Split em todos os

quartos e salas

.:. Piso Porcelanato

* 02 Apartamento por Andar

* 03 Garagens

.:. Acabamento em massa corrida

.:. Teto com rebaixo de gesso

.:. Vidro Temperado e granito

.:. Sacada com churrasqueira

.:. Salão de festas e playground

.:. Medidores individuais de água, luz e

gás
.:. Portão e \porteiro eletrônico
Rua Dom Bosco, S7 - Vila Lalau (Entre Marisol e WEG )

* Excelente Localização

Consulte -nos!

·Iwa��
... ÍIrra l!lIlaIl: 131�

·�CIIiIlI�
"013mllll1lÍllíílit'Js�.tlIlIIliSl_)
"'�.SpIIttIl'il1l$�e_

"0fl�.�1
"'� 224.000.00

;" Quartos 02

.

* Sala de Jantar/ Estar

* Cozinha
* Lavanderia
* Banheiro.
* Sacada c/Churrasqueira
* Vaga de Garagem 01

Bairro: Três Rios do Sul

Entrega Setembro de 2012

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Governador Jorge Lacerda, nQ233.

(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

Rei: 0384 . Resid. Quebec • Amizade •

Apto novo com 2 dormi, bwc, sala de
estar jantar + sacada com onurrasqueíra,

cozinha e área de serviço, cf 72m! útil
R$ 155.000,00. EXCELENTE

ACABAMENTO· PISO PORCELANATO +
LAMINADO. ENTRADA_+

FINANCIAMENTO BANCARIO

ReI: 0396 - Resid. Lavina
João Pessoa Apto novo, com

2 dormi. e demais dependo
c/60m2. R$135.000,00 .

.)

RI nO 21-473

. ReI: 0383 - Resid. Don João I
- São Luiz. Aptos com 3

dormi e demais dependencias.
cf 75m2 útil

R$140.000,00

Rgueira. Aptos com 2 dorm, e demais

dependências, 1 vg de estacionamento
com 53m2 útil. Parcelas de

R$ 500,00 pi mês. RI: nO 21.473

Ref: 079 - Resid. Recanto
da Ilha - Ilha da Figueira

Apto Duplex com 2 demi - suítes
e demais dependências. Cdm

84m2 útil. R$ 179.000 00

ReI: 0375 - Terreno no

Amizade, Frente para a rua

Roberto Ziemann, com 382m2
R$ 230.000,00

Lot. São Mateus com 345,51m2
R$ 70.000,00

ReI: 0261 - Resid. Santa Rita
- Barra do Rio Molha

Apto com 2 dorm e demais
dependências, cf 75,38m2

R$125.000,00

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

Apartamentos a partir de R$ 110.000,0.0 _::.....
Minha"-_

INVESTIMENTOS

• Área de 88.000nr - R$ 160.000,00 • Área de 1.875Jn2 - R$ 230.000,00

• Área de 62.000m2 - R$ 145.000,00 • Casas á R$ 85:000,00

ReI: 0394 - Casa Vila Lenzi
Casa cf Suite + 2 dorm e

demais dependo
com 77m2 útil e terreno com

570m2. R$: 195.000,00

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

CRECI 3139..J

Chácara

Schroeder,
Duas Mamas

Área total:
100.277,OOm2

Casa com 130m2

(3 quartos)
Quiosque com 120m2

Terreno de

esquina: 630,OOm2
Casa com 127,45m2

1 Suíte, 2

dormitórios

Área de terreno:

690,OOm2
Área construída:

180,33m2
1 Suite, 2

dormitórios, sala,

copa, cozinha,
lavanderia, área de

festas e garagem.

Apartamento na

ilha da figueira com

91,05m2, 3 quartos, sala,

cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem, em

frente ao

Supermercado
Brazão .

•

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 23 E 24 DE JUNHO DE 2012 I IMÓVEIS r 29 . �

..

I m ó v e
..

I s

3275-0606
www.leoniimoveis.cOtn·L.ao

I!!!a

n I
CRECI-1959-J

Todos os loteamentos são com infraestrutura completa totalmente legalizados e prontos para construir J
�

J

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes
Matrícula Mãe 24.783.

Bairro João Pessoa
Matrícula Mãe nO 54.965

Bairro Rio da Luz.

Com dois quartos, banheiro; cozinha e sala

'conjugada, lavanderia, churrasqueira e

garagem, com área de 76 m2

Matrículas: 68.203 e 68.204

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 119 Centro .. Jaraguá do Sul- se Financie pela Caixa! Entre em contato para maiores detalhes!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.chaJe" .obiliaria ..eom.br
fone 413311-1500

iP'Jl!tm�47 9!1S-15m1:t\l Q�....�5'lItD
- 'iII'��t:fumi_t1b1f'lilllriia.�Jb,r

VENDE Ref -1395 - Rua Valentim Zoz, 295 - Centro
Schoroeder/SC - Área do terreno aprox.:
510,00m2• Área construída aprox.: 500,00m2.
02 aptos indMduais com 01 suíte, 02 dormitórios,
demais dependências e completa área de festas.

lJ· r r r)- r I \ ��J �J i JL,.JU

S

VENDE
TERRENO
SÃO Luís

Ref - 1314 - Rua Alvino Stein - lote 13
São Luis - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 364,00m2.
Sendo frente e fundos com 14,OOm, lado
direito e esquerdo com 26,00m.

VE N·D E
Ref -13100 - Rua Angelo TOIinelli, esquina com a Rua Alberto

Spézia. ED. Solarys- Vila Nova - Jaraguá do Sul - Divisões
internas. APTOS d 01 suite master, 01 suite, 01 dom1itó<io e

demais dependendas, sacada d chun-asQueira e vaga dUpla de

APARTAMENTOS garagem, 210.00m'(p<ivativo).ou 01 suite. 02 dom1itÓliOS. e demais

dependencias.sacada d churrasqueira e garagem. 110.00m'
(privali'io)." ou 01 suite. 01 dom1itório. e demais dependencias.
sacada r:) churrasqueira e garagem. 77.00m' (privativo).

VENDE
APARTAMENTOS

VILALENZI

Ref - 13128 - Rua: João André dos Reis s/no .

Vila Lenzi - Jaraguá do Sul. 04 aptos = 02
térreos e 02 páv. superior. Área privativa aprox.:

84,00m2.01 suíte, 02 dormitórios, sala

estar/jantar, coz., bwc, área de serviço,
sacada cf churrasq. e uma vaga de garagem.

VENDE
APARTAMENTO

NOVA BRASíLIA

Ref - 13108 - Rua: José Emmendoerfer, 1549
- Nova Brasília - Jaraguá do Sul. Edificio
Hortência. Área total: 67,40m2. Área
privativa: 46,08m2. 01 dormitório, sala

estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço e

garagem.

SOBRADO.

RESIDENCIAL

VENDE ReI - 1349 - Rua Professor Antonio Estanislau Ayroso.
291. Nova Brasilia - Jaraguá do Sul. Area do terreno:
775.00m2. - Área construída aprox.: SOO,OOm2. 1 suíte
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.

VENDE Rel-13130 - Condomínio Edificio DIANTHUS-
Rua Marina Frutuoso, 300 - Próx. ao Clube Beira Rio.
Area privativa de 130.85m2.. Área total construlda de
225.92m2. 01 suite, 02 dormitórios. sala de jantar I estar.
cozinha, bwc social, lavabo. dependência de empregada
com bwc. Sacada com churrasq. e 02 vagas de garagem.

SOBRADO

ALVENARIA

VENDE Ref - 1390 - Rua: Walter Marquardt
Centro - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área: 45?,50m2. Com galpão.
Sendo: frente cf 16,00m,. fundos cf 15,30m, lado

direito C/28,50m e esquerdo cf 33.20m.

APARTAMENTO

CENTRO

VENDE Ref - 1364 - Rua: Prefeito José Bauer
Vila Rau - Jaraguá do SuVSC
Terreno com área aprox.: 500,OOm2.
Sendo: frente c/ 17,00m, fundos cl16.08m, lado
direito c/ 28,35 e esquerdo c/33,93m.

TERRENO

CENTRO

VENDE Ref - 13120 - Rua Prefeito Waldemar Grubba,
3427. Vila Lalau - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 2.047,OOm2.
Sendo frente com 26,00m.
Hoje no local esta instalada a Zapellini Véiculos.
Fundos com aprox. 260,00m' de área construída.

TERRENO

VILARAU

. VENDE Ref - 1321 - Rua: Emmerich Ruysam
Vila Nova - Jaraguá do Sul/SC
Terreno-com área: 390,OOm2. '

Sendo: frente e fundos c/15,00m. lado direito
e esquerdo c/26.00m.

TERRENO

VILALALAU

TERRENO

VILA NOVA

VENDE
Ref - 1320 - Rua: Carlos Frederico Ranthum
Santa Luzia - Jaraguá do Sul
Area terreno: 338,72m2 área construida
aprox.: 280,00m."SOBRADO

COMERCIAL/RESIDENCIAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão Vendas: (47) 8404-8498/9183-2333 =�2c�:����:snqdu':,�1e8����g:��,eozlnhil,lavanáerta,llwc,
Ó

.

I Rua Marina Frutuoso, 777 • R'lldonclll Marln•• Aluguel R$ 7.0,00

1� ......
.;..;.;;;.;;;..=-;;;.;;...;...;;=;;;;::....;;.;;;.-"!-...;;;;.==......;=�,;;;ua;;;·...;d;;.;o;;,..;;;S.;;u;;.1_·.;;8�9�,;;;2;;;;5...;1_-5;;;.9;;;.O;;;.J Apart 2 dormlt., sela, cozinha, área da serviço,

banheiro II sem garagem.
Rua Preso Eplt. Passoa, 111 • Ed. Jaraguí· Aluguel: A$ 880,00

Apart. 1 dormlt., sala, cozinha, banheiro, área de serviço e

garagem.
Rua Relnoldo Rau, S9a • Ed. Gloconda • Aluguel R$ HOAO

3371-2117
I

IMÓYEIS PARA LOCAÇAO
CENTRO

I Apart. 1 dormi!., sala, COZ., área serv, bwc, eliCllda c/
enurr, e gamgem. RlIlIldenclDI dilo TullpiI'. Aluguel: lU 560,00
Rua Pres. Epl!. Pessoa, 1465

I Apor!. 3 dorm. alÍ14, sala de estar/Jantar, Q@Op@nS6 paro empreQªda,
cozInha, 02 banheiros, área de lervlço Bem garagem.
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, Edlflclo Menogoltl • lU 650,00

Apar!. 2 dormlt. sala. cozinha, banheiro, área de eervlQO, 311COdll

glll'ligllrn.
Rua Joao Planlncheck, 1716· Edifico Kloln· Aluguel R$ 560;00

ILHA DA FIGUEIRA
Apart. 2 dormlt, sala. COZ., lavand., bwc, sacada II garagem.
Rua Domingos da Rosa. Ed. Sela VIfia. Aluguel: R$ 600,00

VILA NOVA
Apart. 3 dorml1, sala, copa, cozinha, area de serviço.
02 banheiros e 02 lIagas de garagem.
Rua MarthJn Stahl, 521 • Ed. Capr! • Aluguel R$ i.200M

VENDE SANTO ANTONIO

Excelente oportunidade
de Investimento .

Terreno Indústrial com área total
de 185.000m2•

�MO
RESE

,

BILIARIA

�"
(47) 3375-0505

9153-1112/913504977 /8478-7790

Terreno 2.967m2,
(30m de frente),

área indust. ou resid.,
João Tozini, Corupá/:SC.

. mm

Área 21.378m2

(135m de frente),
Rua Hansa Humboldt,

Corupá/SC. &:mJ
Terreno 360m2,

R. Waldemar Werner.

CorupájSC.
R$ 55.000,00imi

Terreno 330m',
no Ano Bom.

CorupájSC.
R$ 55.000,00.

m
Terreno 462m2,

R. Roberto Seidel,
a 3Km do centro.

Corupá/SC.
R$ 65.000,0Oum

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3371-6600
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

Casa - Chico de Paulo
2 dormitórios

Casa - Amizade
3 dormitórios (suíte)

R$150.000,OO
Aceita Financiamento

Casa
Nereu Ramos, 2 dormitórios

Casa - Vila Lenzi
2 dormitórios

Casa Três Rios do Sul
3 dormitórios (1 suite)

Casa Guaramirim
3 dormitórios'

Rua João Januário Ayroso, 531 (início do bairro Jar:ª9uá Esquerdo)· Atendimentô: 8h às 12h /13h15 às 18h30

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Financiamentos
--,

c.b
Ln
Ln
N

zs
UJ
cc
ü Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

A consultoria Habitacional
deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente

credenciada pela Caixa
Economica Federal.

www.imobiliariaws.com.br ven�as@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

OFERTASResidencial São
Gabriel, localizado
na Ilha da figueira,
em Guaramirim.
2 dormitórios, bwc

social, cozinha,
área de serviço,
sala de estar/jantar,
sacada c/ chur

rasqueira, vaga de
estacionamento. O

Empreendimento
vai contar com área
de festas e play
ground. Área pri
vativa de 55 ,86m2.
Pré- lançàmento,
Consulte-nos.

Terrenos
• Ref 25B Ponta Comprida! Guaramirim Terreno

de arrozeira 20.000m2 R$160.000,00
• Ref 315 Bananal do sul! Guaramirim - Lote

360,00m2, rua pavimentada R$ B5.000,00
• Ref 319 Poço Grande / Guaramirim - Area .

rural de 62.306,96m2 R$ 150.000,00
• Ref: 199 Guamiranga!Guaramirim Terreno

com 1 B9.7BO,00m2 contendo arroizeira,
terras produtivas. Terreno escriturado,
R$BOO.000,00

• Ref 230 Amizade/ Guaramirim Terreno com

área de 4BBB,00m2 R$65.000,00
• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2 -

R$5B.000,00

334 AvaVGuaramilim, Casas Geminadas com 02 quartos,
sala cozinha, copa, bwc social, área de serviço, condomínio

fechado, com área d.e festas comum, estacionamento e

_.;,_.;,;..,;,;..
playground. Pré-Iançgmento

REF 0316 - RIO HERNjSCHROEDER - 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)
área central próximo da Transmagna
R$150.000,00

Ref 309 Amiza
de/ Guaramirim

.'

Casa Geminada
com 2 quartos,
sala, cozinha,
banheiro e la-

Construtora C")

lJnNl!_e �
�

�
t;',
a:

,

Ref 321 Amizade/Gua
ramirim Casa com 3

quartos, sala de estar,
02 banheiros, lavande

ria, cozinha, garagem,
varanda, piso lamina

do, 'murada, portão
eletrônico(garagem e

muro), alarme, há 8
anos construída.

R$ 290.000,00

Ref 324 Avai/ Guara
mirim Casa de alvena
ria com 120m2 de área

construída, 3 quartos,
sala, cozinha, 2

banheiros, lavanderia e

garagem para 2 carros

R$180.000,00

Edifício RuIh Braun Localizado no centro da cidade de

Jaraguá do Sul, tem 12 andares, quatro apartamentos
por andar, recepção, salão de festas, churrasqueira,
garagens plivativas cobertas e lojas. Apto com sala

para dois ambientes, sacada com churrasqueira
integrada com cozinha e sala, área de serviço, 02

suítes, lavabo e garagem coberta Área Total: 7B,05
m" . Valor R$ 225.000,00

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

��������==-==��-

_ia
Ref. 331 -Ilha da figueira/Jara9.uá do sul Casa
em Alvenária, contendo 01 suãe + 02 dormi

tórios, bwc social, sala de estar/jaritar, cozinha,
lavanderia, garagem. Valor: R$287.000,00

I
"

•
"

Ref 0317 - CAIXA O' ÁGUNGUARAMIRIM
- Casa em alvenaria com 2 Quartos, sala, co

zinha, banheiro, área de serviços e garagem.
R$ 99.000,00__

Ref. 327 - Rio Hern/ Schroeder Terreno
Loteamento São Mateus, contendo área de
355,94m2 , ampla infra estrutura, rua pavi
mentada. Escriturado. Valor: R$75.000,00

Ref 323 Ponto Comprida/Guaramirim Casa em
alvenaria com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e
lavanderia. Area construída de aproximadamente

80 00m2 e terreno de 1.386,50m2, R$160.000,00

Ref 287 Avai/Guaramirim Casa mista com 03-
quartos, sala de estar e jantar, cozinha, banheiro,

lavanderia e garagem R$150.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

41 3275.4477
SPLE;�DQ);RE� 9153.8033

IMOVEIS �

- Lindo apto NOVO com 1 Suíte + 2 quartos,
sala de estar/Jantar, cozinha, banheiro,
sacada com churrasqueira, garagem.
- Pontos para Split na suíte e sala
- 84,19m2 de área privativa.
- Incidência de sol em 100% do apto e boa ventilação
- Excelente loealização•.

