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Ia ]og;JJunto.:
Juventus joga neste domingo, no estádio João Mercetto, contra o Tubarão, na estreia

da Divisão Especial. Torcida será o diferencialpara ajudar o time a subir à primeirons.
/

A preparação da equipe As escalações dos times
Páginas 4, 5, 20 e 21

Homicídio

Dois jovens teriam
matado pedreiro

,_ Convençõe,s
Definição sai hoje
PSDB e PR ainda não
decidiram se vão juntos na
disputa. Há possibilidade
das siglas saírem com chapa
pura. Páginas 6 e 7

Vítima, de 47 anos, recebéu pauladas até morrer, em Schroeder. Os suspeitos foram
presos na tarde de ontem pela PlVÍ. Briga pormuJher foi o que provocou o crime.

Página23
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Aniversariantes

Instituto de

. -tecnologia.
o Instituto Senai
de Tecnologia em .

Eletroeletrônica, que
será instalado em

Iaraguá do Sul e em
outras sete cidades do
Estados, terá parcerias
importantes. Duas delas
serão com o MIT (EUA)
e FraunhoferAlemanha).
Outras previstas são: GIZ
(também daAlemanha),
Sena.(Colômbia) e
as empresasWeg
e Tractebel, além
retaguarda do Grupo
Suez. Estão abertos
sos canais para a

tecnologia de ponta.

Comemoram aniversário de

fundação neste domingo as

seguintes empresas:
•Adplast - 14 anos

• ADVAurora - 23 anos

• Baumann-19 anos

• C&M Papelaria - 13 anos

• Catarina Embalagens -10 anos

• ClinicáSer - 29 anos

• Felippi Ajardinamentos - 22 anos

• Incatex � 29 anos

• Intersys - 21 anos

• Top 'Iools -18 anos

• No dia 3, quem festeja 23 anos
é o Despachante Girassol

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

A dinâlDica de
•

nossa eeononna

Embora o maior volume de empregos
em Jaraguá do Sul seja no setor indus

trial, que continua sendo o grande pilar da
economia local, o ritmo de geração de no
vos postos de trabalho caiu bastante. No

te-se que o setor de construção civil está
com um número reduzido de novos pos
tos de trabalho - 74 nos últimos 12 meses
- apesar do grande volume de edificações
em construção.

Com quase mil postos de trabalho for
mados nos últimos 24 meses, o comércio

está ampliando a participação na geração
de empregos, em grande parte por causa

da maior oferta para o consumidor local.
No entanto, com a criação de quase 2.200

postos nos últimos dois anos, o setor de

serviços é que se destaca namatriz econô
mica do município.

Mal comparada, a economia do mu

nicípio se ajusta para o setor de serviços,
que detém um papelpreponderante. Des
sa forma, a economia fica mais equilibra
da e menos sujeita aos riscos de crises.

Tração elétrica
o diretor adjunto do Senai

de Iaraguá do Sul, Michael
Siemeinstcoski, confirmou a

assinatura de acordo entre o

Senai e aWeg para ensaios e

testes de veículos com tração
elétrica. A tecnologia envolvida
na fabricação de automóveis com

tração elétrica vaimuito além da

utilização de motores elétricos. Ela

passa pela utilização de baterias
com grande capacidade de
acumulação de energia, além de

exigir um sistema de abastecimento

que precisa ser testados em
diferentes condições. Logo, vamos
nos acostumar com veículos
elétricos circulando pela cidade.

SmartGrids
Um tema abordado
diversas vezes durante
o 5°Workshop
Internacional Senai,
realizado em Jaraguá
durante a semana, foi da
nova tecnologia Smart

Grids, testada em alguns
lugares pelo mundo. A
idéia é simples: criar
redes de energia que
se comuniquem e

interconectem como as

redes de computadores.
Ao invés de transitarem

dados, o objetivo é
fazer transitar a energia
elétrica e, desta forma,
cada casa poderia
ser um gerador de
energia e consumidor.
O morador teria um
crédito pelo que
produziu e um débito

pelo que consumiu.
Embora a tecnologia
para fazer isto funcionar
ainda esteja em fase de
desenvolvimento, logo
será realidade.

Mapa do Sol
Para a produção de energia elétrica
vinda do Sol, o ideal é que ele brilhe
mais horas do dia e não existam nuvens

e nem nebulosidade. Um mapa que
leva em conta os fatores climáticos,
já foi elaborado. Ele mostra os pontos
ideais para este tipo de produção. O
que surpreende é que o pior lugar no
Brasil para captar essa energia ainda
tem ummelhor aproveitamento do

que o melhor ponto naAlemanha, líder
mundial neste tipo de aproveitamento.
Nos países ricos, a produção de
eletricidade através do Sol é altamente
subsidiada. Isso explica a viabilidade.

DIVULGAÇÃO

Weg
O gerentede relações com
investidores da Weg, Luis Fernando
Moran de Oliveira, participará,

.

no dia 4, do programa Fique Por
Dentro, da SB Concept. Acesso pelo
site www.sbconcept.com.br Quem
participar poderá fazer perguntas
sobre os resultados do balanço
dos últimos trimestres e sobre o

planejamento para os próximos
anos da empresa jaraguaense.

.'

Telhado fotovoltaico
Levi Souto Junior, da Tractebel Energia, traçou um cenário futurista no

encontro promovido pelo Senai. Embora a geração de energia elétrica,
através de células fotovoltaicas, ainda não seja economicamente viável
no País, com.a queda dos preços para menos de US$ 1 porwatt gerado,
o preço ficamenor do que pagamos em casa. Uma legislação recente
também estabeleceu o marco regulatório. Ele permite que possamos
- por exemplo - instalar no telhado de casa células fotovoltaicas para

gerar energia para damoradia, através força solar. O excedente é

enviado para a rede da distribuidora e transforma-se em um crédito

de energia, que poderá ser consumido em até 36 meses. Esse saldo
pode ser usado nos períodos em que não há sol para a produção.

LOTERIAS LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 771
02 - 04 - 05 - 06 - 07
08 - 09 - 10 - 14 - 16

-

17 - 20 - 22 - '23 - 25

QUINA
SORTEIO N°
27 - 32 - 57 - 61 - 80

ÍNDICE PERÍODOIl'irDICADORES

Negociação
eficaz em

compras
Uma ótima compra é o
caminho mais fácil para
um bom negócio na
venda. Estratégias para
fazer uma boa compra
serão discutidas nos
dias 2 a 5 de julho, no
Centro Empresarial de
Iaraguá do Sul, em curso

promovido pelaApevi.

SELIC .�,��Io.. 30.MAIO.2012

TR
... ..... . .... . . ... . �,�ggO!� 29.JUNHO.2012

CUB
... �... t..�?,}:4:..... JUNHó2012

BOVESPA .. 0,32% 29.JUNHO.2012

NASDAQ .3�iióOi� 29.JUNHO.2012

AÇÕES _ PETR4 18,25 .á�iiO;�
....

VALE5 39,16 .. 2,17%
BVMF3 10,25 1It

30.JUNHO.2012POUPANÇA 0,5000

COMMODITIES
. PETRÓLEO - BRENT • 0%

OURO .0%

US$ 94,430
US$ 1598,100

CÂMBIO COMPRA, VENDA VAR.