Apto 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, garagem. Centro - R$ 480,00'+ taxas.

Apto 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, churrasqueira, garagem.
Baependi - Próx. Caraquá Veículos - R$ 530,00 + taxas.

Apto 2 quartos, sala, cozinha, BWC, garagem. São Luis c R$ 520,00 + água e luz

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos, ampla sacada com churrasqueira, garagem,
prédio com elevador, salão de festas. Vila Nova - R$ 1.050,00 + taxas.

L
O
C
A

ç
Ã
O

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

www.s.plendore.imoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/es�ritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

Terreno 750,00m2 - Baependi
Linda vista da cidade.'

Próx. à AABB e SER Marisol.
R$ 220.000,00. Financiável

Apto 3 quartos, cozinha parcialmente mobiliada, banheiro, terraço, sala, sacada,
garagem. 100m2 área privativa. São Luís - R$ 800,00 + taxas.

Ed. Moradas da Serra - Nova Brasília
Lindo apto com 1 suíte + 2 quartos,

TODO MOBILIADO, garagem.
Prédio cl elevador, piscina, salão festas.

R$ 250.000,00. Avalia imóvel no negócio.

Ed. Ville Ou Soleil- Centro
Apto 1 suíte cl closet + 2 quartos,

2 vagas garagem. Área priv 121 ,93m2•
Excelente padrão de acabamento.

R$ 350.000,00
Sala Comercial 100m2 - São Luís· R$ 1.400,00 + taxas.

� Alberto G. Marquardt
'rJ:I. Corretor de Imóveis

CRECI12152

(47) 9904·2076. J 3316·1804

www.marquar�..com.bJ

M' ,.,
.. <'''.

,�I;;''''"'"''''"0'iO''�If''''''''l'
�. "-,....,_��'"

Ref 095· Barra do Rio Cerro· Terreno
Indus1JiaJ C/ 55.DOOm'· Frente para

a Rodo�a EsladuaJ Wo�gang Weege
(Entre a estofados Bel! Ar! e a Nanete
Malhas) • valor. CONSUlTE·NOS!

Jaraguá Tower· C� . Aptos de 2
e 3 donn C/ suãe- UHimas Unidades

(Incorp. R.1·61.952)

Resid. Vasel· Vila Nova· Aptos
de 2 e 3 donn C/ surre, sacada C/

churrasqueira. (Incorp. R.5·17.01 O)

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 À vista

Terreno com 470,00 m2, escritura,
asfalto, proximo Juventus.

R$110mil

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'

www.ricardoimoveisjs.com.br

3055-0191 .� (47) 8808-537�
.�(47) 8861-2228
o...

�
tRICARDO Rua Barão do Rio Branco n" 700 - Centro (ao lado

do Angeloni) - Jaraguá do Sul
----

CÓD 372·Apto, Bairro Baependi.1 Suite,2
ctos.t Banheiro Social, Cozinha mobiliada

,Sacada c/Churrasq. e, demais dependências.
C/2 Vagas de Garagem. R$ 275.000,00

----------------------!
I
I
I
I
I
I

i
I

I

: CÓO 414· Casa Balrro São Luiz.3 :

: Quartos,1 Banheiro e, demais dépendências.!
, 1 Vaga de Garagem. R$ 170.000,00. CÓD 392: RESIDENCIAL FAMILIAR C/2 PISOS

(BAIRRO RAU)
APTO 01 c/ ô8,87m': 2 Qtos.,Sala,Cozinha, ,

Banheiro,l Vaga de Garagem ,Churrasqueira
e,demais dependência. R$ 145.000,00

APTO 02 C/ 72,20m': , Suite,1
Qto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências. Churrasqueira,l Vaga de
.

Garagem. RS 150.000,00.

CÓD 409 • APARTAMENTOS no RESIDENCIAL
VITERBO,Bairro Vila lalau.CI estrutura e

Acabamentos de excelente qualidade. Entrega
prevista para JUlHO/2013. Valores entre RS

179.000,00 à R$ 239.000,00.

APTO 03 C/74,53m': , Suite,'
ato.,Sala,Cozlnha,Banheiro Social e, demais

dependências, Sacada ,Churrasqueira,1 Vaga de
Garagem. R$ 155.000,00.

APTO 04 C/79,63M2: 1 SUlle,l
Qto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências, 2 sacadas ,Churrasqueira,1 Vaga
de Garagem. RS 165,000,00.

CÓD 404 • Apartamento,Bairro Vila Lalau.t
SuHe,2 atos, 1 Banheiro social, sacada cl

Churrasqueira e, demais dependéncias.C/2
Vagas de Garagem.Valor R$ 219.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 23 E 24 DE JUNHO DE 2012 I IMÓVEIS I 35

(47) 3370·9849 I 3275· 4417
Plantão

(47) 8412·8933IMÓVEIS JARAGUÃ
• CREC/3112·J

• fiaaneíaIII8IIW� .� õe imálre1f11'Oldt
.Aqeisição te terruo e ClIII:Struçto •� em temlQ II

-

.l\efomr.s II 3IIIjlÍiafão • EIlI!riSti CIl!lSlplll38
Av. Prefeito Waldemar Gtubba, 2655

Vila lalau Jaragua do Sul - se
R 1309 Vila Rau - Preço a consultar!

R2170 Estrada Nova R$135.000,00 R1205 - Guaramirim - Preço à consultar! R1237 Schroeder R$125.000,OO

.J{JN/U}j /'eaIt� godOj
3371-0768

www.imobiliaria-ardim.com
Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do SulJaIMO

Vila Lalau, Casa - 1 Suite Closet, 2

Dormitórios, Garagem pi 2 carros.

R$ 280.000,00

Schroeder - Residencial Vila Real, 2
Dormitórios. APARTAMENTOS NOVOS!

R$110.000,00

Rau - Casa Nova! - 1 Suíte, 2
Dormitórios, garagem pl2 carros,

R$ 370.000,00

Centro - Residencial Maranata, 1 Suite,
2 Dormitórios, Garagem pl2 carros,

R$ 250.000,00

Centro - Edifício Novo Milênio, 1 Suíte
-

Closet, 2 Dormitórios
R$ 305.000,00

R2159 Três Rios do Sul R$ 110.000,00

R2166 São Luiz R$149.000,OO

R3046 -

Chácara em

Guaramirim
. com 90.000 m2

porteira
fechada.

100% cercada.

Preço à

DEIXE·NOS ADMINISTRAR SEU IMQm.
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS

.

E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE
EM CONTATO CONOSCO,

LOCAÇÃO
Apto - Amizade - Apartamento com 2 quartos, sala,

cozinha, area de serviço, banheiro e garagerr.
Valor R$ 500,00 + cond.

• Casa Comercial- Rua João Picolli Centro
Valor R$3.000,00

• Sala Comercial- 67m' +1 garagem Bairro Vila Lalau.
Valor R$800,00 + R$60,OO cond .

• Res. Saint Morilz - Vila Nova: Apartamento com três
donmttórios (sendo uma suite), sala, cozinha com

mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duas vagas na garagem.
Valor R$1.050,00 + Cond .

• Galpão· Guaramirim - Galpão com 262m' em

Guaramirim. Valor R$ 2.100,00Ilha da Figueira· Ótimo Ponto
Comercial, Sobrado Geminado, Terreno de

Esq. d a rua Rinaldo Bogo. R$ 380.000,00.

Amizade - Sobrado, 1 Suite c closet e

hidro + 2 quartos, garagem para 2 carros,
R$ 550.000,00 Sala comercial- Centro - Sala comercial com dois

banheiros. 60m'. Valor R$ 1.000,00 (água incluso).

Centro· Residencial Juliana, 1 suite, 1

dormitório, cozinha mobiliada.
R$: 165.000,00

Amizade - Terreno, ótima
localização, 318,50 M'

R��O.�ºO,O�

Res. Maguilu • Centro - Apartamento no centro de
Jaraguá do Sul com dois quartos, sala, cozinha, área de
sarviço, banheiro e garagem. Valor R$ 650,00 + cond .

• casa- Jaraguá esquerdo- Excelente casa com quatro
donmitório, sala com sacada, cozinha com móveis sob
medida, banheiro, sacada, area de serviços, area de

lazer, ampla garagem. Valor R$ 1300,00 (negociável).•.
. Res. Lilium - Vila lalau . APartamento com.dos

quartos, sala, cozinha com móveis sob medida, sacada
com chunrasqueira, banheiro, area de �erviço e

garagem. Valor R$ 620,00 + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.mull_ercorretor.com.br

COMPRA ALUGA
VENDE ADMINISTRA

Edson Müller
Corretor de Imóveis
CRECI/SC N°. 8530

(47)3372-1700
(47) 9112-1700

Rua. José Menegotti, 410 - Nova Brasília
Jaraguá do Sul - se

,
Cód 4021 - Sítio/Fazenda - Scroeder

I
D. Mamas, com toda infra-eslrutura

para criação e ins. gado, 2 cas.

galpões, trator etc. já com Mapa
I Georeferenciado. ar. 400 mil m'.
,

R$ 1.800.000,001

cód. 3056-Barrà - Próx Motel
Kalahari - Área Industrial com

33.522,00 m', com 205 metros de
frente para a rua Wotfgang Weege .

Valor: 2.700.000,00
.

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, sala/
copa, cozinha, lavanderia, bwc, Ichurrasqueira sacada garagem -

;1R$125mil

do Oca - terreno - área +/- 4.147

m' com galpão de 600,00m', com

mezanino.

R$2.000.000,OO

Cód. 2017 - Centro -

Apartamento 1 suíte, 1 quarto,
sala/ copa, cozinha, lavanderia,

bwc, churrasqueira sacada

garagem -

Valor R$ 165 mil

Cód.1049 • Nova Brasilia - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq,aq solar,

I
garagem 4 carros.

Sob consulta

\�._--- -----

Cód.1048 Centro- Rua: Procópio

I
Gomes, Casa de esquha- com 4

�
quartos, sala, sala Iv, copa, cozinha,

lavanderia e garagem. terreno 530 m2,
Valor do imóvel

R$ sob consultaa

Cód.1105 - Vila Lenzi - Casa
mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

cozinha, despensa, lavanderia
varanda, garagem, churrasqueira,

jardim - R$185 mil

Cód.2021-Centro - Edif. Juliana

Apartamento 1 suite, 1 quarto. salal
copa, cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira, sacada garagem - af.

R$ 175 mil
\
'- -- ---- ----�

\
'---

Entrega:
OUTUBRO

2012

TERRENO PARA LOTEAMENTO NA ÁREA INDUSTRIAL
DE PiÇARRAS COM 160 MIL M' - FAZENDO FRENTE

COM A BR 101· PRÓX POSTO LEÃO BRANCO

Casas Bairro ÁreafTerreno* Construção* Valor
1048 Centro 532m' 150m' 850mil

1066 Praia Barra do Sul aprox.90m1 100mil
1075 Chico de Paulo 430m' 120m' 155mil
1107 Nereu 375m' 100 m2 madeira 60mil
Apartamentos Local
2002 SFS/Ubatuba 1 quadrado mar 70m'/Sulte+2q 115mil
2017 Amizade

.

Cond. 3quartos 140mil
Terrenos Área
3040 Centro(prox.Kohlbach) 3.000m'+/· 510mil
3051 GuaraminmBR280 2.450 m' 3aluguéis 450mil
3054 João Pessoa jr 918,00m' 180mil
3055 Barra do Sul +1-350m' Próx. rapiche lag 25mil
Chácaras
4006 MassJRib Gustavo 201.000m' 185mil
4007 São Bonifácio* 242.000m' • (Prox.Palhoça) 150mil

Aluguel. Centro- ap 3quartos R$765,00
Grandes'Areas para reflorestamento ou Porto Seco em ltapoá

GRANDES ÁREAS
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$990míl

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

A partir de:

BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

* Entrada + Parcelamento direto com a

construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE; 01 BWC
E UM LAVABO - 102,91M2 DE ÁREA INTERNA .

.

2 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE -

84,05M2 'OEÁREA INTERNA.

• Ampla sacada com GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de arcondicionado (sistema

split), TV, telefone, internet e portões eletrõnicos;
• Sala de estar, jantar e cozinha integradas.

, • HaJl 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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Corretores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

Sche er

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.

JARAGUÀ ESQUERDO· Casa com suite mais
03 dormitórios, bwc social, sala de jantar e estar, cozinha

fechada, lavanderia. Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos. Metragem da casa: 193,00m2.
Metragem do terreno: 409,50m2. Valor: R$400.000,00.

I
Residencial Bellatrix -loteamente lIacolomi 11- Bairro

Amizade 1 suite, 2 quartos, banheiro social, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1 vaga

.ce garagem. R$175:000,00. Matricula 59.357 .

Residencial Juliana - Bairro Czerniewicz . Apto 403
4.andar. 01 surre. dois quartos, sala com dois ambientes,

01 banheiro social, cozinha, lavanderia, uma vaga de
garagem, sacada com churrasqueira.R$165.000,OO.

Matricula terreno do imóvel 61.556

TERRENOS

• LOTEAMENTO

DONA MARTA
- R$ 68.000,00. -

NEREU RAMOS

• LOTEAMENTO

VICENZO -

R$ 90.000,00 -

Bairro João

Pessoa

Fone: (47) 3370-6370 - Barra do' Rio Cerro
Plantão- (47) 8433-0377 / (47) 9919-8425

Rua Angelo Rubini, N°972

Fone: (47) 3273� 1505 - Filial Centro
Plantão: (47) 9620-1009 / (47) 8447-0376

Rua João Mareattol N° 265 - Sala 05

II

kuka
. , .

rmovers

Loteamento

Marajoara - lote 23
- João Pessoa.

R$ 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamento no

=----� Czemiewicz com I

Suíte + 2 quartos, bwc

social, sala de jantar,
sala de tv, cozinha

mobiliada, área de
.

serviço, sacada com

.ii) 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.608.1 Excelentes Ref. 575.3 -

Apartamentos
naVila Nova

com 3

dormitórios.
Apartamentos na Ilha da- Figueira.

A partir de R$2I 8.000,00.
A partir de

R$190.000,OO.

www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • -.barlelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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do seu sonho!
LEI-ERIM· vias

Bealixando Sonhos

,47' 210,'7,•,0500
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494.J

www.parcimoveis.com.hr

&
RENATO ..IR

P·IAZERA

I CREC, 5330

CORRETOR DE

IMÓVEIS

�, li"��\,,�'t)��

Barraôul
A imobiliária da Barra

-"��_!_--j"����-

GIRASSOL
IMÓVEIS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I FIM DE SEMANA, 23 E 24 DE JUNHO DE 2012 www.parcimoveis.com.br
�

Parelmóvels

9615-0011

8811-3745
9987-1004

9657-9409J;
'"
r-,
N

(]
UJ
a:
U

Plantão de Vendas

Av. Mal. Deodoro, r91 - Alameda 25 www.bertaimoveis.com

Ref. 4023 - João Pessoa - LOTEAMENTO

RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTAI?lO E

TRANQÜiLO. FINANCIÁVEL. Terreno de

esquina - RS 95.000,00

Ref. 1001 (Jaraguá 99) - casa de alvenaria com

42m' Sendo 02 quartos, sala, cozinha,bwc.
, casa de madeira 9X7 -Terreno com 303,80m'.

Rua sem saída - À negociar. RS 160.000,00

(Amizade) - Sobrados com 125m',
03 dormitórios sendo 01 suíte, 02

dormitórios,cozinha, sala, 02 banheiros, 01

vaga de garagem.Terreno com 155m'.
Condições de pagamento: 40% de entrada +

parcelas direto com a construtora.

Ref. 1008 - Casa de alvenaria, ótima IDealização,
05 quartos,02 salas,03 banheiros,lavanderia,cozin

ha.copa. 03 vagas de garagem. 280,00m' de área

construída e 315 m' de terreno.

R$ 400.000,00

QUARTOS,SALA,COZINHA,LAVANDERIA,

01 VAGA DE GARAGEM. RS 147.000,00

Cod 13002 Galpão no Bairro Baependi com

913,00 m2. + 02 bwc. Consulte-nos!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ii Á

MENEGOTTI www.parcimoveis.com.br

I B I L R I

wwW.imobil iariamenegotti.com.br
e-maít imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

3371-0031
Rua Barão do Rio Br_anco, 545 _. Centro

"

�. :. ...

Â

,.

"
_.,.. ""-';.,1';,,,' "-;"V'._ , ,� .• � �

,
'

� � , �.

1"�4.,�-s •

-___.....,�-._. �- � -

6.324 - CASA ESTILO ENCHAIMEL. COM DOR

MITÓRIO, SALA ESTAR, COPNCOZINHA,.ÀREA
DE SERViÇO, CHURRASQUEIRA, PISCINA, BWC

E GARAGEM. R$ 215.000,00

CÓD.2704: CASAALVENARIA - RUA FERDINANDO

KRIEGER, W 175 - 01 SUiTE, 02 QUARTOS, SALN

COPA, COZINHA LAVANDERIA,02 BANHEIRO,
ÁREA Cf CHURRASQUEIRA E 02 GARAGENS.

VALOR DO ALUGUEL: R$1.200 00
.

AMIZADE

AI2712 -RUAARNOLDO BETONI, W 65-
03 QUARTOS, SALA,COZINHA,LAVANDERIA,
BANHEIRO, CHURRASQUEIRA E GARAGEM.

R$ 700,00

A12669 -RUA CABO HARRY HADLlCH, SIN -D1
SUITE COM CLOSET,02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,

02 GARS. R$ 1.200,00 EDIF. VILLE DE SOLEIL

AI2172 -RUA MARIA BARDIN LENZI, W 400 - 01

SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR

RASQUEIRA GAR. R$ 850,00 -EDIF, GOMES

A12548 -RUA PAULO BENKENDORF, W 230 -EDIF.
04ILHAS 01 SUITE, 02 QUARTOS,SALA,COZINHA.

LAVANDERIA,BANHEIRO,SACADA Cf CHUR

�SQUEIRA E GARAGEM. R$ 1.100 00

Al2685 -RUAWAlLDEMAR GRUBBA N° 277 -D1

suiTE, 1QTO, SL, COZ MOBILIA0"" BWC, LAV E

GAR.R$ 800,00 EDIF. VENEZA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ACIMA DE TUDO, SEU BEM�ESTAR
�

Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de felicidade: f
� '.

3 surtes I 2 garagens I Completa áreá' sOcial,-entregtle mobHlada e decora_d....a,__. ......;�e����do i
-?

�'-''''''''''

Entrega em

Setembro

(47) 3275 9500 www.realsec.com.br

- Locaüzação.central:
Rua.Florlanôpoüs I Jaraguá do sul-se
www.edificiomanhattan.net

Vendas: Inco.rporação e Construção:

t]realsec

Baependi - Ed. Resid.

Esplendor - Amplo apto com

suíte + 2 quartos, demais de

pendências, garagem. Aceita

financiamento bancário.

'iféi.i.!.i.t·*-

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

I
Edif. Saint Tropez - Cobertura c/

suíte + 2 quartos, 4 banheiros, com

ambientes amplos e interligados,
terraço c/ deck com banheira Spa,

ampla área de festas, Box pi depósi-
to na garagem, 3 vagas 9ar.

-éi·BN'Ii"'Fi-

Empreendimentos Imobiliários Ltda .

.

- Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamentos NOVOS com suíte+ 2 quartos, acabamento d�erenciado;excelente
localização, sacada com churrasque1ra, área de serviço com sacada, opções com 1

ou 2 vagas de garagem. O Edificio possui hall de entrada e salão de festas mopiliados
e decorados, 2 elevadores, captação de água da chuva, intemet coletiva, entre outros

beneficios. Agende uma visita para conhecer o apartamento modelo decorado. Apar-
tamentos oom valores a partir de R$215.670,i36. Aceita financiamento bancário.

Apartamentos no centro de Guaramirim, o edificio possui 3 tipos de apar
tamentos com 2 e 3 quartos, excelente padrão de acabamento com massa

corrida, portas e rodapés brancos. Prédio com elevador, playground, salão de
festas mobiliado e decorado. Preços a partir de R$133.813,37 com entrada de

30% + 30 parcelas mensais em cub direto com a construtora, consulte opções
de pagamento em 60 e 90 meses.

Edificio localizado no centro de Jaraguá do Sul, com apartamentos de suite + 1 quarto
e demais depandéncias, acabamento d�erenciado oom massa oonida, IamiQado de
madeira, leto rebaixado em gesso, preparação para split, sacada com churrasqueira,

Box para depósito na garagem. Áleas sociais mobiliadas e decoradas. A partir de
R$178.556,22 consulte as condições de pagamento.

Residencial Quebec - Aptos novos,
com 2 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço, sacada integrada

com churrasqueirae garagem. 72m"
de área privativa. Aceita financia

mento bancário. A partir de:

';;ihi.!+'+'

Casa ampla, com 6 quartos,
em perfeita manutenção,
com piscina, móveis sob

medida e área de festas.

Casa cI suíte + 2 quartos, 2
banheiros, demais dependên-

cias, acabamento diferen
ciado, moveis planejados no

closet e banheiros, 2 gara
gens. Aceita financiamento.

'éfUM+H'
,UiWâM'

- Rei. 2020 - Barra do Rio Mollla - Terreno de esquina na Rua Wa�er Marquarrlt C/ 560
m' - R$ 450.000,00

- Ref. 2030 - Guaraminm Pro" Weg Químíca - Terreno ind./coml. c/5.253 m' de frente
BR 280 - R$ 450.000,00

Rei. 2001 -Ilha da Figueira - Terreno de 13.980m'. R$350.000,OO
Ref. 2024 -Jaraguá Esquema - Terreno de 1.097,65m'. R$330.000,00

- Rei. 200B - Centro - Terreno com 480m'. R$240.oo0,00.
Rei. 2014 -Ilha da Figueira - Terreno de 845m'. R$235.000,00

- Rei. 2008 - Chico de Paula - Terreno com 702 m' + casa madeira R$ 139.000,00
- Ref. 2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m' em rua pavimentada. R$135.OQO,00.

ACeita financiamento bancáno
- Ref. 2023 - Água \'leme - Terreno com 330m' em rua pavimentada. R$135.0oo,00.

Aceita financiamento bancário
•

Ref. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m'. R$130.000,00
- Ref.2017 - Schroefer - TerrenO com 500m'. R$120.0eO,00

Ref. 4001 - Estrada Alto Garibaldo .; Terreno de 134.213m'.R$114.000,OO
- Ref. 2026-Rau-Terreno c/3gB m' - R$105.0oo,00

- Rei. 2013 - João Pessoa - Terreno com 545m'. R$93.000,OO

CENTR
GUARAM

Lindo sitio cem z.casae, uma

de 300m' com 4 suites e outra
do caseiro cpl')l 80m2. Área de

festas, cal1)poJ:Jef\1tebol, horta,
pomar, móveis sob medida.

Casa com 3 quartos, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia,

moveis sob medida no quarto
e banheiro, garagem. Aceita

financiamento bancário.

Semi-nova com 2 q
sala, cozinha, bwc, área
serviço e garagem. Aceila
financiamento bancário.

.'
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�. IMOBILIÁRIA

�\chavel
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Cód. 0166 - Centro - Casa nova. alvenaria com 250,OOm2, 1 suíte
máster (Hidro), 1 suíte + 1 qto, sala em 2 ambientes, cozinha e

banheiros mobiliados, lavabo, gar. pI 3 car.ros, sacada, bela vista do
centro da cidade, sol da manhã. R$ 999.000,00, estuda propostas.

""",-
Cód. 2354 - Nova Brasília- Terreno de esquina

comercial e residencial com 393,00m', 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. cl 01 suite +
2 qtos, 2 vagas de garagem, cozinha mobiliada,
120,00m' de área total, próx. Posto Marcolla -

R$199.000,00 (aceita financiamento bancário).

lIMOS ÓTIMAS OpÇÕES OE

SAlAS COMERCIAS I!

R.1. 1000 - CASA - Vila Rau - Com R.1. 2014 - Apto. - CENTRO - ED.
01 suite + 02 quartos, sala, COZ- . ANA CRISTINA - Com suite, 02

inha, bwc, área oe serviço com 01 qtoS, sala com sacada. cbunas.,
vaga de garagem, casa g.rmlnada bwc soeiaí, COL (apenas bancada
R$ 800.00 de grnniID dMde sala da coz) •

R.1. 1003 - CASA PARA RNS lavaOlL. gamg. R$900.oo
COMERCIAIS - CENTRO - Com R.1. 2015 - APARTAMENTO-
10 quartos. 04 banheiros, coz- CENTRO - Com 01 quarto com

inha com armários, toda murada. sacada, sala, cozinha com pia e

R$2.000.00 armário, área de s.rviço, 01 vagaCód. 2806 - Amizade - Casa de alvenaria cl R.1. 2000 _ APARTAMENTO ce gamg.m R$ 500,00.160,00m',1 suite + 2 qtos, garagem para 2 carros, _....._--....-II-BAEPl:NDI-COmSulte + Ref.2017-Quitinetes-C.ntro-Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem benfeitorias, murada, ótima localização residencial em rua asfaitada 02 quartos. sala com sacada. Ed. Marech� C.nter - 01 qto .• bwc,medindo com 470,00m', sendo 20,00m de frente. e sem sarda, toda documentação em dia, aceita finan- cozinha, banheiro. área oe servço sáa e coz. conj. R$350.00R$115.000,00 estuda propostas ciamento bancário, estuda propostas. R$ 340.000,00 com churrasqueira. 01 vaga de Ref:2018-Apto.-Centro-Com:':::=================!..!::==================;i :;::::=:;;=;;;:::::::;;:;;::::;;;::::;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::=== L-__.:.....".;..=============Igamg•m. R$650.oo 02 qtos .• saIa. coz .• área de servçc,
Ref. 2002 - APTO -ILHA DA Não tem garagem. R$7oo.oo.
RGUEIRA - Com 02 quartos. Não tem condominio. apenas taxa
sala com sacada, banheiro, de água
cozinha. área ce serviço. 01 vaga Ref. 2019 - APARTAMENTO-
ce garag.m • churrasqu.ira na CENTRO - Com 02 quartos. saa,
lavand.na. R$ 600.00. cozinha, área ce serviços. 01
Ref. 2004 - APARTAMENTO - banheiro com 01 vaga de garagem.
CENTRO - Guaraminm - Com 01 R$700.00.
quarto. sala com sacada e cozinha Ref. 2025 .: APARTAMENTO - Vila

conjugadas. banheiro e área de Nova - Com 03 quartos. saa

serviço coniugada. R$ 450.00. Não com sacada, cozinha. área de
tem condomínio. serviço, banheiro, com 01 vaga de
Ref. 2006 - APARTAMENTO - garagem.R$ 700.00.
CENTRO - Com 01 su�e + 02 Ref. 2028 - APARTAMENTO -Ilha

quartos, sala, sacada com cbur- da Rgueira - Com 01 suite + 02

rasqueira, banheiro social, cozinha quartos, banheiro social, sala com

com móveis sob medida, área de sacada e churrasqueira, cozinha,
serviço com 02 vagas de garagem. área de serviço com 01 vaga def;;;;;;;;;;;;;:;;;;:::;:;;::::;;;;::=::;;;:========j ii====��iiii��iiiii�=============i; I R$1.8OO.00. garagem.R$ 650.00.
Ref. 2007 - APARTAMENTO ReI. 3006 - SALA - Barra - Com
- CENTRO - Com 02 quartos, aproximadamente 200m2, em

banheiro, sala com sacada, baixo 02 banheiros, mezanino com

cozinha. área de serviço com 01 banheiro. R$ 3.600,00.
vaga de garagem.R$ 720.00. Ref. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
Ref. 2008 - APTO - CENTRO - - Com 750m' de área térrea mas
- Com 01 suite + 02 quartos. mezanino para deposto 125m'.
sala com sacada, cozinha com com 03 salas para escritório + 02
mobilia, área de serviço, banheiro banheiros de 01 lavabo, cozinha.
social com 01 vaga de garagem. Ârea exte_ma com 3.600rrt2, aberto
R$1.200.00. . com 02 porta rolo para cargae
ReI. 2010 - Apto. - CENTRO - Com descarqa.Ioda murada com trans,
01 su�e + dois qtos .• bwc social. formador industriai. R$ 6.500.00.
sala de estar, sala de jantar, coz.,
sacada. área de serviço. 01 vaga
de gar Prédio C/ e�vador, piscina e

salão de festa R$1.500.00

PRONTA PARA MORAR
ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO

Anunc,ejá!
(47) 2106-1919

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão: 9135·8601

3371-0099EMPREENDIMENTOS
CREel 3494-J

www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
. dual@dual.imb.br

www.clu.I�.imb.br
• -,,,!" -.

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

8ód: 187 - CASA ALVENARIA - João+essoa,
com 240m2, 3 dorrnãoríos, 3 vagas de garagem.

Terreno com 1.400m2. R$ 320.000,00.

Coo: 147 -CASAALVEANARIA-Jaraguá 99, com

240m', 5 dorrrtcrios, 2 vagas de garagem. Terreno
com 760m'. R$ 450.000,00.

Cód: 189 - CASA ALVENARIA - Vila Lalau, com

180m',3 dorm�orios, 2 vagas de garagem.
�

Terreno com 450m'. R$245.000,00.

Cód: 130 - CASA ALVENARIA ,Amizade, com

110m2, 3 dormitórios sendo 1 suite, 1 vaga de
garagem.Terreno com 404m2• R$ 300.000,00.

LOCAÇÃO
Cód: 73 - SALA COMERCIAL - Ilha

da Fi,guei�á: com 40m2, com freezers.
Próximo a Indumaq. R$ 622,00.

Cód: 77 - APARTAMENTO - Vila Nova,
com 3 dormitórios sendo 1 suite, 2

vagas de garagem.Próximo·a Amvali. R$
1.000,00 + cond

Cód: 31 - APARTAMENTO - Centro, com
3 dormitarias sendo 1 suite, 2 vagas de

garagem. R$ 950,00 + cond ..

Cód: 23 - APARTAMENTO - Vila Nova,
com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

R$ 500,00 + cond.

TERRENO - Vila Nova, com média de
.

430m2 e água própria. R$ 550,00.

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem.Terreno com 169m2. R$ 135.000,00.

TERRENOS/CHÁCARAS
Cód: 271 - TERRENO - Barra do Rio

Cerro, com 340m2. Próximo a ADV R$
90.000,00.

Cód: 273 - TERRENO - Três Rios do

Sul, com 380m2. Próximo ao Mercado
Larissa. R$ 80.000,00.