DóLAR COMERCIAL (EM R$) 2,0090 2,0098. -3,2%

p.ª��t.Y��$�ª�§i1.��)·······Üi60ii �!t.g?g .:Ül70i�
�l!!t9.(�J.I1��l. 2,5424 2,5451 !:L����
LIBRA (EM R$) 3,1543 3,1581 • -2,04%
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Aúltima partida oficial foi em novembro do ano

passado. Empate em 1 a 1. Depois, silencio. O
gramado do estádio João Marcatto está há quase
oito meses sem ter a bola rolando. Sem ver a torci
da incentivar o time e sem contar com os jogadores,
peças fundamentais de urna equipe, na luta pela vi
tória. Mas, nesse domingo, isso será passado.

O cenário é de mobilização para incentivar uma
nova organização, renovada para levar o Juventus
de volta à elite do futebol catarínense. O desafio co

meça contra o Tubarão. O jogo é em casa e a torci
da tem dematar essa saudade indo ao estádio para

Charge

A torcida é fundamental nesse apoio.
Os jogadores terão de sentir que a
cidade está confiante nesse trabalho

e nas tão esperadas vitórias.

motivar o time que representa Jaraguá do Sul.
A camisa trajada, as bandeiras tremulando e o

grito de incentivo ecoando nas arquibancadas. Tudo
isso tem de aparecer na forma de vibração �ositiva

Do. leitor

Fé cega
o texto "Indignação", pu

blicado no espaço "Do leitor",
do dia 27 de junho do jornal
O Correio do Povo me causou

repugnância. Ao ler a carta em
resposta a Luiz Carlos Prates,
escrita pelo "cristão" Antonio

Stringari. Uma das maiores
mazelas do mundo sempre
foi à insistência das pessoas, a
maioria motivada pela fé cris

tã, em julgar os outros, prome
tendo-lhes a vingança divina
aos contrários às suas crenças,
como se uma divindade fosse
um guarda-costas desses que
julgam. Agressividade assim é
coerente com sua fé?

A forma grosseira e mal
educada que este senhor se

referiu a outro ser humano é

comparável a, uma agressão
que, ao que me consta, é um
ato não-cristão. Os cristãos in
sistem em julgar (Cristo disse
o contrário ... ) e possuem, jun-

to com outras seitas religiosas,
a responsabilidade de tantas

guerras ao longo da História.
Tanta exclusão e todo o pre
conceito, sempre para fazer
valer a "sua verdade". Aque
les que não concordam com

a doutrina por eles imposta
continuam sendo excluídos e

atacados de forma agressiva.
Prates se referiu ao direito da

mulher escolher. Se o homem

engravidasse, o direito ao abor
to seria lei! Sou contra o aborto.

Mas, como cidadão, penso que
a mulher deve ter o direito de
escolher sobre seu corpo, sobre
o que quer ou não dentro de si.
Se ela é religiosa e queira seguir
os preceitos de sua fé, siga. Mas
não se obriga a todos a seguir o
que manda a fé de alguns.

GiImaI' deOliveira,
Psicólogo Clínico e

ProfessorUnivenitário

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

para equipe comandada pelo experiente Pingo.
O jornal O Correio do Povo é um dos principais

apoiadores desse novo planejamento feito pela dire
toria e está confiante que as metas sejam conquis
tadas de forma séria e profissional, como exige esse

esporte e qualquer outra atividade.
A torcida é fundamental nesse apoio. Os jogadores

terão de sentir que a cidade está confiante nesse tra

balho. Jaraguá espera que o planejamento seja trans
formado nas tão esperadas vitórias. Haverá pedras no
caminho, mas com trabalho, será mais fácil superá-las.
Vamos lá, Juventus! Iaraguá joga junto!

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A cabeça deles
Nem para a final da Copa do Mundo eu sento

para ver televisão.Vejo de pé e sem paciência.
Mas, é claro, há urna exceção: Malhação. - Ah, essa
eu não perco por nada, olhos na tela, chimarrão na
mão esquerda e silêncio absoluto por perto ...

Fora disso, às vezes acontece. Foi dia destes, se
bem me lembro, domingo passado. Fui girando
pelos canais sem ter o que fazer nem o que procu
rar. De repente, dei de cara com a Inezita Barroso

apresentando o seu programa ná TV Cultura, Se
nhor Brasil.

Ela conversava com o Lima Duarte. A Inezita
tem qu�se 90 anos, o Lima não é guri, faz tempo
que está na estrada da vida. Dois "idosos", diga
mos, conversando, trocando ideias. Ah, que bele
za, que coisa linda de ouvir e que lição os dois nos

passavam, passavam, de modo especial, aos "ve
lhos" que não se respeitam, que se arrastam pela
vida dizendo-se velhos.

Velho, velha é a falta de vergonha na cara, isso
sim. O Lima parece urn garoto de colégio decla
mando poesias, contando histórias, provando a

- todos que-a idade só é percalço para os doentes da
cabeça vazia, os piores.

A Inezita não fica atrás. A Inezita gravou amú
sica Quarto Centenário, em 1954, no quarto cente
nário da cidade de São Paulo. E antes disso já era

sucesso. Continua brilhante.
O que quero dizer citando estes exemplos é que

as pessoas precisam cuidarmais emelhor da cabe

ça, é a cabeça que nos dá identidade e dignidade,
é a cabeça que nos faz respeitados. Ninguémman

dou, por exemplo, o Lima Duarte decorar os livros
de Guimarães Rosa e citá-los como urn adolescen
te se exibindo para a namorada:Foi a paixão pelo

que é bom e os permanentes estímulos à cabeça, à
memória que o faz brilhante hoje e sempre. Quan
tos da idade dele são uns velhos? Lima é urn guri.A
Inezita é urna guria, de 90 anos...

Teste
Você já leu o texto aí de cima? Então, vamos .

para urn teste, pois não? Declame urna poesia que
você saiba por inteiro. Cante duas músicas por in
teiro. Recite cinco diferentes orações, por inteiro.
Conte duas boas histórias para entreter crianças.
Conte-me cinco piadas, piadas de salão. Não con
segue? E você acha isso bonito? Desse jeito você já
é velho, velha agora, tenha a idade que tiver. Nossa
cabeça é como a poupança da Caixa, só pode sacar
e ter futuro quem antes. tiver depositado. Aí é que
estará a graça da velhice.

Boa
Gostei de urna declaração do ex-prefeito de Bo

gotá, Henrique Penãlosa. Ele disse que "A gasolina
tem que custar caro, as ruas centrais têm que ser

"pedagiadas" e os estacionamentos na rua proibi
dos. - Ah, e estacionamentos pagos também têm

que ser proibidos. Assim, o povo vai ter que andar
de coletivos, só assim. E isso tem que ser feito ago
ra, o mais urgente". É o que sempre preguei...