Cód: 275 - TERRENO - Balneário Barra
do Sul, com 426m2. Salinas.

R$ qO.OOO,OO.

. L(lteamentoAdelina -I,OTES-
-

Séllroeder; 'próximo a Marisó!. A partir de
.

" '. R� 70.00ei,OO.
.

Cód: 40��·êH��ARÁ�· Brâcinh�, com

140m2 com 3 dormitórios, 1 vaga de

garagem. Terreno com 165.000m2, com

aproximadamente 12.000 pés de banana.
Valor sob consulta.

.

Barra
Imobiliária da Barra

COMPRA - VENDE
ALUGA - ADMINISTRA

3376 0015 - vendas@imobüiarlabarrasol.com

� Empreendimento ,çolilstwid'ocom 1"&eIllZ"S'QS pliÔJl.0'"'es.
- InSC1"llo na Caixa EeoRômica. pr:onto pal'a\ finaru:·i.lfí'.
- Parcelas a partir de R$ 48D,,{lll mensais, daaesEe:Jlte:s•

.- Incentivo de até R$ '11,;000,00.•

- Financiamento pelo plano minha ca.sa minhal vi'dar'.
, i�

_.
....�'

-
...

..

-�\... '\

.
.... Casa
MiIlbaYIda

www.imobiliariabarrasul.com
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

R elA

ÚL MAU.N A E

P6relmÓveis

- -

,- LO'CAÇ,Ao RE$fO'E!WA.L-

- Ed. Prímula, Vila Nova R$550,OO
- Ed. Baependi mobiliado, Baependi R$870,00
- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 550,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasnia R$550,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$400,00
- Apto Rua Dona Antonia, Nova Brasilia R$360,00
- Ed. Manacá, Nova Brasilia R$480,00
- Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$550,00
- Apto Ilha da Rgueira R$ �80,00

- Apto, Rua 25 Julho Vila Nova, R$620,00
- Ed. Magnolia, mobiliado Centro R$900,00
- Ed. Yachiyo, Banra do Rio Cerro R$600,00
- Ed. Londres, Baependi R$81 0,00
- Apto, Rua Joao Nunes Czerniewicz a partir R$630,00
- Ed.Hungria, Baependi R$670,00
- Ed Maria Luiza, Centro a partir de R$850,00
- Ed.Platanus, Centro R$700,00
- Ed. Paris, Baependi R$630,00
- Ed. Maria Luiza, Centro a partir de R$880,00
- Ed.trica, Centro R$650,00
- Ed. Ferrem, Centro R$600,00
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,00
- Ed. Mariscai, Vila Nova R$680,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$540,00
- Ed. Magnolia, Centro R$780,00
- Ed. Tulipa, mobiliado, Centro R$1500,00
- Ed. Winter, Baependi R$580,00
- Ed. Lililum, Vila Lalau R$520,00
- Ed.Munique, Centro R$870,00Casa Rua Gottlob Enke, Rau 3

quartos, suíte, churrasqueira
R$1200,OO

- 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$700,00
- Ed.Nova YOrk, Centro R$930,00
- 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'ltaIia, Czemiewicz R$880,00

- Casa no Água Verde, 3 quartos R$900,OO
- Casa no Estrada Nova, 2 quartos R$500,OO
- Casa Rua Pedro Roriano, Czemiewicz R$1 000,00
- Casa no Rau, 3 quartos R$12oo,00
- Casa Com. 4 quartos, Centro R$25oo,00
- Casa 4 quartos, Nova Brasl1ia R$ 2000,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrtos, 1 suite na Ilha da Hguera R$1300,oo \

- Casa 3 qrts, Czemiewcz R$900,oo .

- Casa 3 qrts + suite , Czemiewicz R$1500,oo

- Casa aIv. 3 qrtos, Res/Com., 288m2, Nova Brasilia

R$2700,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa Rio da Luz, 3 quartos R$550,00
- Casa 3 qrts, Centro R$700,00

- Aptos. Rua Germano Muller, R$900,00

- LOCAÇÃO COMERCIAL -

Salas no Czemiewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasilia a partir de 53 m2. R$1200,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.1 00,00
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. Market Place, Centro 40 m2 R$530,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 700,00
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2. A partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, cf 973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$ 1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 100m2 R$1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$ 1435,00

- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,00

.

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Terreno com 330m2 Agua Verde R$1000,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: lOh às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NA LE MONDE O IPI É,REDUZIOO EAS TAXAS SÃo IMBATíVEIS. li
CITROEN C4 2 A PARTIR DE

R$49.9901
AVISTA

-

CITROEN C3GLX 1.4FLEX2012
O COMPACTO COMPLETO DE VERDADE �

�R R$ 34.990' .

48X R$ 399
QU ENTRADA +

CITROEN C3 PICASSO 2012
A MINIVANDO ANO

�.
POR R$'M.9901

KM 10.000 20.000 �O.OOO 40.000 . 50.000

lINHAC3 3x R$ 89,00 3xR$153,00 3 x R$161,PO 3xR$153,00 3xR$153,00

AIRCROSS I C3 PICASSO 3 x R$ 109,00 3 xR$174,00 3 x R$166,00 hR$174,00 3xR$174,00
UNHAC4 3 x R$ 121,00 3 xl!,$185,00 fx R$ 166,00 3xR$185,00 3 x R$185,00II

�
CIT/RDen

1 -Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C4 GLX 1.6 Fle,x 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. Citroén C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com val?r a vlst.a de R$ 34.990,00 e COC reallzad� p�lo Banco PSA com entrada
de 60% + 48 parcelas fixas de R$ 399,00 com taxa de 0,89% a.m + IOF (válida para modelos 2012). Citroen C3 Picasso GL 1.6 Flex 11/12 com valor a vista ?e R$ 44.990,00 e COC
realizado pelo Banco PSA com entrada' de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m (válida para modelos 2012). Citroên AirCross GLX 1.6. Fle_x 11/12 com valor a vista de R$ 49.990,00

e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 30 parcelas com táxa 0% a.m (válida para modelos 2012) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em urna
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:

Cltroên C3 GLX Okm. Benefício não pode ser convertido em espécie. Ofertas Faça revisõ
....

es em seu-veículo regularmente .•
válidas até 30/06/2012 ou enquanto durarem os-estoques. Imagens Ilustrativas;

_.

. •

/
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NOVO UNO VIVACE
4P COMPLETO

GOLG54P COMPLETO

'Uno Vivace 1.0 4P 11/12, à vista, a partir de R$25.490 ou zero de entrada + 60x de R$699. Valor total do carro financiado: R$41.940. "Gol G51.0 4P 11/12, à vista, a partir de R$27.490 ou zero de entrada + 60x de R$755. Valor total do carro financiado:

R$45.300. Condições válidas para financiamentos em até 60x sem entràda, válidas na modalidade COC pelo banco BV, com taxas de 1,60% a.m. e 20,98% a.a, Financiamento sujeitos à aprovação de crédito pela financeira. Fotos ilustrativas. Ofertas

válidas até 23/6/12 ou enquanto durarem nossos estoques

CARROS COMPLETOS COM:�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua .Walter Marquardt, 2670

Fone: (4:7) 3370�7500
lJf!!J!!'!'

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM
.

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

O"

PEUGEOT 207 PASSION 1.4 2010 i
coMPi.mJ·tiC�� .

PROMOÇÃ�
R$114.900,OO

TOVOTA HIWX SW SRV 2008
COMP. 3,0 4X4 AUTOMATlC.

._

-;

207 Sw Xr 1.4·

-32.800,00.
2011 - Branca - Flex - 36.000 Km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Iravas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Co Player
+ Controle no Volante.

.SX42.0MT

Espetacular!
o KM • Prata - Gasolina --Ar-condicionada Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,

. Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Playet Freios ABS, Air Bag
. D.uplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

� ....---.-
--

Corsa Classic 1;0

18.800,00
2006 - Prata - Gasoli'la - 72.000 KI)1 - Aquecimento, Désembaçador

.

Traseiro, Travas Elétricas, Alarme, cq Player.

TR4 2.0 AT 4x2 senna S Aut. 2.0

..39.800,0°-fora de sénet
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.

.

2008 - Preto � Gasolina - 69.000 Km - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos,

.. Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve; Bancos' em ·Couro, CD

Player, Câmbio Automático, Piloto Automático, Fretos ABS, Air Bag Duplo.

.

Grànd Vitara 2.0
Ar 4x2.

o KM - Prata - Gasolina - Ar-condicionado-Digital, Direção Hidraulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e

.

.

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina; Freios
ABS, Aír Bag Duplo, Cd Player,. Computador de Bordo, Câmbio
Automático.

Jetta 2�5
Triplronic

.47.000,.00
2008 - Preto - Gasolina - 58.000 Km - Ar-éondicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos,
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos
em Couro, Cd Player, Computador de Bordo, Piloto Automático, Câmbio
Automático, Freios Abs, Air Bàg Duplo, Teto Solar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Trabalho com serviços de corte e poda-de
arvores, Tr: 9158-D019

• Contrata-se Vendedor Extemo

Interessados deixar curriculun na Extinsul

ou ligar 3275-2205.

-. Contrata-se Vendedoras. paga-se bem.

Interessadas fazei contato-pelos fones '

3372'()()13 - 3273-5673 - 9662-6777
'

'. • Contrata-se moça para trabalhar no _

atendimento de lOja de infonnátiCa no

horário normal e sábado ate meio dia Tr:

99782860

• Procuro Baterista e Guitarrista com

experiência e referencias, para banda de
baile. Tr: 33'l-ü-l?235 I 91524375

• .Ofereço-rne 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. _

• Precisa - se de eletricista automatlvo para ,

trabalhar em Massaranduba. Tr: 9979-

3737.

"

Atelier de costura Marlene,_faz reformas
, de roupas. Contato: 3275-4315 OU 9194-

2435 (MARLENE)
• JARGAS Instalações de Gás de.cozinha

residencial. Tr: �371�2946 I 9216-4866

• 'Disk Frete em geral, caminhão Baú-com

Capacidadede 4000 k. Tr: 8406-2183 I
3276-2100

• Plast�ec,lnd. de Plásticos estâ

contratando operador de máquinas
injetoras com experiência. Maiores

infónnações pelo fone 33714232 e o

ernall abalxo plestltecsoêgrnall.corn

• Preciso da doação de roupas de bebe. Tr:

3275-6258.

• Doação de 2 filhoteS de cachorrinho,
macho, com 40 dias: Tr: 3370-0983"1
9927,3117

• Vendo carrinho de bebe, para menino, na
-

cor azul rnannho com ursinhos, darnarca

Angel. Valara negociar. Tr: 3370-7160,

• Vendo Ovelha com cria e porco para

abate. Tr: 3370-4124

• Procura-se moça para dividiralwguef no

centro Tr: (47) 9606-7785

• Renda extra, Procura - se pessoas

dinâmicas e empreendedoras, maiores

18 anos para desenvolvérem negocio:
·

lucrativo.Trabalhando a partir dê sua

casa. 'Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais'

-, (período parcial)ou acima de R$ 2000

mês. período integral .negocío próprio
cl baixo inyestime,nto e alto retorno.

Contato 47 8418-3292 19988-2844.
bernestaredinheiróêyahoo.com.br

• Carta de créd�o contemplada para

compra de imóvel. Crédíto 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-ma!i: valdir@grupohb.net

• Vendo uma ovelha e um porco para

abate. Tr: 3370-4924

• 1 televisor 29 polegadas Phillips,
usada, perfeito estado.' R$ 350,00
Tr: 47-3054-13411 9168-7441

• 1 televisor 24 polegadas Philips,
usada' , perfeito estado. R$ 250;00:
Tr: 47-3054-13411 9168-7441,

• Llmpressora HD -4.00 Fotos e

colorida. R$ 150,bo. Tr: 47c3054:'

1341 I 9168-7441

"
1 Computador Windows 256 mhz,

II _- • ....
•

semi novo, pouco uso, c/visor tela

plana. R$ 350,00. Tr: 47-3054-1341

/9168-7441
,

• Vendo Notebook Deli - Pentium dual

core - 2,20GHZ 4 GB dê memória Hd

,- 250 GBPlàca de vídeo integrada
- ONbord : Móbile Intel(r) 4 serfes
Express. H$ 950,00; cl Brun-o. Tr:

(47)3055-0085 13372-27721 Email:

brunorosasoãnotmefl.com

• Vendo monitôr LCD 15 polegadas LG.,

R$ 100,00. Tr:8433-7261
-

• Vendo cãrriera digital Sony'W55 +

cartão de 2' g. R$ 120,00. Tr: 8433-

7261

• 1 Bicicleta adulto fix azul semi nova
-

perfeito estado. R$ 200,00. Tr: 47-

3()547-1341 I 9168-7441

• 1 Bicicleta de criança pix, azul, blomm.

R$ 140,00. Tr: 47-3054-13411 9168-

7441. 1 Helicóptero de brinquedo a
,

pilha que voa', novo. R$ 150,00.Tr: 47-

3054-1�4i I 9168�7441. 1 Chopeira
luz plástica. R$ 50,00. Tr: 47-3054-.

1341/9168-7441.

• Vende - se um freezer com gaveta,
200 L semi novo por R$ 50'0,00 e um

microondas 18 L semi novo por·R$
250;00. Tr: 3275-4315 ou 9194-'

2435

• Vendo teclado Cássio para iniciantes'.

R$ 2b0,00. Tr:3276-1410
,.

• Vendo: cOr,JjuntoPPU para solda

oxiacetilênica. Valor: R$ 1.300,00.
Tratar com Rogério - Fone: 9903

29@4'
'

,

I

: Simulador de caminhada .branco com

monitor 4 funções, (Obs: pouco uso),R$
200,00.Tr: 8425.'64911 3273-2098.

,

• Vendo bicicleta ergornétrlca. R$
.

. ,

;WO,OO. Jr:3276-1410' _'

_

• V�ndo uma maca com escadinha,
·

dois degraus, mesinha 2 'níveis com

rodlnhas e cadeira giratória. R$ valor

a combinar. Tr: 9682-2080'

• Vendo um ar cónd split 30.000 btus,
semi - novo R$ 2200,00. Tr: 9988-6649

• Vendo Ar cond Split 60,000 btus, R$ "

- 2500,00. Tr: 840;1-5923
'

ó Vendo uma emptlhadeira manual

,1,60 de alt. 500 k. R$ 1200,00 e

também vendo um compressor de
ar.trttáslco 15 BR/200 L profisslonal
Bravo. R$ 2200,00.Tr:3276-2000 I
8464-2080

.' Vende-se mercado no bairro São Luis,

equipamento completo, incluindo

açougue. Valor a negociar. tratar:
33760082 I 91688116

• Vende - se padaria e mercearia em

Schroeder. Tr: 3275-0697.

• Vendo Loja Papelaria e Presentes,
estabelecida a 27 anos no centro de.

Joinville, Motivo: Aposentadoria. R$
130 mil. Tr:( 47)9995:8465

• 'Vendo Apartamento cl 1 suíte + 1

quarto, ambosmobiliados, exceto cama,

Box. Sala de Estar/Jantar integradas,
sacada cl Churrasqueira, 1 bwc

social, 1 vaga de garagem, Cozinhai
Lavanderia mobiliadas. Área total: 96

m2, área privativa: 71 m2• Condomínio

Residencial Monise, próx. ao CtRETRAN:
_ Apart. fica no 7" Andar (último) Edifício

com elevador; R$ 185.000,00. 08$: Não

aceito imóveis ou carros na negoclação,
Escriturado e livre para flnanciamento
bancário. Tr: Márcio 47-84056463 ou

3276-3083

.• Aluga - se Ap 120 mt 2, 1 suíte e 2

quartos, cozinha completa e garagem
com água quente e sem condomínio. R$

1200,00. Tr: 9134-5434. Rua_ Emma R.

Bartel, 121 - Baipendi.

• Apartamento cl suíte + lquarto, sacada

cl churrasqueira,-cozinha mobiliada.

R$ 149.000,00 (liberado para financi. e

FGTS). Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• VENDE-SE Apartamento 30� no

Residencial Mont vermont, 1

suíte + 1 quarto e demais dep. 1

vaga de garagem. No czemíewíoz,

�$210.000,00. Tratar 9979-0650 com'

Clesío.

• Apartamento cf 2 quartos +sacada cl
churrasqueira, área de festa, áreas de

53 á 65 m2• R$ entrada + parcelamento
+ financi. _Tr: 91ó�9733. Creci 1448.2.

• Vendo Ápart. NOVO no Agua Verde 2-

qtos sac.c/churrasq, Só manhã sego
piso de frente 56 m2 área privo+garagern
R$125.000,00 8443-363.

• Apartamento novo com 2 quartos, sendo

um mobiliado, cozinha e-área-de serviço
mobiliadas, vaga de garagem, aceita

financiamento e.FGTS. R$ 130,000,00.
Tr:9159-9733. Creci 14482.

\
• Apartamento em construção, valor

promocional para investidores, 2

quartos, R$ 80.000,00. Tr: 9159-9733.

Creci 14482

• Alugo kitin_ete com 1 quarto' cózi�ha e

, banheiro. R: Max Wilhelm, 837. Tr: 3371-

6021

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao posto
cidade. R$ 100.020,00 a 110.000,00.
Tr: 3273-5233.

• Vendo Apto no Residencial São tuís. R:

Francisco Hruschka � São Luís, (próx.ao
Arroz Urbano) cl área de serviço, sacada

'{;/churrasqueira, sala de estar, cozinha,
bwc, 3 dormitórios, garagem, área de

festas, playground, Apto 142. Área

privativa: 63,37 rh2. Área comum: 7,05

m2, garagem: 11,pO 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' e/churrasqueira,
cozinha, área de serviço, 2 dormitórios.

BWÇ, garagem, elevador, sal�o 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)
32752423

• Vende-se apartamento 'novo no centro

a 5 quadras dócalçadão, 2 quartos. 64

metros no valor de R$ 155 000,00. Tr:

3371-6623.

• Vendo um Apartamento Ed.

Transatlãntico em Piçarras. 10 Andar,
mobiliado, R$ 550.000,00. Tr: 3371-

1403 I 8414-1898

• Vende-se apartamento novo em Três

Rios do Sul, 2 quartos, 64 metros no,'
valor de 120 OOO,QO Ir: 3371-6623 .Ór

• Vende-se apartamento Rio Molha em

frente a Prefeitura, 56 metros, 2 quartos,
Residencial_Vicenzi no valor de R$
135.000,00. Tr: 3371-6623.

• Vende - se apto na praia ltaiuba 65 mt2

cl suíte, aceita carro. Tr: 84�8-8644

/,
'

� Vende-se casa erri Schroeder por R$

125.000,00 com 50 níF, aceita - se

financjamento habitacional, tratar no
fone: (47) 9977-9550/9989-6049

• Vende - se casa Nova 100m2 no
-

'Firenze terreno �70m2' murado

R$135.0oo;00. Tel: 9918-9996 ou

8443-3633

• casa Neiva com 135 m2, terreno 390m2•

Porcelanato, água quente, laje inclinada,
moderna próx. Unerj/Rau. R$ 275 mil.

8443-3633

• Vendo unia casa corri 130 rrit2 toda
murada, na Rua Irmão Leandro, Tifá

Martins (livre de enchente), R$ preço a

negociar. Tr: 9112-3311.

,

" Vendo sobrado nos fundos e casa na

frente, todo �urado de alumínio, 300

m2, toda de material no Bairro João

Pessoa. Tr: 9196-0955 I 9616-3092_
,

com Cleni e Jandir. Valor a combinar I
troca éom casa ou chácara em Curitiba.

• Vendo 2- casas de alvenaria em Joinville

escriturada, rua calçada, ótimo local,

terreno C9m 300 mt2. R$: 120.090;00.
,

Aceito veiculo com 50%do valor ou

terreno. Tr: 3273-76441 8,812-7170

• Vendo uma chácara de 5Ô.00b,00 mt2

com nascente, cachoeira, plaino pronto

para construir. R$110.000,OO. Ir: 3,376-
0726.

ponto de funcionãmento a 13 anos, mais de

3000 OVOS entre lançamentos e catálogos.
Preço imperdíveVaceito carro no negócio Tr.

9631-2588

• Aluga.se 2 sala comercial no Centro de

Cbrupã 60 mt2 cada, sobre loja. Tr: no

horário comercial, 3375-1004

• Aluga se sala comercial em Guaramirim oom

r 18, mt2, ótima localização. Tr: 3373-1909
• Aluga.se galpão com 200 mt2, na Rua

Cristiane Zertiim, 240; Rio Hem Schroeder
· 3374-14881 s861-9�08.

"
Vendere um petshop Completo, oom

oonsultó�o veterinário, banho,ttosa e venda

de animais. Tr. 47 8492-7060

• Vende-se casa oomercialVila Nova, terreno,

20 x 50 próximo RBN, R$ eco 000,00 Tr:

3371-6623 _

• Alugo sala oomercial30 mt2 no centro.. prox.
- ao Museu Weg R$ 450,00 �ensal. Tr:

3275-2264

• Alugo kitinete peça única, com 30 m na

Rua: Ernesto Lessmann, 615. Vila laláu -

Jgua do Sul. R$ 300,00 + água e luz. Tr:

9976-5630/ 3635-4443.

"

• Alugo quartos. Tr: 32754315 com

Marlene.
'

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos e

garagem coberta: R$ 545,00. Tr: 9993-

2131 com Sandra.

,

• Alugo quarto para penslonlstas.Oentro'"
R$ 300,00 livre de água, luz e lnternet..

Tr:9123-5851

• Aluga - se Galpão com 300 mt2 mais

mezanino em Guaramirim. Tr: 3370-

1607.

• Alugo uma casa grande na RiJa Walter

Breithaupt, n 110 Comercial. ou

residencial. Em frente ao clube do Beira'

Rio, contrato para 5 anos, Tr: 9102-1212
,

com Elzira. ,. -

'

�

• Vende_ - se Terreno Rua: Hilário

Floriáni, em frente ao Edifício Moradas'

da Serra na João Planincheck, no Nova

Brasflía, 450 m2 (15-x 30 mt) Contato

pelo telefone 47 8818-3320

• Vende - se terreno na Vila Nova de
8.500 mt2 podendo ser desmembrado

em 5 partes - imóveis no alto com

vista prívileglada da cidade. Tr: 9102-

1212.

• Vende - se um terreno na Vila Nova,
de 6000.00 mF na rua lateral Çl2Ó
de Julho em frente. ao 1.6Ó7, valor

negociável.Tr: 9102-1212.

• Terreno de 20 por 70 mts com casa

de 220 rnts.sala e cozinha dois '

banheiros 3 quartos e escritório,
_ tudo murado com portão eletrõnico,

jardim, garagem para 3 carros.Preço a

combinar. Tr: 9969-5540.

• Vende-se terreno ria Ilha da Figueira
com 794 mt2 (doc. okj:cl varias arvores

frutíferas, perto da escola, mercado,

Weg, parque aquático e a menos de 10

mino do Centro. Valor R$ 185.000,0.0
: tratar fones (1:1,) 5560-1193 16657- 1,-09.40 direto com proprietário

'

I
• Vende - se terreno com 18.750 rnts ,

, ideal para loteamento com frente de 50

mt2 situado na Rua Ano B?m, área plana,
em Corupá. Tr: 3375-2286 com Roberto

I 3375-115:? 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 mt2 plaino no

Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376- -

0726

• Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,06 entrada e saldo parco Direto

C. proprlet, Fone 8448-8644

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

fone 8448-8644
,

!
.' Vende - se área de reflorestamento de I

12 anos, jápossuí madeira quadrada:
área plana de 50.000 mt2 próxima a

, Rio doSul, R$ 3328�3560.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• Vende - se terreno no centro de

Schroeder com 400 rn2, prox. a
·

.

prefeitura. Tr: 8800-8800

, • Vende - se terreno em Guaramirim,

·

bairro Beira Rio por R$ 7500�,00.
Prox. ao centro. Tr: 9977-9550 / 9989�

6049

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat -

·R: Irmao Leão Magno (15,75 x24, 00

rn), cada R$ 170 '!lil- tratar com Sergio
Cyrillo Bagattoli 9975-3940

• Grande oportunidadeVendo um Iq_te
no perímetro urbano, com 21, 146 m2,
6 do centro de Jaragua, com escritura,
com casa alvenaria aprox. 80 mts com

água corrente e caehoelra, nascente,

lagoas de peixe. R$ 350.000,00.
Aceita proposta.Tr: 9118-5474/9662-
0895

• Vende-se terreno na praia de Itajuba
R$ 30:000,00 escriturado, 300 m2. Tr:.
8448-8644

• Veride - 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 mi>,Rio·

Cerro: ótimo pra construção de galpão.
Tr: 9654-2206.' u

• Compra-se terreno nos bairros são
· Luiz, Jaraguá Esqoerdo.Jeragué 99

e �edondezas, R$ 50,00 a vista e o

.restante parcelado. Tr: Dito 9912-

3610

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
. .

·

de frente, 'matricula n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck

n° 182, (lateral da Roberto Seidel),
bairro Seminário, Corupá SC. Valor

R$55.000,00 Tr: ,?om Renate F.one

.9137-4701

• vence um terreno na Rua da. Unerj,

aprox, 400 m2.Tr: 9922-1577

• Vendo terreno com 739 m2 CO(11

escritura no Amizade. R$ 70.000,00

pronto para construir.' Tr: 3371-3571/
9648-9399

• Caminhão GMC 710 gabine
Basculante, baú de alumínio, 7

pneus novos, motor de BMW, baixa

quilometragem, revisado. Aceito

propostas, troco por'menos valor ou

maior valor, Tr: 3370:7994 ! 991E?-
96i9

• CÔfrlPfô Carfôg ê iviúte5 os todas �5 �

marcas, financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação atrasada,

busca e apreensão, documentos em

atrasa, ou já apreendido. Tr: (47) 969(3-
3566. '

• Troque seu volante-que esta velho

por um novo,trabalhamos com todas

os modelos e atendemos a domicilio.
·

Tr:8812-7170 /781'3-4785

• Vende - se Celta vermelho 2010

completo 4 portas. Ir: 9962-3147 com

José.

• Vendo uma Cherokee ano 97; completa
com kit GNV. R$ 25.000.00. TR: 3084-

·

1061/9163-8894. Com Almir.

� V�ndo um Gol2 portas, ano 2004. R$

'14.000,00. Tr:9163-8894/3084-1061

• Vendo Gol G3, 2 portas, completo,
eonfortline, ano 2000, motor 8 v, 2.0. R$ a

negociar; Tr: 9962-3584 (Obs: carro quitada
e documentos em dia).

• Vende - se vectra 2007 lOlegance, cinza'

completo, ótimo estado. R$ 35.000,00. Tr:

3376-1060 ou 9157-6942

• Vendo um corsa super 97, branco 2 portas
com ai oond, R$ 11.500,00. Ti: 8425-

6491/3273-2098.
'

• Verido uma Blazercompleta - GNV. R$

16.000,00. Tr: 3371-6968 .

• vENDE-SE Corsa 1.0 MPR - 97 Aiquente,
Desernbeçaooclnsulãrn, Roda de Uga
Leve. Preço pra fechar negócio; R$

9.000,00 à vista. Entrar em contato com

Alexandre pelo fone 9137-9304 (após 18h)

• Vende - se Corsa Classic sedan, 2010

com 18 ooo km;préitá, R$ 10.000,00'
mais prestações (particular, não precisa

.

transferir) 327-3-7644/ ,8812-7170/ 7813-'

4785.

• Vendo Corsa jet ano e modelo 98 � portas,
cor verde perolizado, Ar condicionado,

traeas elétricas, alarme-chave geral,
cd com OVO totalmente. revisado. R$

13.000,00 somente venda. Tr: 831:}-6088.

• VendoGM PrismaMaxxl.42008, Prata,

top de linha, rodas de liga, som e outros

acessórios. 'R$ 24,800,00. Contato: 9192-
9162 ou 3370-1155 com Rafael

• Ceita Spirit 20114 Portas completo R$

22.990!00,metálico, estado de zero; 60 li

R$ 640,00, ou entrada em 'áté 'io x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos

troca, IPIIA 2012 totalrriente pago. Fone

3032-1400.
,

'. Ceita.LS 20i2, metálico, estadode zero +

60 x de555,00, ou entrada em até 10 x

sem juros nó cartão de crédito, viabllizarnos
troca, IPI/A 2012 totalmente pago. Fone:

.

3032-1400, '

• Vende-se Montara Spori: 2007 R$

27.500,00 Tr: 91577525 Neto

• Vendo um Opala 1982, 4 çilindros,

• vermelho, com dir. Hidráulica, ar quente. R$

1,0.000,00. Kit GNy não ínstalaoo mas vai

de brinde. Tr:-8408-8384

• Vendo um Corsa Wind; ano'99, vermelho,

4 p, revisões de R$ 1900,00 reais, 4 pneus

novos, R$ 11500,00 sem troca. Tr: 3371-

1634

cor prata, completo. Ar Cond, Air Bag
Duplo, Direção hid, Vidros elétricos,Volante
cem regulagern de altura.Controle som

no volante, IPVA pago.Sem troca. R$,
16.000,00. Tr: 8410-0000 Fabio.

.
�

.

• Venda Renauit Laguna 2000/2001

Completo. Valor R$ 14.000,00. Fone 47-

9975-2864

• Vendo Renault 2006, 1.6 privilége sedam

- air bag, som ... Etc.(carro particular, baixa

km) R$ 20.000,00. Tr: 3397-2050'

• Vende se Gol, g3, completo, prata, ótimo

estado de conservação. R$ 16.500,00. Tr:

3370-7994/ 9916-9619

•
. 'Vendo nólto Gol g5 total flex 2012, 4 p,

completo, R$ 27.990;00. Zero de entrada,
60x R$ 775,00

.•
'

Vendo novo Gol g5 total flex, 2011, 4p,
,

completo, R$ 25.990,00 zero de entrada
'

. +- 60 x R$ 720,00 ou entrada em i-lte 10

x no cartão de credito, viabilizamos troca,

metálico, IPIIA pago 2012. Tr: 3032·1400 ..

• Ve'nde-se Fax i.6 4P preto completo, ano

2004/2005 os itens são originais de

fábrica. Carro bem conseç.vado. Valor: R$

24.900., Fone: 91725331/ 32761265
Thiago

• Vende -se Voyage 2010 completo. R$

28.000,00. Tr. 3�76-0850
• Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$

10.800,00. Tr: 3275-0850
.

..
l

• Vende - se'G3 1.0 completo, com ar cond,

direção e air bag duplo, 4 portas, branco.
,

R$ 9000,00 mais prestações, partlcular
(não precisa transferir) Ir: 3273:-7644/
88127170/ 7813-4785.

• Vende -se saveiro super surf 2004/2004
G3 prata completa em ótimo estado.Z" .,

dono, 24.500.00 Geferson 9104:0938
• Vende-se Parati '1.8, L ano 95, 3 dono,

ótimo estado de conservação, gasolina,
farol de milha, trava l'V1ultlock.R$
11.500,00 quitada. Tr: 9::1.51-2805.

�

• Vendo Gol 9� aálcool, motor CHT, todo

origina,l, único dono. R$ 7.500,00. Tr:

885.6-7660/ 3276-0264
,

'

,
• Vendo um gol ano e modelo 2006, i.o

com ar cond, trava e alarme, 4 portas. R$

21.000,00. Tr: 9921'9163.
'

,

.'