Falta dizer
Assino embaixo, Ziraldo. Diz o Ziraldo que -

"Tudo de que você precisa está dentro de urn livro.
Seu filho não pode chegar à internet sem passar
pelos livros. Se não for capaz de escrever o que
pensa e de entender o que lê, vai pará a internet

pra virar urn idiota". Namosca, Ziraldo. Aplausos.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino, Diego Rosa e
1, Elisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106,1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919' 9902 1380' 9161 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. PrefeITo WaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 'Jaraguá do Sul' se Impressão: Gráfica e EdITora Correio do Povo Lida
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Claro que nem tudo são flo
res, mas tenho certeza que o

Pingo está no caminho certo".
O torcedor veterano conta

que já fez loucuras pelo Iu
ventus. "Muitas vezes andei
a pé ou de bicicleta, cerca 20

quilômetros. Podia ter chu
va ou sol, ser noite ou dia,
não deixava de assistir aos

jogos do Iuve. Isso foi no iní
cio dos anos 1990, quando o

Iuventus revelou o atacante
Tato para o Brasil", relembra.
Ele se diz muito satisfeito
com o trabalho da nova dire
toria. "É um pessoal que re

almente veio para trabalhar

pelo lazer do povo jaragua
ense e jamais vai usar o clube
para benefício próprio. Tem
muita gente tentando de

negrir a imagem desta nova

diretoria, por não ter capa
cidade de fazer um traba
lho vencedor. Nós temos a

certeza que esses falastrões
vão nos apoiar mais cedo ou

tarde", desabafou.

É neste domingo!

Jaraguá em campo com o [uve
Moleque Travesso recebe o Atlético, de Tubarão, no Estádio João Marcatto, na estreia do Estadual

r JARAGuA DO SUL

I Elisângela Pezzutti

\

gramados. A primeira "peleia" do I
ano, apósumperíodo que só contou

III.
com amistosos, será com o Atléti-
co, de Tubarão, e começa às 15h30.
A última partida oficial do tricolor

Iaconteceu no dia 12 de novembro

I
do ano passado, quando a equipe
jaraguaense recebeu o Guarani, de ,

Palhoça, em jogo que acabou em 1 I
<'

a 1, pelo Estadual2011. )
.»�- ------------ ----�----------------------------- ------�--------- --

OEstádio João Marcatto deve fi

, car lotado neste domingo para
i a estreia do Iuventus no Carnpeona-

'I to Catarinense da Divisão Especial
2013. Depois de um jejum de mais

I de seis meses, a ansiedade da torci-
,

t, da é grande para a volta do time aos

FABIO MOREIRA

APOIO

Foguinho
diz que está
confiante no
trabalho do

técnico Pingo

Domingo tem earreata
A festa dos torcedores começa antes mesmo do início

do jogo deste domingo.Às 13h tem início uma carreata que
vai partir do Estádio João Marcatto,_circular pelo Centro
da cidade, seguindo para aVila Lenzi, Jaraguá Esquerdo,
retornando ao Centro, com parada na PraçaÂngelo Pia
zera, e volta ao estádio. A participação é aberta a todos.
O presidente da torcida organizada, Xororó, informou
que. para quem tem interesse em participar da torcida
organizada pode ligar para o telefone 9181-0058, ou
9183-0221, com Cristiano.

Paixão antiga
Tricolor desde criancinha
O jaraguaense proje

tista mecânico Claudemir

Ruedieger, mais conhecido
como Foguinho, 38 anos, é
diretor de Futebol do Grê
mio Esportivo Juventus.
"Meu interesse por futebol

começou na gestação da
minha mãe (risos). Des
de criança gosto do Juve".
A expectativa do torcedor é

grande. "A nova diretoria do
clube trabalhou muito para
chegar este dia 1 o de julho.
Tem muita gente que ain
da não acredita no trabalho
feito até agora, mas temos

a certeza que será um tra

balho vencedor. O time é
muito bom e esperamos
que estes atletas nos levem

para elite do futebol cata

rinense em 2013", afirmou.
Foguinho diz ter muita con

fiança no trabalho do técnico

Pingo. "Ele tem respaldo total
da diretoria. Todos os atletas
são de confiança e vejo que
não tem como dar errado.

Muitas vezes andei a pé ou de

bicicleta cerca 20 quilômetros. Podia
ter chuva ou sol, ser noite ou dia, não
deixava de assistir aos jogos do Juve.

Foguinho, diretor de Futebol

"
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Raça Tricolor
Um 'dos fundadores

da TorcidaOrganizada
o taxista jaraguaense Rai

mundo Pereira Filho, o popu
lar Xororó, 47 anos, ajudou a

fundar a Torcida Organizada
"Raça Tricolor", em 7 de junho
de 1993. Desde 2005, ele presi
de o grupo e conta que o amor

pelo time é herança do pai Rai
mundo, que o levou ao João
Marcatto pela primeira vez,

quando tinha apenas sete anos.

''A nova diretoria está recupe
rando a credibilidade do clube e

o resultado vai se refletir dentro
de campo", observa o fiel torce
dor, que diz nunca ter abando
nado o time, mesmo nos piores
momentos. ''Acredito que va

mos conseguir o acesso ainda
no primeiro turno", declarou.
Xororó contou que a esposa e

as filhas também vão com ele
ao estádio, quando os jogos são
em Jaraguá. "Mas, nós, da torci
da organizada, acompanhamos

. todas as partidas, tanto aqui
.

como em outras cidades". Se
. : gundo-ele, a Raça Tricolor conta
,':com 1.322 membros inscritos,
c-emas apenas cerca de 50 pessoas
.partícipam ativamente. "Nosso
lema é 'Paz nos Estádios' efoca
mos muito mi família. Tratamos

bem os nossos visitantes e já fi
zemos jogos beneficentes. Em
um deles arrecadamos 40 ces

tas básicas, que foram doadas

para a Apae e, em breve, teremos,
mais uma partida para arreca

dar agasalhos", conta Xororó.
Um dos projetos é criar a "Torci
da Molequinho", para incentivar
crianças a irem ao estádio.

Cristiano da Rosa Humenhuk,
29 anos, é colega de profissão -

-de Xororó e secretário da torci
da organizada, da qual se tornou
membro em 2010. ''Acompanho
o Moleque Travesso desde 1993,
quando assisti ao primeiro jogo.
Foi 1 a O para o Criciúma, jogan
do no João Marcatto", relembrou.
Natural de Canoinhas, mora em

Iaragua do Sul desde os 2 anos.

A esposa e o filho de Cristiano
também assistem os Jogos do Iu
ventus. "Meu filho, Gabriel, tem
sete anos e comecei a levá-lo ao

estádio quando ele ainda era um

bebê de colo", contou. Como um

dos mais empolgados integrantes
da Raça Tricolor, Cristiano está
ansioso pelo jogo deste domingo.
''Agora é que o negócio começa a

acelerar", disse, ansioso pela parti-
da de domingo.

'

EDUARDO MONTECINO
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VETERANOS Xororó (E) ajudou a
fundar a Raça Tricolor e'Cristiano é
wn entusiasta da torcida organizada

Valorização
Trabalho bem feito

Para o auxiliar de Trade Marke

ting, Guilherme Lopes, 19 anos, as

expectativas para 2012 não pode
riam ser melhores. "O clube renovou
totalmente a sua diretoria e conta

com pessoas muito trabalhadoras".
Em sua opinião, o Iuventus também
acertou na contratação do técnico

Pingo, "que já conhece as cores gre
ná, preto e branco e sabe lidar com
o ambiente do clube". Guilherme co

menta que o técnico trouxe Jogadores.
que conhecem o futebol catarinense
emuitos que já trabalharam por aqui.
''Acredito que a maior expectativa
do torcedor neste ano é que o clu
be consiga o tão esperado acesso. O
trabalho começou bem feito, tanto
fora quanto dentro das quatro linhas,
assim não pode dar nada errado. Do
mingo, o caldeirão do João Marcatto
vai ferver e a ansiedade de ver o Iu
ventus em campo é grande. Conto
os minutos, as horas e os dias para
chegar o dia da estreia. Estou com os

FANÁTICO Luiz é
.wn aficcionado

�_�::::����;:;%���,;����:::::;::����r�'����������������
pelo Juventus

Faz tempo...