• VOYAGE 1.6 TOTAL FLEX COMPLETO +

'AIR BAG +-ABS 2012, R$ 34.400,00,
entrada em até 10 x sem juros no cartão

de crédito + 60 x fixas, viabilizemos troca,

'metálico, estado de zero, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Ve��9 L!� ç,ºrsa Wind,.96: P[stG,-���G· _., -�-;���G'v'� :;A':���Q �e c:;,;� �C��"; �$: ;'.

particular com km baixa. R$ 8500,00. Tr: '27.990,00, metálico, estado de zero,

3397-2050. entrada + 60 x R$ 775,00 ou entrada em

até 10 x sem juros no cartão de crédito,

viabilizarnos troca, IPVA 2012 totalmente

pago, Fone 3032-14QO
••Vende - se Peugeot 206 1.0 16yálvulas

gasolina, 2Ó05, vermelho arcond, vidro

ele/ trava manual insufilm, mp3; etc. R$
15.500,00.3371-1634.

• Vende -s e P�ugeot 2007, xr Sport 1.4
.cornpleto 2009/2010 R$ 2-i.990,00: Tr:

9966-4909,.

•. Vende -; se um Peugeot 206, ano 2003

completo, 2 portas; manual, chave

· reserva, bem conservado. R$ 15.900,00.
Tr: 3275-3538/9931-9410.

.'vectra Elegance 2011, completo, R$
42.830,00, metálico, estadó de zero,

entrada em ate 10 x sem juros no cartão

de credito, 60 parcelas. fíxas, viabilizamos

troca, IPVA 2012 pago. Tr: 3032·1400

• KOr..1B1 STD Ú 2010 R$ 28.�90,00,
zero de entrada + 60 x R$ 798,00 ou

entrada-em até 10 x sem juros no cartão

de crédito, viabilizamós troca, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 3032-1400.
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• Novo uno vivace 20114 portascoropleto,
R$ 24.990,00, zero de entrada + 60 x

'

R$ 695,00 ou entrada + 24 x na taxa

, çle 0,99o/�, viabilizamos troca, metálico,
estado de zero, IPIIA 2012 totalmente

pago. Fone 3032-1400.

• Novo Uno vlvance, 2012, 4p, completo.
R$ 25.990,00:zero de entrada + 60 R$

720,00 OL! entrada + 24 x taxa de 0,99

%, víabllízamos troca, metálico, ,estado
de zero, IPV,A. 2012 totalmente pago, Tr:

3032-1400.

• Vendo Escapade'20081.6completa
abáixo da RPE. Telefone de contato: 9992- '

..

4000

'. Vende - se Tempra 96 GNV. R$ 3000,00. '

Tr: 3276-0850.

• Rat Strada 2007 fire fiex R$21.200,00
Tel: 3373-4131

• Vendo sem troca Pálio 2006 flex 1.8 !llx,
completo com'computador de bordo 4 p ,

branco, por R$ 20.500,00 (tabela FIPE R$

23,500) Tr 3371-1634.

• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16 válvulas,
roda ,16', original, preto, completo.ss valor

a COmbinar. Tr:3371-0134 /9931-6391
(oi)

• Vende - se ldea ÃdVeriture 1.8/Rex-
2007-Cornpleto- y_e,rrnelho. R$ 29.000,00.
Tr: 8836-3982

.' Stilo Schumacher 2005, com SKY

window, vermelho, complete, roda 17,

piloto autornatíc, computador de bordo,
banco de couro, ar digital; sensor de

estacionamento, retrovisor elétrico, carro

,
de destaque. R$ 37.000,00. Aceito «8rro
de entrada até R$ 8.000,00. Tr: 9103-077

• Palio Weeke'1d 2001, motorã.o 16 v. com

ar cond e direção hidr:e trio elétrico. Tr: -

9632-5528. R$ 12.500,0_0.
'
.,

• Fiorino 1.3 ano 2006 no GNV. R$

9000,00 + 26 parcelas de R$ 533,00. Ir:

9988-6649 ..

• vendo Yamaha XT.600, ano 2004, azul.

Em ótimo estacocom manual e chave

reserva. R$12.500,00. Tr: 9926-1717'
,

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$
3.000,00. Tr: 3370-1161

• Moto Honda,vb 300r 2010 com 3800

km originallPVA 2012/20:1,3 "pago. Moto

estado nova, sem troca R$ 9800,00. Tr: '

.

47 9138-9592 c/ 'Rodrigo.
,

• Vende-se urna moto Yamaha Lander

250 anomodelo 2007, cor azul, em bom

estado de conservação, com baú lateral

e traseiro. Documentação em dia. Tratar

9132-6160 ou 8859-9378 após 18

- hQf9S.'-
-

• ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX 2012,
COMPLETA R$ 46.990,00, estado-de zero,

entrada em até 10 x sem juros no cartão

de crédito + 60 x fixas, viabilizamos troca,
IPVA 2Q12 totalmente pago. Fone 3032-

1400.

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono. R$
valora combinar. Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor novo,

IPVA pago. R$ ?500,0Ó. Tr: 3370-6910/
8816-4437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0, flex

2009,com ar condicionado, totalmente

,
revisado e emplacada: R$ 21.000,00. Tr:

9936D243.

• REPASSE Ford Fiesta 2006 4 portas R$
1,6.500,00 fino 100%. Tel: 3373-4131

• Eco Sport 2009, completa com 20 mil kl

rodados. R$ 9121'8633

• Ford Ranger XLT Umited 4x4, diesel,3.0
eletrônico, 2008, completa (air bag, abs,
santo Antônio, estribos capota maritima,
protetor de caçamba, trava elétrica no

tampão traseírae demais opcionaisda
Umited. 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 à noite. _

• Vendo Honda Civic 2010, Ixl, banco de

CQurQ, único dono. R$ 53.000,00. Tr:

8402-5923.

• Vendo TrailerTuriscar Eldorado, ano 86,
R$ 9.000,00. Tr:,33n-1634

• Vendo capota de fibra para Ford Curte

modelo alta, (1,40 m altura 'interiof). Semi
, -nova. R$1500,00. Tr: 8422-1926.

• Vendo sol"(1 autornotívo, sub Pioneer 12'

polegadas 160 rms, caixa dutada, 4 69

inorr, módulo Boss 16oo,wats + fiação.
R$ 500,00. Tr: 8422-1926.

.• Vende - se Jogo de molas cortadas para
'

Gol ci, G2, G3 ou G4 Rca na altura de 2

dedos do pára-lama, Valor: R$ 80,00: Tr:

9943-4172

• Vef'lélo Carreta Random ,LS Graneleira
'

2002, trucaõa. Com pneus em ótimo

estado. R$ 45.000,00. Tr: 3276-0264 a

noite/8856-7660.

.• Vendo uma.caixa dutadacom 2 Subs

Bravox 400 RMS maiS-2 par de meia nove

PYONERR 850RMS, tudo novo por R$
. 800.00. Tr: 47 3376-4050 com Nãrnar. "

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$ 5.500,00.
Tr: 3370-0719/9953-3878

• Vendo um Jipe ano 65, 6 cilindros,
3 dono toda original, na cor azul,
restaurado. ótimo estadode

conservação. Tr: 3375-2136, R$
20.000,00

'

• Vencte-se moto �rí;;-;i: !'L�n�ki 150

2011, emplacada até'2013, preta. alor--"""""__:_
'R$ 5.300,00, interessados falar com

Crístiano 9653-7897.

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$
8:500,00. Tr: 3370-116�

• Ford/KA GL - Ano 2000, Branco,
gasolina, roda de liga leve e tapete de

aluminio. Uc. 2012 pago. R$11.500,00.
Fone: 9126-9853

• Vendo Ford Focus 1.6, 2004 sedam,

completo; R$ 21.900,00. Tr: 3372-0665/
3372-0028.

VOCÊ ESTÁ SÓ?
,

PROWIA A SUA CJiiiA'MEiJiiii;? .....:.._
,

COIHÇA A'Aoâ«:IA MATRIMONIAL
DoIS ClllAçiíEs. HÃ Iiws DE 10

ANOS NO. MERCADO lÁ EXISTE càmNAs

DE PESSoAs ESCIiITAS. VENHA! FAÇA JÁ sUA
INSCRIÇÃO. IGUE(47)3035-7001/9104-7008

, (ATÉ 22M) BNU. EMAD.: A1.OCIJPIoo@lÍo!..cori!;BR

• Precisa-se urgente leite de cabra para

criança com tolerãncia lactose. Entrar

cantata com Neiva fone: 9171-6050

...-'
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OS 9 MELHORES- CARROS
.

,
.

CONV
, -

. .

RsíVEIS· E 2012
0, site americano Total Car Score, especialista em carros, elenéou os 9rnelhores modelos conversíveis deste ano.

As marcas europeias dominam o ranking, mas-também aparecemempresas japonesas; como aLexus e a lnflnlti,
A americana Ford também figura na lista .. O site avalia os carros de acordo com uma média das avaliações de

outras revistas ou sítes do setor. Dos dez carros selecionados', apenastrês são ve�didos no Brasil
,

.".
. . .

.

•

, 1° lugar: Mercedes Benz Classe E

4° lugar:.Audi R8 Spyder

7° lugar: BMW Série 1

2.0 luga�: Infiniti G
.

3° lugar: Ford Mustang

5° lugar: BMW Série 3 '6� lugar: Mini Cooper Cabrio '

8° lugar: Volkswagen EOS 9° Lugar: Lexus IS 250/350

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OS CARROES DAS
CELEBRIDADES
Uma das vantagens de ser uma celebridade é ter dinheiro

para comprar tudo que deseja. Nesta lista sempre entram

carros potentes, luxuosos ou exclusivos. E como tudo que

diz respeito à vida dos famosos, todos estão de olhos no

que eles estão dirigindo. Por isso, alguns carros ficam tão

conhecidos quanto seus donos.

Cristiano Ronaldo, Lamborghini Aventador LP 700-4

Paris Hilton, Bentley

Justin Bieber, Fisker Karma

DES&10S QUE SE TORNAX

� RUIJDAD!.

� � r COM A REDUÇÃO DO IPI,
OS PREÇOS DESPENCARAM!

STRASBOURG

-

rOBESTER XS 2..0 AUTO 4X4 2.009
AR+DH+VTE+ABS+ABG

+CD+AQ+AUTO+COMP

+4X4+RODA+LDT+W

�� 1.000

Rt68.ooo
VEíCULO OPCIONAIS -, ANO DE R$.POR R$ LOJA

TRIBECA 3.6 270CV AUTO 4X4 COMPlfTOt{:OURO+ABS+AIlG+1tTO+RODA+AUTOtSENSOR44X4 2010 129.000 122.000 ITAJAr

REXTON RX 270 7LUGARES DIESEL AR+DH+VTE+ABS+AIlG+COMP-tilltRObA+AUTO 20TO 118.000 108.000 SUBARU-ITAJAr

3008 GRIFF 1.6 AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+AQttOURÚ+TEID+COMP+AUTO+R0DA 2011 89.900 85.000 ITAJAr

VELOSTER 1.6 16V AUTO COMPLETO+ABS+ABS+COURO+1tTO+AUTO+CO+SENSOR+RODA 2012 86.000 79.000 BRUSQUE

IM PREZA HB 2.0 4X4 16V AR+DH+VTE+AL+ABG+ARS+CD+COMP44X4i-FN+RODMLDT+W 2011 71.900 67.400 SUBABU-FLN
307 CC 2.0 AUTO AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+COMP+AUTOtRODA+CD+IDO+COURO 2005 63.990 59.990 ITAJAr

L200 HPE SPORT DIESEL. AR+DH+VTE+AL+ABG+COURO+AQtRODA+W 200S 54.900 50.000 ITAJAr

JmA 2.5 AUTO AR+DH+VTE+ABS+AIlG+CD+IDD+COURO+COMP+AUTOtRODA+AQ 2007 46.900 43.900 JONI

307 HB 1.6 PRESENCE PK AC+DH+RODA+VTE+ABG+ABS+COMP+1tTO+DT+LT+AQ-tVRA 2011 46.90Ô 43.000 RIS

CR-V 2.0 AUTO 4X4 AR+DH+VTE+ABS+ABG+COURO+AQ+AUT0t4X4+COMP+RODA+LDT 2006 48.000 43.00.0 SUBARU-BLU

FOCUS SD GLX 2.0 AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG+CD+AQ-tAUTO+R_ODA+DT+W 2009 44.990 41.990 ITAJAr

207 SW XS 1.6 AUTO AR+DH+VTE+AL+RODA+COURO+CD+AUTO+COMP+LDT+W 2011 44.900 40.900 BRUSQUE

C4 PALLAS 2.0 GLX AC+OH+RODA+VTE+ABS+ABG+AUTO+COMP+CD+AL+RE+DT+W 2009 42.800 38.800 JAC-BRUSQUE

207 SO PASSION XS 1.6 AC+DH+VTE+RODA+AQ+COMP+SEN5-t;Df+RE+W _ 2011 40.490 37.490 RIS

ClELOSO 1.6 AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+AQttOURO+ROOA:t-SENSOR+\ÍV 2011 39.500 36.000 JONI

VECTRA GT 2.0 AR+DH+VTE+ABG+COURO+CD+AL+AQ+RODA+LDT+W 2008 38.900 35.900 ITAJAr

SENTRA 5 2.0 16V AUTO AR+DH+VTE+AIlG+CD+AUTO+COMP+RODA+AQ+Df+VV 2008 40.000 35.000 SUBARU-FLN

AGILE L1Z 1.4 AR+DH+VTE+AL-tilltAQ+ROOA+LDT+W 2011 35.900 33.900 JAC-BRUSQUE

KANGOO EXPRESSION SPOR1WAY AR+DH+VTE+AQ-t-RODA+LDr+VV 2008 34.900 32.900 BRUSQUE

MERIVA EXPRESSION 1.8 AUTO AR+DH+VTE+AL+AQ+AUTOtLDT+VV 2009 35.800 32.400 JONI

307 SO 2.0 FELlNE AR+DH+VTE+AL+AQ+ABS+AIlG+COMP+AL-tCD+RODA+Df+VV 2008 34.500 31.500 JONI

FOX PLUS 1.0 AR+DH+VTE+AL+AQ+LDT+W 2008 30.900 28.900 JONI

POLOSO 1.6 AC+DH+ROOA+VTE+ABS+COURO+DT+LT+AQ+VRA 2008 30.900 27.900 JONI

PARATI1.8 COMFORTLlNE AR+DH+VTE+AQ+LDr+W 2006 28.500 26.500 RIS

ClVIC LX 1.7 115CV AR+DH+VTE+AIlG+RODA+OT+AL-tilltRE+FN 2006 28.900 26.000 JONI

PUNTO 1.48V DH+VTE+AQ+LDT+VV 2008 28.900 26.000 JARAGUA

XSARAPICASSO 2.01 AR+DH+VTE+AL+COURO+ABG+AQ+OOOA+LDr+VV 2007 28.900 26.000 JONI

FACE 1.3 AR+DH+VTE+AL+ABS+AIlG+AQ+CD+SENSOR+RODA+LDr+W 2011 27.500 25.000 JONI

A3 1.8T 180CV COMPLETO+RODA+AIlG+COURO+ABS+AUTO+CD+AL+RE+VRA+FN 2002 26.800 24.300 JONI

GOLF 2.0 COMFORLlNE AR+DH+VTE+COURO+RODA+AUTOtAL+OLT+RE+AQ+W 2001 26.000 24.000 JARAGUA

DUCATO-15 FURGÃO 2.8 DIESEL OH+AQ 2000 25.900 23.900 JONI

IDEA 1.4 MPI ELX . DH+VTE+AQ+LDT+W 2006 24.900 23.400 JAC-ITAJAr

C3 GLX 1.6 16V ÁR+DH+VTE+AQ+ROOA+LD1+VV _
2005_ 24.900 22.900 JONI

CORSA 50 CLA551C 1.0 AQ+Df 2010 23.900 22.900 BRU5QUE

PICANTO EX 1.1 AR+DH+VTE+AQ+CD+ROOA+LDr+W 2007 22.900 21.400 JAC-ITAJAr

206 SEN5AT 1.4 AQ+TE+LT+VRA+VV 2008 22.000 20.000 JARAGuA

GOL POWER 1.6 AR+DH+VTE+AL+LDT 2005 21.900 19.900 JONI

51ENA FIRE 1.0 VTE+DT 2008 21.800 19.800 JONI

FIESTA HB 1.0 LDr+W 2008 2.0.800 19.300 INOAIAL

UN01.0WAY AQ 2009 19.900 18.200 BRU5QUE

CELTA L1FE 1.0 AQ+LDT 2009 19.500 17:500 JAC�BRUSQUE

A5TRA50GLS AR+DH+VTE+AL+ROOA+Df+W 2000 17.900 16.700 ITAJAr

MEGANERT1.6 AR+DH+VTE+ABG+AL+AQ+ROOA+LDr+VV 2001 16.500 14.000 INOAIAL

FlORINO 1.3 2004 15.100 13.500 JONI

CLlOHBRT1.0 AR+DH+VTE+ABG+AL+AQ+CD+LDT+W 2001 12.900 11.900 JAC-ITAJAr

CLAS5EA 160 AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+AOtROOA+LDT+VV 1999 13.500 11.600 JONI

PALIO ELX 1.0 C/GNV AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+LDr+VV 2000 12.900 10.900 JONI

E5CORT 5W GLX AR+DH+VE+AQ+LDT 1998 11.500 10.500 JONI

KAGL 1.0 AQ 2002 11.900 10.500 JONI

KAOETIGL 1.8GNV DH+VE+AL+AQ+ROOA+LDr+VV 1996 9.200 8.200 JONI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BLUMENAU
(47) 3144-3144

ITAJAf
(47) 3341-3341

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

MUDE A DIREÇÃOJOINVILLE
(47) 3145-3145

'Versão ncster-txerer 1.6 Básica 11/1 2. Cor wlida. Estoque 1 unidade. CoIU:li(.lo válida abav25 de financiarrwntl:> pela Frnallt'elr.l Rel1i:lwL p. Ren,}ult reserva-se o dirci\"o de alterar ai; espt..'(;if!caç&$ de seus w/tulos sem av15-O prêvic. - fi'"

Ofertas válld.ls; aM 30/a6/H ou encuento dvrererncs estoques, somente cara as cUflCeS,sionária� Renault Liberte. Pafa m41s irdormções, ronsulteuma conces$ion<lria RenavltUbefte.lln<lf:ens. ilustrativas. Al{;unsitens rt1O!'trOO05 e/ou FAÇA REVISOES EM SEU VEICULO REGULARMENTE.
rr\l'!lcionados são opcionais e/ou referem-5e"3 V'Cf5Qes esceducas. Preserve a vida. dnros ríe segurança em ronjUlitOrorrt alr bags podem S.llvaf vidas. êe beber, nãodicija.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



[TAXA DE 0%A.:-:�+ 24x�-I
• CÂMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS
• ALARME E IMOBllIZADOR DO MOTOR
• RÁDIO COM CD PLAVER E MP3
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE UGA LEVE
• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• AIRDAG DUPLO

FIM DE SEMANA, 23 E 24 DE JUNHO DE 2012 I i\fBÍ'01lT1..OS 111

E�DE 0,890/0 A.M. �TRADA+48X(l)1
• AIRBAG DUPLO DE SÉRIE
• MOTOR 1.0 OU 1.6 FlEX
• DIREÇÃO ELÉTRICA*

COMPROMISSO NISSAN MARCH
• 3 ANOS DE GARANTfA
• 2 ANOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS
• PREço FECHADO DE REVISÃO

NISSAN FRONTIER
SE 4X2 2011/2012

I TAXA DE 00/0 A.M. ENTRADA .. 18X(3) I
• RODAS DE LIGA LEVE ARO 16" • AIRBAG DUPUl FRONTAL
• VlDROlfRAYA NAS 4 PORTAS E ESPELHOS ELÉTRICOS
• DIREÇÃO HIDRÁULICA • FREIOS ABS COM EBD
• PÁRA-CHOQUES TRASEIRO CROMADO
• AR-GONDlCIONADO • KEYlESS

MOTOR TURBODIESEL

COM 144CV

BÓNUS DE ATÉ

R$3.000(4)

PREÇO
NOTA FISCAL

, DE'FÁBRlCA

FABRICADA NO BRASIL

EmRADA+ 12x��

• MOlUR COM 108 CV
• AR-CONmrnONADO
• VIDROIfRAVA NAS 4 PORTAS

E ESPEUlOS B.ÉTRlCOS
• DIREÇÃO ELÉlRICA
• AlRBAG DUPLO

• MOTOR 1.8 16Y COM 126 CV
TODOS OS ITENS DA VERSÃO 1.6 E MAIS;
• RÁDIO COM CD PLAVER E MP3
• RODAS DE LIGA LEVE
• GRADE CROMADA • ALARME

CAMBIO
AUTOMÃTICO

o MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA, COM 449 LITROS FABRICADOS NO BRASIL

TAXAIlEOo/OA.M. ,,� .. 24}(<<') I

ESPAÇO INTERNO SURPREENDENTE + AIRBAG DUPLO DE SÉRIE + 3 ANOS DE GARANT)A

CONDiÇÕES ESPECIAIS PARA PESSOAS JURíDICAS, TAXISTAS E PCD.
.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul - se

Fone: 47 3054-2600 - www.nissannix.com.br

• 1. Condição valida para N!SSAN MARCH 1.0 ílex, pagamento à

Vista,'
("Disponfvel na ver:>ão 1.0, com P�cole Confor�o;

de série nas versões LOS e 1.65, SV e SR) 4. Na compra do modelo zsro-quilõmetrc da Nissan Frontier

(2011/2012) o cliente obterá bônus no valor de R$ 3 mil se colocar uma das seguintes opções de veiculo

usado na negociação: (i) Nissan importado, diretamente pela Nissan do Brasil, ou fabricado no pais (Programa
."

'1i de Fidelidade) ou (li) picapes (4x2 ou 4x4) ou outro com tração 4x4 de qualquer natureza (Programa de

Conquista). Em ambos os casos, o cliente deve ser proprietério do veiculo usado há no mlnimo seis meses

(contados da data da emissão do documento). Os programas não são cumulativos. O CPF/CNPJ do proprietário do veículo

usado, objeto da troca, deve ser obrigatoriamente o mesmo do comprador do novo veiculo, Esfe programa também é

válido para vendas diretas. Promoção válida até 30/06/2012. Todas as condições de financiamento deste anúncio são

validas até 30/0612012 ou até quando durar o estoque de 3 unidades por veículo e estão sujeitas a análise e aprovação de

cadastro. Frete incluso. Para todos os financiamentos, tarifa de confecção de cadastro de R$ 750,00. Garantia de 3 anos,
sem limite de quilometraqern 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 Imagens meramente ilustratwas. Acessórios não inclusos. Estes veiculas

estão em conformidade com o Proconve - Programa de Controle de Poluição do AI por Veículos Automotores.

SHIFT_the wayyou move

Nêc ll$ �4.990.00 LSG R$ tZ-2�O.l1 48 R$'349.00 0;89% 1',22'1ó 1,16% 14,90% l'!$SMO fl$ 213.912.1'

2) Nissan Tiida S 1.8 12�13 Não LSG R$ 27,B34,00 24 R$ B06,BO 0% 0% 0,34% 4,20% R$ 5e,50 R$ 47,197,21

coo 1\$��,i56,15 fI.��""'�e71i a,!l'a"'
6)NissanLMoa 1.6F1exM1" 12/13 Não R$ 42.590,00 CDe R$ 25,554,00 12 R$I,504,77 0% 0% 0,91% 11.45% R$ 205,79 R$ 5B,50 R$43,61',19

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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Celta LS 2012 �

Taxa de Q81% a.m. 48x R$ 290
Entrada de R$11.990

• Novo volante • F,ara-'choque na cor do veículo
- • Brake light • Novo grafismo do painel

• Aviso sonoro de faróis ligados

Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 �

Taxa de Q99%a.m. 48x R$ 369
Entradade R$15.190

Meriva Joy 1.4 2012
-

fã§:�iJJlEUl'Vi�

Taxél de 0,99% a.m"

-48xfll299
Entrada de

R$14.199

Taxa de 0,99%a.m. 36x R$ 675
Entrada de R$ 20.990

Completissima
• Ar-condicionado' Direção hidráulica' Alarme

• Travas e vidros elétricos • Brake light

Taxa de Q 81 % a.m.

48xR$359 -

Entrada de

R$14.999
,

• Desembacador do vidro traseiro
• Ar quente' Para-choque na cor do veículo

• Ar quente • Desembaçador do vidro traseiro
• Instrumento do painel com conta-giros e relógio digital

• Para-choque na cor do veículo

PROCONVE

�

GMAC faça revisões em seu veículo regularmente CONTE COMIGO

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
Celta LS 1 ..0,2 parlas, Flexpower (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promoclonal a vista a partir de R$ 22.290,00 ou através de plano de fmancialnento com 51,50% de entraG:3 (R$ 11.990,00), 48 prestações
mensais de R$ 289,81 com taxa de 0,81% a.rn. CET 16,75% a.a, valor total financiado de R$ 25,901,09. 'Agência Aulbinforme/Molicar - Dezembro/2011. Corsa Maxx Halch 1.4, 4 portas, EconoJlex (config R7C), ano/modelo

2012/2012, com preço promocional a vista a partir de R$ 27.990,00 ou através de plano de financiamento com 52,42% de enlrada (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. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), ano/modelo 2012/2012, com preço,promocional àvista a partir de R$ 24.390,00 ou através de plano de financiamento com 55,95% de entrada (R$
14.199,00), 48 prestações mensais de R$ 298,98 com taxa.de 0,99% a.m, CET 19,47%·a.a" valor total financiado de R$ 28,550,04. Meriva Joy 1.4, 4 portas, Econo.f1ex (config PDH), ano/modelo 2012/2012, com preço'
promocional à vista a partir de R$39.990 ou através de plano de financiamento com 51.22% de entrada (R$ 20.990,00),36 prestações mensais de R$ 674,06 com taxa de 0,99% a.m, CET 17,97% a.a., valor total'financiado de

R$ 45.256,26, Prisma LT 1,4, 4 parlas, Econo.f1ex (config R'7R), ano/modelo 201212012, com preço promocional a vista a parlir de R$27.990,OO ou através de plano de financiamento com 51,76% de entrada (R$ 14.999,00), 48

prestações mensais de R$ 358,89 com taxa de 0,81% a.m, CET 15,60% a.a., valor íotat finaaciado de R$ 32.225,83_ IPI (Imposto de Produtos Industrializados) Reduzido conforme regras oficializadas pelo governo (Diário Oficial

da União n' 98. Decrelo n' 7.725), i)fertas válidas para o periodo de 20 a 24 de junho de 2012 no Estado de Santa Catarina, para veiculos Chevrolet ° km adquiridos. nas Concesslonárlas Chevrolet. Ofertas não válidas ou

cumuiativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concesslonària Chevrolet. Os veiculas Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de

Conlrole da Poluição do Ar por Veiculas Automotores. www.chevroleLcom.br-SAC: 0800·7024200, Duvidaria GMAC - 0800 722 6022.
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Le Tour

Pedalada
na FranÇa

Atletas de [araguá do Sul participam de etapa .ern prova internacional

-

I -

MARCATTO
"Essa

dedicação
agrega muito

à qualidade de
vida.Éwn
benefício a

longo prazo"

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

1\ s montanhas, com até dois mil metros de altura,
rlmoldam o caminho que será percorrido por dois
ciclistas de Iaraguã do Sul. O diretor industrial Reinal
do Stuart, 52 anos, e o empresário Durval Marcatto,
57, embarcam no dia 2 de julho para a França. Lá, vão

participar de uma etapa da famosa prova ciclística "Le
Tour de la France" (A Volta da França), a mais esperada
pelos atletas profissionais.

Os dois estão em clima de concentração para enca

rar um trajeto de 152 quilômetros, entre as cidades Al-
.

bertville e La Toussuire - a prova total tem 3,5 mil quilô
metros (veja quadro). O trecho que eles vão correr fica
na região dos Alpes franceses. Ele é marcado por relevos
bastante acidentados, que vão exigir muito dos jaragua
enses. A velocidade média que eles desejam alcançar n_a
altitude é de 20 km/h -:- os atletas de ponta chegam a 30
km/h. A largada está marcada para o dia 8 de julho.

Marcatto e Stuart farão parte de um grupo de com

petidores amadores. Durante a etapa, estarão dividindo

espaço com quase 10 mil atletas. As largadas são feitas

por setores. Os ciclistas jaraguaenses vão competir
para finalizar o trecho. O objetivo dos dois é apenas
completar a prova dentro do. limite de 11 horas, sem

INíCIO DO TOUR

�_ClDADf.Df
Bélgica I v/sÉ·

. L1fGf
BOULOGNE-SUR-MER �TOURN� I

!
.

: � SERAINGQq UEGE

ABB�) ORCH/ES l.

r: P�INT..QUENTINROU� ...
". METZ

-,
-, ÉPERNAY �
.. ��__, � TOMBLA/NE

PARIS
Champ8.élyséeB 4

RAMBOU/LLET,...",
. �CHARTRES

BONNEVAL

\\

LE CAP D'AGDE

LEGENDAS

4) Início do Tour ri Final do Tóur i} Início da Etapa
.

se preocupar com a classificação: Mas isso não quer
dizer que estão relaxados. A concentração é total.

Os treinos acontecem em locais conhecidos na

região, como a Serra Dona Francisca, com 870 me

tros de altura e a subida do Rio Molha, pois um dos
desafios é enfrentar a influência da altitude no meta

bolismo. Marcatto e Stuart vêem a corrida como um

desafio pessoal. Sem a essência competitiva, ela serve

para testar os limites.
A "Iour de la France" é a mais tradicional e charmosa

competição mundial de ciclismo. São 99 edições. A es

colha de participar do evento mudou totalmente o vo

lume de esforço dos atletas. A intensa preparação para
esse desafio começou há dez meses, com uma rotina

que inclui musculação, pilates, descanso e dieta espe
cial, além das pedaladas.

Os dois praticam o ciclismo há cerca de 10 anos. De
acordo com os atletas, a fase inicial é a que exige mais
sacrifício. Mas eles prepararam para o desafio. Com a

disciplina característica de um atleta profissional, eles

já elaboraram um cronograma de atividades para a prí
meira participação no Tour.

Na bagagem, as bicicletas de seis quilos, sapatilhas,
óculos, capacete, luvas e a roupa especial para corrida.:

Serão três dias de treino no local. Reinaldo afirma que,
para quem gosta de ciclismo, essa competição é o ápice.

www.ocorreiodopovo.com.br

STUART
"É a realização
dewnsonho.

Representa
atingir algo
que valoriza

wnagrande
dedicação"
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Le Tour de France 2012
A Volta da França é composta de 22 etapas, sendo

.

20 para atletas profissionais e· duas para amadores. A

prova é uma volta de bicicleta pela França. Neste ano, a

largada geral será em Líege, na Bélgica. A chegada será
na Champs-Élysées, a famosa avenida de' Paris. No to

tal, são quase 3,5mil quilômetros de prova. Reinaldo e

Durval vão participar da corrida amadora, que começa
com uma subida de 1,7 mil metros na montanha CoI de
La Madeleine, seguida pela CoI Du Glandon, CoI de La
Croix de Fer, CoI Du Mollard, até chegar a La Toussuire.