Quando as arquibancada eram demadeira
O técnico judiciário Luiz Lanznaster Júnior,

41 anos, é outro apaixonado pelo Iuve. Ele brin
ca, dizendo que seu interesse por futebol surgiu
aos seis meses, quando ganhou a primeira bola.
"Lembro de começar a frequentar o JoãoMarcato
quando eu tinha uns cinco anos de idade, ainda
na época da arquibancada de madeira" contou.

Para ele, a expectativa sobre o desempenho do
time no Catarinense é a melhor possível. ''A di
retoria não mediu esforços para montar uma

equipe competitiva e comprometida. O Pingo já
passou por aqui, fez um bom trabalho e tenho

certeza que vai ajudar novamente a trazer o lu
ventus de volta à elite do futebol catarinense",

"Não sei se posso -defínir como "loucura" ou

fanatismo, mas muitas vezes fiquei na arqui
bancada atrás do gol do João Marcatto, em noi
tes de inverno e debaixo de chuva (mesmo com

a cobertaliberada) assistindo aos jogos da Ter
ceirona do Campeonato Catarinense", contou.

Lanznaster deixa um recado para o clube: "Desejo
muita sorte aos jogadores, membros da comissão
técnica e diretoria do Grêmio Esportivo Iuventus e

.

espero que o objetivomaior seja alcançado".

ARQUIVO PESSOAL
1
� .

dedos doendo de tanto picar papéis
para fazer uma linda festa"; disse,
com animação.

Lopes foi levado ao estádio pela
primeira vez quando tinha apenas
cinco anos, incentivado pelo pai.
Mas a paixão pelo clube veio mesmo
em 2004, quando o Juventus voltou
à ativa. "Me lembro como se fosse
ontem: Iuventus x Internacional
de Lages.jogo de estréia e eu qua
se não foi para a cama no dia que
antecedia aquela partida. Cheguei
a comentar com a minha mãe que
eu não ia conseguir dormir de tão
ansioso para ver o jogo", contou.
O que o 'leva a ter esta paixão pelo
Juventus é saber que a equipe sem

pre estará aqui. "É o time que eu

posso ir ver de perto no estádio, é
o time da minha cidade. Podem fa
lar o que quiserem os torcedores de
outros clubes, porém só quem sente

Iuventus na pele sabe como é essa

paixão", declarou.

k
- . �
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ANSIEDADE Guilherme diz-Ique conta os minutos

para o jogo de domingo
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Eleições 2012, r

Ultimo dia para convenções..

)

Hoje, todos os

partidos precisam
ter homologado seus

candidatos a prefeito,
vice e vereadores

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Hoje termina o prazo para
que os partidos definam

os rumos que serão tomados
nas próximas eleições de ou

tubro. Em Iaraguá do Sul, a

maioria das legendas deixou
.

a decisão para a última hora.
Mas não deve ser esquecido o

dia 5 de julho, data para que os

partidos e coligações registrem
seus candidatos a prefeito, vice
e vereadores, e também seus

planos de governo.
Embora tenham anunciado

ontem o apoio aos pré-candi
datos a prefeito e vice do pp e

PMDB, Dieter Janssen e Jaime
Negherbon, respectivamente, os
dois partidos e seus parceiros
PC do B, PT, PHS, DEM, PMN,
PDT e PT do B só homologarão
o pré-acordo hoje.

Além das legendas acima

citadas, o PSD, PR e PSDB tam

bém deixaram suas convenções
para o último minuto. Com a

coligação já formada, o PSD

precisa agora definir quem
será o candidato a vice na cha

pa encabeçada pela prefeita
Cecília Konell.

O PR tem como pré-candida
to àmajoritária o médico Moacir
Bertoldi e o PSDB a suplente de
senadoraNiura Demarchi.

<'

MARCELE GOUCHE

Convenções
Partidárias

PRÉ-ACORDO Com ampla coligação, Dieter Janssen e

Jaime Negherbon decidiram disputar juntos a :majoritária

As definições nosmunicípios daregíão
Guaramirim

Confirmado ontem o nome do empresário Marcos

Treis, do PDT, como candidato a vice-prefeito na

chapa encabeçada por Nilson Bylaardt, que vai
concorrer à reeleição. Ambas as candidaturas foram

homologadas ontem. Também definidas estão as

candidaturas de Lauro Frõhlich, como cabeça de

chapa pelo PSD, concorrendo ao lado de Paulo Veloso
(PSDB), no cargo de vice. O PT tem convenção hoje
às 16h e deverá ser homologado o nome de Evaristo

Caviquioli. O DEM fez convenção ontem à noite, com
Mário Sérgio Peixer àmajoritária.

Corupá
Já tendo realizada sua convenção no dia 17 de junho,
o PMDB homologou a candidatura à reeleição do

prefeito Luiz Carlos Tamanini e do ex-secretário
Loriano Rogério da Custa como candidato a vice. Na

coligação majoritária, ambos os partidos formaram
aliança com PPS, PC do B e PSB. Já o PT homologou
no domingo passado, a candidatura do vereador João
Carlos Gottardi a prefeito, tendo como vice o também
vereador Everaldo Mokwa (PP).

Massaranduba

Hoje também serão homologadas as candidaturas
dos atuais prefeito e vice-prefeito de Massaranduba,
Mário Fernando Reinke (PMDB) eArmindo SésarTassi
(PSDB), na dobradinha em busca da reeleição. Na
oposição, o DEM oficializa nesta tarde o nome de Dávio
Leu Ir, para o cargo de vice-prefeito, na chapa liderada
pelo ex-prefeito Odenir Deretti, do PP. Dávio Leu Ir, É
filho do ex-prefeito Dávio Leu, que entrou em seu lugar

.

como pré-candidato a vice depois que o pai passou a

apresentar problemas de saúde.

Schroeder

Aparício Ribas é o nome que o PMDB oficializa hoje
como candidato a prefeito, tendo como vice o vereador
Valmor Pianezier, do PSD. Os demais partidos da
coligação também farão suas convenções hoje, sendo
eles o DEM, PC do B, PSD e PP. Para enfrentá-los, o PSDB

homologou o ex-prefeito Osvaldo Iurck como cabeça de
chapa. O nome do vice deve ser indicado hoje pelo PT ou

PV; que deverão coligar com os tucanos. O PV espera o

posicionamento dos petistas. Se não indicarem o vice, o
PV possui dois nomes para indicar.

OTribunal SuperiorEleitoral (TSE) defi
niu para estas eleições o período de 10 a
30 de junho para as convenções partidá
rias. Mas você sabe o que elas são?
uÉ uma reunião interna do partido para
definir os rumos que serão tomados nas

eleições", explicou o chefe de cartório
da 17a Zona Eleitoral, Eduardo Arbi
gàus. Esses rumos podem ser a decisão

por compor alianças ou disputarem
com chapa pura, lançar candidatos a
prefeito ou vice, ou ainda, dar apoio a

outras candidaturas. Para tomar essas
decisões, os partidos se reúnem com

possíveis parceiros durante os 20 dias,
sendo que a homologação das con
versas é feita durante a convenção, em
que somente votam osmembros dos
diretórios. Escolhas de local, horário,
a forma como será feita a votação - se

através de votos ou por aclamação, por
exemplo -, assim como todo o cerimo-

•

nial, são definidos pelos estatutos de
cada partido. Ao fim das votações, uma
ata é assinadapelosmembros e deve ser
entregue ao TSE apresentando o nome
dos candidatos, o número, quais cargos
pleitearão e demais deliberações.
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'Pêsames
Com o falecimento damãe
da prefeita de Jaraguá do
Sul, Cecília Konell, a senhora

.

Cecília GonçalvesAyroso, de 91
anos, namadrugada de ontem,
em São Paulo, o PSD deixa

para hoje a definição do nome
do vice damandatária, que
tentará a reeleição.

IMÓVEIS -r

ETAI
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100"

Marxistas

repudiam
Ontem, durante o ato de registro
da pré-composição pp, PMDB, PC
do B, PT, PHS, DEM, PMN, PDI e
PT do B, petistas da alamarxista
entregaram uma carta de repúdio
contra o apoio do PT à coligação.
O documento foi assinado pelos
integrantes daexecutiva da sigla,
AirtonSudbracke LuizHenrique
Ortiz. Os radicais são favoráveis a

aliança com o PC do B, PHS e PTN.

, III

nanI
Baiana Constantino

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br
Cola.borou Verônica. Lemus

Prefeitos devem maãs de

R$ 550 lDiI para Alnvali
Opresidente da Associação dos Mu

nicípios do Vale do Itapocu (Arnva
li), Felipe Voigt, reuniu ontem os prefei
tos dos sete municípios para cobrar a

regularização dos débitos com a entida
de: São mais de R$ 550 mil em dívidas.

Quatro prefeituras não estariam hon
rando com o compromisso de repassar
1,5% do Fundo de Participação dos Mu

nicípios (FPM) à associação.
Guaramirim e Barra Velha não en

caminham os valores desde janeiro
deste ano. Jaraguá do Sul está inadim

plente desde março. Já o calote de São

João do Itaperiu é anterior ao mês de
dezembro passado. Em média, Ia
raguá do Sul destinava R$ 50 mil por
mês, Guaramirim R$ 20 mil, Barra Ve
lha R$15 mil e São José R$lO mil.

No encontro com o presidente da

Arnvali, os prefeitos devedores se com

prometeram em apresentar propostas
para acertar as dívidas. Segundo Voigt,
a Arnvali não está no vermelho e tem

dinheiro em caixa. "Mas não é justo os

municípios usarem a estrutura da en

tidade e não contribuírem". Ele citou

projetos importantes viabilizados por
meio daArrivali, como a duplicação do
trecho urbano da BR-280 e o elevado
de Guaramirim.

No caso de Iaraguá do Sul, Voigt dis
se que a prefeita Cecília Konell anun
ciou o desligamento da entidade, mas
ainda continua utilizando a estrutura

da Arnvali. Para acertar essa situação, o
presidente quer se reunir com amanda
tária na próxima semana. Na reunião de
ontem, apenas Cecília não compareceu
devido ao falecimento damãe.

MARCELE GOUCHE

Pré-acordo firmado
Um grupo, formado por nove partidos políticos de Iaraguá do Sul, fez a apresentação oficial dos
pré-candidatos damajoritária que irão disputar a eleição. A pré-coligação está composta pelo
pp, PMDB, PC do B, PI, PHS, DEM, PMN, PDI e PI do B. Encabeçada pelo suplente de deputado
Dieter Janssen (PP), a chapa terá como vice o vereador Jaime Neghetbon (PMDB).

Definição fica
para hoje
Até ontem às 22h, o

PSDB de Iaraguá ainda
não sabia se iria dizer
sim ou não para o PR,

'do médicoMoacir
Bertoldi, que pediu a

. tucana Niura Demarchi

para ser sua vice na

disputa majoritária.
Sendo assim, a decisão

fica para a-hora da

convenção neste sábado.

FOTOS ARQUIVO OCP

Ujam questiona
Apresidente daUnião Jaraguaense das
Associações de Moradores (Ujam), Andréa
Ziehlsdorff, protocolou documento ontem
questionando aPrefeitura de Jaraguá do Sul
sobre os 'Valores pagos para pavimentar as
ruas da cidade pelo ProgramaNossoAsfalto.
"Tenho, em papel, a informação que a empresa
In:frasul cobraR$ 60 ometro do asfalto
em Iaraguã, mas emCorupá cobraR$ 27.
Queremos saber omotivo dessa diferença".

Poucas candidatas
Além da pendenga com a ala marxista,
a legenda dos trabalhadores de Iaraguá
do Sul continua com dificuldades de

conseguir a cota mínima de mulheres
candidatas. Ainda ontem o PI se reuniu

para encontrar uma solução.

A semana

�gora não somos mais o

Pp, somos 'a nova Jaraguá',
Esse pode até ser, talvez, o

da coligação'.
ADEMIR IZIDORO, presidente do PP,
declarou enfatizando a satisfação de
ter PT e PC do B na pré-coligação,

'É difícil para um partido, com
a estrutura-que o PDT tem e .

com poucos recursos, fomentar
uma campanha. Não foi fácil
abandonar a candidatura'.
RUY LESSMANN, presidente do PDT

de Jaraguá do Sul, sobre o ex-deputado Dionei da
Silva abrir mão da candidatura a prefeito para apoiar a

ampla coligação encabeçada pelo PP e PMDB.

'Não tenho dúvida

alguma de que iremos vencer.
Aminha representatividade

e meu trabalho agora,
nesses próximos três

meses, serão 24h de

dedicação à coligação'.

I
I
,

r

CARLOS CHIODINI (PMDB), deputado estadual.

RIOLANDO PETRY,
presidente do PT.
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Memórias
Ido Vale
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Da produção agTícola
para a industrial

Em 1940, Iaraguã do Sul tinha a

economia muito vinculada à agri
cultura e pecuária. O número de
indústrias não passava de 30, mas a

produção do setor primário era ex

pressiva. Naquele ano, o município
produziu 53.614 sacas de 45 kg de
arroz, 73.927 sacos de 60 kg de mi

lho, 1,8milhão de cachos de banana,
413 mil litros de aguardente, 110.778
kg de farinha de araruta. Além disso
tinha 14.04� cabeças de bovinos,
30.344 de suínos e 108.890 aves.

Em 1945, as indústrias que mais
se destacavam eram a Fábrica de

Calçados Gosh, com 70 operários.
As Indústrias Reunidas laraguá ope
rava com 80 funcionários, a Fábrica
de Charutos Centenário tinha 30 e

a João Marcatto (chapéus de palha)
mantinha 16 empregados.

O custo dos serviços era por
hora. O ajudante ganhava Cr$ 2,50.
O trabalhador nas fábricas recebia
Cr$ 1,80. O carpinteiro ganhava
mais, Cr$ 3,00.

Já em 1951, os dados levantados
incluíam empresas como o Curtu
me Schrnitt, com 12 empregados,
a Indústria e Comércio Wolfgang
Weege, com51 funcionários. A Ber
nardo Grubba era mantida com 10
funcionário e o Engenho Rau pos
suíà' i 1 colaboradores. A crescente
atividade industrial teve o apogeu
na década de 1960, com a implan
tação de empresas na área metal
mecânica e têxtil.