Saiba mais e assista vídeos sobre o

Tour da França em www.ocorreiodopovo.com.br.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Football

Buflalos jogam por título inédito
Manada recebe o

São José Istepôs no

domingo, na decisão

do Campeonato
Catarinense

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Odomingo será inesquecível
na vizinha Corupá. A cida

de, lembrada por suas exube
rantes cachoeiras, pode entrar

para a história do esporte cata

rinense caso o Corupá Buffalos
fature o título do VII SC Bowl.

.

A manada terá pela frente o

São José Istepõs, equipe tradi

cional, que também busca seu

primeiro título no Campeonato'
Catarinense de Futebol Ameri

cano. A decisão inicia às 14h, no

Seminário Sagrado Coração de'

Jesus, com entrada franca.
Para o desafio diante dos

Istepôs, a manada não poderá
contar. com o central wm (#55),
o corredor Maiewski (#27) e_o
defensor Mamute (#70), todos
lesionados.

Porém, as ausências não

preocupam o técnico Deivis
Chiodini. "São jogadores im

portantes, mas-seus desfalques
noS acompanham há algum
tempo e já habituamos nosso

jogo sem eles", analisa. "São

desfalques de ataque, mas a

defesa está inteira e pronta
para botar pra quebrar", brinca
o presidente e defensor Juliano
Millnitz (#99).

Os corupaenses se prepa
raram muito para fazer bonito
diante da torcida na decisão.
Durante a semana foram rea

lizados dois treinos em quadra
coberta. Hoje acontece um úl-

REENCONTRO Em jogo válido pela primeira
fase os Buffalos levaram a melllor, por 24 a 23

timo, tático, no campo de jogo.
"Repassamos vídeos e estuda

mos os principais jogadores
adversários. O pessoal está
meio tenso, mas é normal an

tes de. uma decisão", comenta

Chíodiní. "Estamos focados,
preparados e confiantes, pois
sabemos que tudo o que podia
ser feito foi feito", completa
Millnitz.

Os Buffalos decidiram o

campeonato no ano passado,
mas caíram na final diante do

Ioinville Gladiators. Neste ano,

cumpriram uma campanha in
victa na primeira fase, inclusive

superando o time da Grande

Florianópolis por 24 a 23, no

Seminário .

"Só espero que desta vez não

seja tão sofrido,' porque se for,
. vai ter gente parando no hospi
tal, com problemas de coração",
finaliza Millnitz, o comandante
da manada.

Olympya Copa Kaiser Sub17. Sub11 ·8 Juve?tus .

Classificação Jogos em casa Na Arena Jogo decisivo ", ".- Camisas
o Olympya pode encaminhar O JJ Bordados volta à campo A equipe de futsal sub17 do Os garotos da equipe CEJ/ O Iuventus recebeu um novo

sua classificação para mais no domingo, pela segunda Colégio Evangélico/FME joga Urbano/FME de futsal subll lote de camisas oficiais para
uma final de Campeonato Ca- rodada da 3a Copa Kaiser de o turno da terceira fase do masculino jogam hoje sua venda. Desta vez o material

I

tarinense neste domigo. Em Futebol Amador. A equipe da Campeonato Catarinense na classificação à terceira fase conta com a logomarca de O

Ioinville, o 'Time de Meninas' "Ilfa.Martins recebe o Hori- Arena Jaraguá. Hoje, enfrenta do Campeonato Catarinense. Correio do Povo, patrocina-
enfrenta o Taurus, às 15h, na zonte, às 15h, no Guilherme Ibirama (às 11h) e Caçador Na Arena Iaraguá, encaram dor da equipe no Campeona-

.

Sercos. A vitória, aliada a um Tribess. Quem também atua (às 17h). Amanhã é a vez de os blumenauenses da Apama, to Catarinense da Divisão Es-

improvável, tropeço do Avaí diante da torcida é o 1 ° Braço, . encarar o Joinville, às 10h. O às 16h. Ontem a equipe jogou pecial, competição que inicia

(que enfrenta o Scorpions), de Massaranduba, que recebe time de Iaraguá do Sul segue com Forquilhinha, na Arse- no próximo fim de semana.

garante as comandadas de o São Bernardo no Erich em quarto na classificação pum. A classificação da chave Inicialmente as peças serão

Polenta na decisão contra o Rode. A rodada também mar-
'

geral, com 23 pontos con- aponta os jaraguaenses com comercializadas durante a

Kindermann, com duas roda- ca jogos do JJ nas categorias quistados nos nove jogos seis pontos, seguidos pela 'stammtisch', que acontece

das de antecedência. Veteranos e Aspirantes. disputados até aqui. Apama com três. hoje, ao custo de R$ 70.

IRIANE PORTO/AVANTE!

TUDO OU NADA Amizade joga pelo empate,
enquanto o Operário precisa vencer na rodada

amente, Kiferro (30) e Amiza

de/Il BordadostMóveis Boeing
(1 Ó) jogam na Vila Lalau, tendo
o Amizade a vantagem de atu-

.

ar pelo empate.
O Varzeano apresenta um a

média de quatro gols por parti
da. O artilheiro é Marquinhos,
da Néki, com II tentos.

Campeonato Varzeano

Rodada aponta os semífínalístas
O 300 Campeonato Varzea

no de Jaraguá do Sul conhece

hoje seus semifinalistas. As

oito equipes que seguem na

disputa possuem chances ma

temáticas de avançar no even

to promovido pela Fundação
Municipal de Esportes..

Na Chave M, Vila Lalau e

Supermercado Brandenburg
realizaram na noite de ontem

partida atrasada da segunda
rodada. Hoje" o Atlético In

dependente "};' (10) encara o

Supermercado Brandenburg/

Dutra Água (30), às 13h30, na

Arsepum. Enquanto isso, Vila
Lalau (40) e Néki (20) se enfren
tam na Vila Lalau. Dependen
do do resultado da partida re

alizada ontem, o Brandenburg
se classifica com o empate,
enquanto os demais times da
chave precisam vencer.

Pela Chave N, Tigre Mate

riais de Construção (20) e Ope
rário/Rotabella/Sipar (40) jo
gam às 15h15 na Arsepurn, em

partida onde as duas equipes
necessitam vencer. Simultane-

.

Em partida atrasada,
Brandenburg e Vila

Lalaujogaram na noite

de ontem, no FlaJnengo
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Varzeano
Todos os jogos desta rodada
do CampeonatoVarzeano são

decisivos, mas um é especial:
Kiferro e Amizade. As equipes
cumprem ótimas campanhas
até aqui, mas uma delas pode
ficar pelo caminho neste sábado.
Por isso, classifico como um

'jogaço' a partida prevista para às
15h15, naVIla lalau. De um lado
teremos o matador Maba, da

Kiferro, e do outro o habilidoso
Mineiro, do Amizade. Prestigie!

Avante!
Henrique Porto

redacao@avanteesportes.com

Fogo alDigo
Poucas coisas me deixam tão chateado como a falta de res

peito, principalmente se a falta de respeito foi profissional.
E foi exatamente isso o que aconteceu na noite de ontem, na

Arena Iaraguá, onde toda a imprensa local foi tratada com des
dém. Tudo por causa da transmissão da Sportv (aliás, quanto
os clubes recebem pelos direitos de transmíssãoi). Tivemos que
fazer nosso trabalho de fora da quadra, atrás inclusive da rede
de proteção. Uma injustiça para conosco, que dia após dia nos

esforçamos para trazer notícias fresquinhas até você, leitor.

BufTalõs
Todos os caminhos levam

para o Seminário Sagrado
Coração de Jesus no domingo.
Lá, Buffalos e Istepôs
protagonizam uma inédita
decisão no Campeonato
Catarinense de Futebol
Americano. Certamente será
um jogo truncado, mas nem

por isso menos emocionante.
Para quem nunca assistiu um

jogo da modalidade, fica o

convite. Vai valer apena!

Stamm
Muito feliz a iniciativa da
torcida RaçaTricolor em

realizar uma stammtisch

hoje, no estádio João
Marcatto. Restando uma

�emana para o início da
Divisão Especial, o torcedor

já vai tomando contato com

o clima da competição.
Também será uma

oportunidade de conhecer
os atletas e deixar aquela
mensagem de incentivo para
o grupo. O acesso é gratuito e

vale dar uma passada lá.
'

Emocionante
A CSM/Pré-Fabricar estreou

com o pé diréito na segunda
fase da Liga Futsal. E foi um

jogaço contra o Marechal
Rondon na noite fria de
ontem, na Arena Iaraguá.
Penso que a principal
diferença do timeestá na

vibração, coisa que vimos
em poucos jogos da primeira
fase. Vale citar a entrevista
do técnico Banana ao final
do jogo. Ele afirmou que a

equipe é o 'patinho feio' do

grupo e vai surpreender.

Liga Futsal

Uma vitória emocionante na Arena
A '-eSM/Pr{Fabricar co

meçou a segunda fase da Liga
Futsal com uma importante
vitória. Jogando na Arena Iara
guá na noite de ontem, bateu
o Marechal Rondon por 3 a 2,
em jogo onde o goleiro Gean foi
fundamental.

O estreante Lê abriu o pla
car aos 17:00, após Elisandro
tocar de calcanhar para Jonas,
que deixou o fixo na cara do gol

para marcar. Jedson ampliou
aos 27:07, depois que Hugo
aproveitou um erro na saída de
bola adversária antes de servir
o camisa30.

O Marechal Rondon esbo

çou uma reação na sequência,
alcançando o empate com gols'
de Diego (aos 31:51) e Amadeu
(34:04). Coube a Hugo - que re

tornava após uma longa estada
no departamento médico - de-

finir o jogo. Em jogada de pivô,
ele ganhou na velocidade de
dois adversários, deu. um corte

seco no goleiro Chico e conclui

para o gol vazio, aos 35:28.
"Precisávamos desta vitória.

Foi um jogo difícil e vencer em

casa foi importante. Erramos
em alguns momentos, mas es

tamos de parabéns pelos três

pontos", analisou o experiente
fixo Jonas ao final da partida.

IRlANE PORTO/AVANTE!

NA BAÇA
Atletas da

CSM/Pré.
Fabricar

explodem
em emoção
aormalda

partida contra
o Marechal

Rôndon

Eurocopa
Alemanha goleia e avança
A Alemanha é a segunda seleção semifinalista da Eurocopa.

Em uma tática ousada - mas feliz - do técnico Ioachim Lõw, os

germânicos bateram a Grécia por 4 a 2 e agora aguardam o resul
tado do duelo entre Itália e Inglaterra (domingo, em Kiev), para
conhecer seu adversário. Lõw poupou o ataque titular, formado
por Mario Gomez, Lukas Podolski e Thomas Müller, apostando
nos suplentes. Lahm, Khedira, Klose e Réus marcaram para a

Alemanha, com Samaras e Salpingidis, de pênalti, descontando

para os gregos. Hoje, Espanha e França se enfrentam às 15h45,
para definir o adversário de Portugal na semifinal.

CAMPEONATO BRASilEIRO - SÉRI
CLASSIFICAÇÃO 6'RODADA

HOJE
18h30 Vasco x Cruzeiro

lO Vasco �'"'"'-= ...- 18h30 Portuguesa x São Paulo
f-----'��-'---�-�_-'-'__+_'-'L"--;--'--'---�- 21h Atlétioo-MG x Náutico2° Cruzeiro (+3) AMANHÃ

3° Atlético-MG (-1) 16h Corinthiansx Palmeiras

4° Botatogo' (+2) 16h Gremio x Ramengo
50 Grêmio (-2) 16h Rgueirense x Bahia

18h30 8otafogo x Ponte Preta
6° São Paulo (+1) 18h30 Santos x Coritiba
7° Fluminense (+3) 18h30Sportxlntemacional

18h30 Atiétioo-GO x Fluminense

Coi. Times

8O'Flamengo
9° Internacional (-5)
10° Náutico (+3)
11° Coritiba (+3)
12° Figueirense (-3) 6 5 40

13° Ponte Preta (+2) 6 5 1 4 40

14° Bahia (+3) 5 5 1 2 2 4 5 -1 33
14' Sport (-3) 5 5 1 2 2 4 5 -1 33

16' Portuguesa (-4) 4 5 1 1 3 4 8 -4 27

17' Santos (-1) 3 5 O 3 2 1 3 -2 20

18' Palmeiras (+1) 2 5 O 2 3 3 6 -3 13
19' Atlético-Gô (-1) 2 5 O 2 3 1 7 -6 13

20' Corinthians 1 5 O 1 4 1 6 -5 7

Classificados Ubertadores

Classificados Copa Sul-Americana

h$-! ais";,,, I

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE
CLASSIFICAÇÃO 7'RODADA

TERÇtI-FEIRA
América-MG 3x2 Bragantino
América-RN 2x0 />SA
CRB 2x2 São Caetano
ONTEM
21h Guaratinguetá x Avaí*
21h Paraná x Joinville*

HOJE
16h20 Criciúma x lpatinga-MG
16h20 Guarani x ABC

16h20 Ceará x AtléticxrPR
16h20 Goiás x Vitória
21h Boa x Grêmio Barueri

-ercerreoce após o fechamento da edição

,GPiGC

6 1 61
7' Avaí-l 10 6 6 2 56

-8°ABC 8 6 212 8 2 '44

9° Boa 8 6 212 9 O :44
10° Paraná Clube 8 6 2 2 2,9 10 -1 44

11° Goiás 8 6 2 2 2 7 10 -3 44

12° Atlético-PR 7 5 2 1 2 8 5 3 47

13' Bragantino 7 7 2 1
'

4 12 14 -2 33

14'ASA 7 7 2 1 4 6 9 -3 33
-15° CRB 7 7 2 1 4 9 14 -5 33
16' Guarani 6 6 1 3 2 7 7 O 33

17' Ceará 5 6 1 2 3 10 13 -3 28

18' lpatinga-Mê 4 5 1 1 3 4 9 -5 27

19° Guaratinguetá 3 6 1 O 5 6 14 -8 17

20' Grêmio Baruen 2 6 O 2 4 4 12 -8 11
Promovidos para Série A

"Am! W·€I€.....

LIGA FUTSAL
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

SEGUNDA-FEIRA

Coi. Times P J V E D GP GC SG A Corinthians 2x2 São Caetano

1° São José 3 1 1 O O 41 3 100 TERÇA-FEIRA
-e Atlântico 2xO Petrôocus
O 2° Minas O O O O O ' O O O O QUINTA-FEIRAQ.
;;) 3° Orlândia O O O O O O O O O Floripa 2xl Joinville
II:: São José 4xl São Paula" 4° São Paulo 0'1 O O 1 1 4 -3 O ONTEM

CSMjPré-Fabricar 3x2 Mi31. Rondon

3 1 1 O O O 2 100

2co, Carlos Barbosa O O O O O Q O o O
3° Suzana O O O O O O O O O

4 e

Petrópol is O 1 O O , 1 O 2 -2 O

(,) 1° Floripa 3 1 1 O O 2 1 1 100
O '2° Assoeva O O O O O O O O OQ.
;;) 3° Macaé O O O O O O O O OII::
" 4° Joinville O 1 O O 1 1 2 -10

Q
l° CSMjPré-Fabricar 3 1 1,0 O 3- 2 1 100

O 2' Corinthians 1 1 O 1 O 2 2 O 33
Q.
;;) 3 ° São Caetano 1 1 O 1. O 2 2 O 33 ClasSificam para asII::
" 4 ° Marechal Rondon O 1 O O 1 2 3 -10 quartas-de-tinals

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento,
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Gol 64 20.08
Básico - vermelho
R$ 16.490,00.

, Corollo Xli 2009
Completo. qut.
Prata
R$ 48.,990,00

REÇOS REDUZIDOS

www.autoelite.com.br Grupo AUto Elite 40 'anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN' '4732746000

seu veículo
PromOÇão válida até 2310612012. Taxa 'de 0,99% arn., entrada de 50%, saldo em até 48 vezes. TC 1.000,00. Proposta valida somente para veiculos seminovos e usados. Sujeito a aprovaçáo de
cadastro e alterações conforme o-Banco VolksWagen.
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