Fabricação de banha, marca Tabu, na empresa de W. Weege

Eletromotores tem
a empresa registrada

Registrada em30 de junho de 1961, essa unidade iniciou as

atividades no dia 16 de setembro como o nome Eletromotores
Iaraguá, Os sócios Werner Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo

Werninghaus, utilizaram a marca WEG, que são as iniciais dos
nomes, como amarca que virou referência emmotores elétricos.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
m

Lunenâer �� o
Grupo Lunelli

Anunciando wn noJvado
Os jornais sempre publicaram, de uma forma ou

outra, os acontecimentos familiares que ocorriam
na cidade. Noivados, casamentos e nascimentos de
filhos costumavam a aparecer em anúncios. As famí
lias, por falta de outro meio de comunicação, utiliza
vam as páginas dos jornais para cientificar as demais
pessoas da comunidade sobre os acontecimentos. O
privado se torna público.

Anúncio de noivado de 1945,
Jornal Correio do Povo

ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO
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Estatuto-da
Socie�e Artístic�

Em julho de 1957 foram publicados, no Boletim Oficial
doMunicípio, os Estatutos da Sociedade CulturaArtística.
Ela foi fundada em 8 de junho de 1956, em Iaraguá do Sul.
As normas foram aprovadas em assembléia, no dia de 18
de setembro de 1956. Elas somente foram registradas no

•
" dia 2.4 de junho de 1957, no cartório do tabeliãoMário Ta-
I vares da Cunha Mello. A diretoria estava assim composta:

� Dr. Fernando Springmann, presidente; Aleixo Dellagius- I'[ tina, secretário; João Budal da Silva, tesoureiro; Francisco

• Fischer, diretor musical, e os representantes do Conselho

« Fiscal: Romeu Bastos, Joaquim Piazera e Emilio da Silva.

I,,- .....

Hotel-Brasil
O novo proprietário -do

Hotel Brasil, Sr. João Grass
mann, publicava, em julho
de 1929, que havia realizado
ampla reforma nas depen
dências do hotel. Assim, a

estrutura estava adaptada
de acordo com todas as me

didas de higiene. A cozinha
estava equipada e os quar
tos eram amplos e arejados.
O saudoso Hotel Brasil es
tava situado na Rua Emilio
Carlos Jourdan.

Jaraguá FUtebol.Clube
Notícia interessante no

jornal Correio do Povo, de 10
de agosto de 1929:

localidade um clube que to

mou a denominação de Ia
raguâ EC. Estão à frente da
nova associação esportiva
pessoas de destaque no nos

so meio o que constitue uma

garantia para osfins a que se

"Reunidos esta semana,

jogadores e amantes do foot
baal; resolveram crear nesta

Expe!iénda
�íim;Jg

Confiança

Contabilidade
Consultoria Empresarial

eRI;t'SC: 0lI626MJ

ComDe1ência

Credibilidade

www.gurnz.com.br

(47)3371-4747
-

destina no districto o Iaraguâ
EC. Foi escolhida uma direc
toria provisória que tratará
da organização da sociedade
e da sua necessária propa
ganda entre os elementos de

ualoresportivo em Iaraguá":

Qualidade

gumz@gumz.com.br

Desde 1978
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Entrevista
Melodias.

Instrumental.
Serotonina

Rock alternativo/eletrônico ou eletro-rock. Não importa a definição.
A banda Serotonina segue, há seis anos, se reinventado e fazendo música de

qualidade, no ainda pouco valorizado cenário musical alternativo jaraguaense.
Conheça um pouco mais do duo Allan Kanzler e Mari Lapolli.

Mix - Serotonina.Alguma história do nome?
AlIan Kanzler - A serotonina é uma substância

chamada de neurotransmissor, que existe natural
mente em nosso cérebro. A falta dessa substância é
muito relacionada à depressão. Ou seja, vocês preci
sam de nós para serem felizes. Brincadeiras à parte,
a banda foi criada em 2006, quando os integrantes
ainda frequentavam o Ensino Médio e, durante as

aulas de química, veio a ideia desse nome.

Mix - Na página da Serotonina, no TramaVir
tual Cwww.tramavirtual.com.br/serotoninaro
cks) a banda é um projeto meio rock, meio elec

tro, meio indie, meio pós-punk e que não gosta
muito de rótulos. É isso mesmo? Ou como pode
mos definir o estilo musical de vocês?

AlIan Kanzler - No começo éramos muito re

lacionados à cena new rave e disco-punk. Com
Q tempo começamos a escutar muitas coisas di
ferentes (e estranhas). Com isso, o som acabou
ficando bem diferente. Não é que eu não gosto
de rótulos, eu realmente não sei como rotular.
Muitos chamam de electro-rock, mas acho que
esse nome deixa muita coisa de-fora. Eu, parti
cularmente, prefiro "rock alternativo /eletrônico",
mais genérico, sei lá.

Mix - Quem faz a: Serotonina hoje e quantos
.

anos estão na estrada? Quantos CDs ou EPs
AlIan Kanzler - Contando desde o primeiro en

saio a banda tem seis anos. Masmuita coisamudou
nesse tempo. Em2010,mudamos de vocalista e, em

2011, o baixista saiu. Hoje, somos uma dupla. Eu
(AlIan) fico responsável pelos instrumentos e pro
gramações eletrônicas, e aMari Lapolli, pelas vozes.

São seis EPs lançados até o moi:nento: "Colostro
(2007) ", "Origamí Killers" (2008) e "Demo 2008" com
a primeira formação. "Solar FIares" (2010) e "Silen
ce" (2011), já com aparticipação daMari. E o último,
"Tígrr" (2012), com a formação atual.

Mix - Como está a repercussão do novo EP Ti

grr, lançado este ano?
AlIan Kanzler - A repercussão está muito me

lhor do que a gente podia ter imaginado! Ganhou
destaque na página de capa do TramaVirtual. Tem
músicas presentes em um bocado de playlists. O EP

teve, em duas semanas,mais plays do que as outras

músicas tiveram em seis anos no myspace.

Mix - Vocês também já produzirám um vide

oclipe e o próprio EP. Algum projeto novo à vis
ta? Showsi

AlIan Kanzler - Os últimos três EPs nós mes
mos gravamos e produzimos, principalmente
por ser mais barato do que ir para um estúdio.
Também porque em casa temos o nosso tempo
para gravar. Em estúdio, a pressão para não errar
é muito grande (risos). Iáproduzimos três víde
os: um em stop motion para uma música do EP

"Origami Killers", um com imagens de um show
no Curupira Rock Club para "Streetlights" (do EP

"Silence") e um vídeo-promo para "You still can

play this song on mute", presente no Tigrr. Exis
tem algumas ideias para outro videoclipe, tal
vez saia alguma coisa nova ainda esse an�. Fora
isso, não temos nenhum projeto e nenhum show

marcado, mas acredito que ano que vem tem EP

novo, sempre tem.

Mix - Como é fazer música alternativa em Ia
raguá do Sul?Vocês tem outras profissões? Quais?
�AlIan Kanzler - Fazer música alternativa em

Iaraguá do Sul é um tanto complicado, porque
apesar da cidade ter bandas e projetos bons, não
é um lugar muito acolhedor para o rock autoral.
Existem as pessoas que se dedicam bastante, mas
é raro ver um evento com bandas autorais da ci
dade cheio. AMariana trabalha como desenhista,
e vivo arrumando algum emprego ruim.

Mix - Deixem um recadinho para os leitores
Míx - Quais as principais influências e o quevo- que querem conhecer o som de vocês.

cês têm ouvido ultimamente? Allan Kanzler - Nossas músicas estão todas
AlIan Kanzler - Eu sempreme perco na hora de disponíveis em tramavírtual.com,br/serotoni

falar em influências. Tem as influências da sonori- narocks e serotonina.bandcamp.com, também
dade da banda: Ioy Division, New arder, The Cure, dá para nos seguir no Twitter@serotoninarocks.
M83, Metric, Bowie, Stars, Beastie Boys. Tem as in- e no http://serotoninarocks.tumblr.com. Em

fluências do meu jeito de tocar guitarra: At the dri- youtube.com/user/parallelograrno tem alguns
ve-in, TheWho, Hellacopters, SigurRós e as influên- vídeos nossos e de algumas outras bandas da
cias da Mari, que para falar,bem a verdade eu não região. E tem também o meu blog supersamel
sei muito bem quais são. Sei que ela escuta bastante tda.blogspot.com.br onde eu catalogo as mi
FIorence +TheMachine eArcade Fire. Mas, no final, nhas produções músicas. E é isso! Um abraço
quase nunca soamuito parecido com nadá disso. .

-

.
cheio de Serotonina.

FOTO TAIS URQUlZAR

TAIS URQUIZAR

GEELHERMEVlElRA

VlCKYBARTEL

VlCKYBARTEL

SEROTONINA Acima, três EPs e, na

sequência, Dashes de apresentações e os dois

integrantes, Allan Kanzler e Mari Lapolli
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Previsão do Tempo
Fonle: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
"'.Á
9° 230

São Miguel
do Oeste

... .Á
17°23° Joaçaba

... .Á
10° 24°Chapecó

... .Á
15°22°

Previsão para o
fim de semana
Sábado: O tempo segue
estável, com nevoeiros ao
amanhecer e presença de
sol no decorrer do dia, na
maioria das regiões devido a

massa de ar seco.No Litoral
Sul, mais nuvens e condição
de chuva isolada no início e

final do dia.

Domingo e segunda-feira:
Presença de sol em se.

Temperatura em elevação,
altapara época do ano, na
maioria das regiões.

• r- �
Ensolarado InsÍável Parcialmente

Nublado

-s 4'
Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
o 9h Vento não favorável Noroeste 8km/h Nenhum venlo

o 12h Vento não favorável Noroesie 10km/h
,Iavorável

o 15h Vento favorável Noroeste 11 km/h zero%
de possibilidãde

o 18h Vento favorável Noroeste 10km/h de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor
Cegonhas
Três cegonhas estão voando e uma pergunta à outra:
- Para onde você está indo?
- Vou à casa de um casal que há 10 anos esta tentando ter 'um filho. E você?
- Eu vou à casa de uma senhora que só tem garotas e agora estou levando
um garoto.
- E você? - perguntam as duas para a terceira cegonha.
- Eu vou passar num convento. Eu nunca levo nada, mas dou cada susto nelas!

Sudoku
.'

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

cada linha e cada coluna ..

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Lages
... .Á
80 190

Mafra
... .Á
90 230

Joinville
.e« ",.Á

170220

Jaraguá do Sul
"'.Á
170260

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região ,;t)

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 24°C

Rio do Sul
... .Á'
15° 25°

Blumenau
",.Á
14024°

TERÇA
MíN: 16°C
MÁX: 23°C

Florianópolis
... .Á
170240

São Joaquim
... .Á
8° 19° �

Laguna
... .Á
17°25°

l

16° 6

124°C

calora/
tarde pede
roupa leve!

�
SEGUNDA
MíN: 16°C
MÁX: 24°C

São Francisco do Sul
• Preamar
o 12h49: l,5m
o 18h02: 1m
• Baixamar
o 7h09: O,2m

Tábua
o 22h: O,3m

das marés llaja;
• Preamar
o Oh14: O,8m
o 11h16: O,9m
• Baixamar
o 6h04: O,2m
o 19h49: O,3m

Florianópolis
• Preamar
o 10h53: O,9m
o 15h15: O,9m
• Baixamar
o 6h02: O,2m
o 19h39: O,3m

CriciÚIna
... .Á
15°27° e CRESCENTE 27/6

CHEIA 3/7

MINGUANTE 11/7

e NOVA 19/7

Imbituba
• Preamar
o Oh36: O,5m
o 13h36: O,6m
• Baixamar
o 5h51: O,lm
o 19h17: O,2m

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Dolorosamente catastrófico
2. Soltar (o cavalo) a sua voz

3. Autorização para tecer comentário, solicitada por 2"
quem deseja interromper discurso de outrem I As
iniciais do cantor Matogrosso

4. Uma sala para presidiários I Azul esverdeado
5. Bronca, esculhambação
6. O humorista e apresentador de TV Soares / O poeta

norte-americano Ezra (1885-1972)
7. (Fig.) Campo de luta
8. Incursão violenta para destruir ou pilhar / Os extre- 6

mos do ... yang
9. Desviar raios luminosos contra e além de determi- 7

nados obstáculos
10. A atriz norte-americana Farrow, de "O Bebê de 8

Rosemary" I Barro, Iodo • ,.,,;�� �''': »Ó, :'t"
11. Sufixo aumentativo I Famoso marujo das histórias 9

infantis
12. Escória do metal que passou por processo 'de 10

fusão
13. Não cumpiir compromisso.

VERTICAIS
1. Delinear I As mulheres que são homenageadas no 13

segundo domingo de maio
2. Arrependido / Adeus, em espanhol
3. Associação Latino-Americana de Livre Comércio I
Azedume do estômago / (Quim.) O califórnia

4. Mover em torno de um eixo I O meio do ... grifa I
De você ou dela

5. Instituto Nacional de TecnÇllogia / Descer do cavalo
I Instituto Médico Legal

6. Grande emarasa nacional de produtos eletrônicos I
Abreviatura (em português) do Congo I Painel que
representa uma janela na qual várias pessoas apa-
recem ao mesmo tempo .

7. Interjeição de surpresa I Som imitativo de águà em

uma corredeira, com conotação de abundância I
Mesa, em inglês

8. (Quim.) Átomo ou grupo de átomos com exces

so de carqa negativa I Famosa marca japonesa de
motocicletas

9. TItulo concedido às freiras / Provocar deterioração.

2 7 8 93 4 5 6

3

•

•
• •

•
• •

• •
• •

•
'"' ,'0 .
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• •
•

•
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5

11

12
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Plural
contato@beatrizsasse.com.br I 47 8433 0306

Desfile da Católica
As turmas da terceira e quinta fase do curso deModa
do Centro Universitário - Católica de SC apresentarão
um desfile shaw no dia 3, às 20h. A amostra é resultado
dos trabalhos realizados durante a disciplina de

Projeto Integrador, ministrada pelas professoras Kaísa
Bassoli e GrazyellaAguiar. O desfile contará com
looks conceituais e comerciais inspirados no tema
"nomadismo'; e acontecerá no auditório da instituição.
A entrada égratuita e aberta ao público. Presitigie!

Encontro deAntigos
o clima promete sol para este sábado e

uma boa pedida é conferir o Encontro
de Antigos, das 13h às 17h, no Parque
Malwee. Não será cobrando ingresso
e os visitantes poderão conferir
verdadeiras relíquias entre carros

antigos, hots, motos e bicicletas, além
de muito bate-papo. A promoção é
do Clube de Automóveis e Antigos de

Iaraguá do Sul. Acesse: caajs.com.

Ao vivo
Enéias Raasch avisa

que, neste sábado, se
apresenta em voz e

violão no Café Colonial
da Bela Catarina, a partir
das 15h30. No repertório:
MPB com João Bosco,
Toquinho, Baden Powell,
Tom Jobim, Zé Ramalho,
Geraldo Azevedo,
CaetanoVeloso, Gilberto
Gil, AlceuValença,
Paulinho daViola,
Vitor Ramil, e música

. instrumental ao violão,
com peças eruditas e

populares.
.

·Feijoada
Galera que ainda
não tem programa
para o almoço
pode conferir a
1 a Feijoada do

Basquete Jaraguá.
O delicioso prato
será preparado
por Tato Branco e

haverá show com

a banda Deserta
(rock anos 80).
Horário das llh
às 14h30, no
Parque de Eventos
- Pavilhão A.

Ingresso a R$ 15.

B.B. King no Brasil
Considerado um dos maiores nomes do blues em todos os

tempos, o cantor B.B. King, de 86 anos, anunciou que fará uma
nova turnê no Brasil.A informação já foi em sua página no
Facebook. "Brasil, você está pronto para o Rei do Blues?", indaga
a breve nota. O primeiro dos cinco shows no país estámarcado
para 29 de setembro, no Rio. No dia 2 de outubro, o cantor e
guitarrista se apresenta no Teatro Guaira, em Curitiba. Em São

Paulo, B.B. King fará shows nos dias
5, 6 e 7 de outubro. Nesta última

etapa, ele toca noVia Funchal
(dias 5 e 6) e no Boubon

.

Street Music Club (dia
7). Mais informações
podem ser obtidas no

bbking.com.

Via Twitter

Que gincana ser atendido por uma

"pessoa humana" na Tim. Agora, a
gravação pede 5 gravatas azuis em
pessoas nascidas em ano final3.

@Dino Cantellil @tiodino
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E hoje!
7\ Teste sábado, a partir das
1 \' 10h da manhã, acontece

em frente ao Bar do Sérgio" na
Ferdinando Pradi, a tradicio
nal Strassenfest - a mais con

corrida festa de rua, depois da
famosa Stammtisch. O evento

que será embalado pelos Cow

boys e a renomada bandaMon
tanari, tem o objetivo único de
reunir amigos para comemo

rar a vida. Nessa "noix vai"!

Leitora fiel
A leitor fiel de hoje é
Messias Soares. Ele também

sempre lê a coluna para
. ficar antenado nas notícias

de nossa sociedade.

Dica de domingo
Almoçar no Restaurante
ParkAurora. Lugar lindo,
cercado pela natureza.

Casal

destaque
Um dos casais que mais se

destaca em nossa sociedade
é formado pelos apaixonados
pelo renomado médico Dr.
Amaro e Rita Zonta Xirnenes.
Eles formam uma bela e feliz

família, ao lado de seus belos

filhos. Parabéns, amigos, e que
Deus continue abençoando
serripre todos vocês.

/

\

)

�
Bela Catarina

Lanches, porções especiais e bebidas nobreS

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

Atendimento das 18h às 6h da manhã
UHAUIlANH s c o N f 011 ARIA

www.ocorreiodopovo.com.br
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Coluna do Moa
Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

KANTAN O empresário Daniel LW1eli e sua Sabrine

GoelZer conferim as delicias do Kantan Sushi LoWJge

Gaíera de

Corupá
o empresário Curt Linzmeyer
e a turma de amigos Bubi, Luiz
Hack, JonyTribes, Pixau, Ingo
Heídecke e o grandeMudo,
são vistos, diariamente, na
antigaFerraria Linzmeyer.A
galera se reúne para saborear
o maravilhoso pão caseiro de

Corupá, regado ao tradicional
café do bule, e trocar ideias
sobre JeepRaid, muita política,
contarhistórias de pescador,
entre outrasmentiras. E , é

claro, celebrar a vida de um jeito
simples. É isso aí, amigos!

Novo espaço
Três jovens da urbe sorriso,
que por enquantomanterei
em segredo os nomes dos
bambambãs, estão amil
com os preparativos para
inauguração de umamega casa
de eventos. O espaço aceitará
desde convenções, batizados
e casamentos. Um shaw!
O espaço escolhido foi o
charmoso F12, ex-imóvel do

craque Falcão. O ambiente
climatizado tem 90 vagas
de estacionamento coberto,
cozinha de primeiro mundo
e é muito aconchegante.
Volto ao assunto.

MAURICIO HERMANNIDIVULGAÇÃO

CONFRATERNIZANDO O engenheiro Cesar Rocha (E). e Normando Zitta,
emolduram Fernanda BachmaJÚJ., Patricia Davila, Fernanda Miranda,

Karini Fernandes, quinta-feira, no Kantan Sushi Lounge

Fista deI

Rancho.'
Hoje à noite, no Parque Ocaê,
na cidade de Guaramirim, rola
a tão esperada Fiesta
Del Rancho. Festerê que
contará com a presença do
excelente cantor Fernando
Lima e oito DJs de renome
nacional. A festa vai ser o
bicho. Quem pilota o babado
é o irreverente Adrianinho

Iunkes e sua fiel escudeira
Paulinha. Bom demais!

Indignado
o leitor da coluna o senhor
Wilfred Dornbusch, está
indignado com a situação da
RuaAugusto Mielke. Segundo
ele, tem que rezar diariamente

para não chover. Com qualquer
chuvinha á rua fica alagada
e impossibilita o trânsito de

pedestres. São poças e mais

poças que se acumulam no

asfalto. Esta aí o recado.

\

Disputa
Que tipinho é esse animal
homem! É mesmo uma raça.
Estão deixando de lado os

assuntos mais relevantes para
discutir quem é mais gostosa:
amulher deMichel Temer ou
de Carlinhos Cachoeira?

MAURICIO HERMANNIDIVULGAÇÃO

LINDA Amaravilhosa Camila Piva faz pose
exclusiva para COIW13. nos corredores da The WayCaraguá Auto Elite

.

A escolho perfeito
Dança gaúcha
Neste domingo aminha

. amiga personal trainer
Patrícia Schroeder Baumann,
"Fronteira e Lealdade", começa
a movimentar, na Recreativa

Breithaupt, um concorrido
curso de Dança Gaúcha básico
e avançado. Quer saber mais?
Ligue 9988-3663.

Primeiro

aninho
A gatinha Marcela Correa,
filha do casal amigo Marcelo
e Isolete, comunicadores.
da rádio Espaço Aberto, em
Massaranduba, festejou
ontem, o seu primeiro
aninho. Mil bicocas.

f
KAY�ÓS
BUSINESS HOTEL

472107-3000
R. Hugo Braun, 44 - centro
www.kayrosholel.com.br

Quem era"!
E quem é que anda de papinha, na baixa, com a Márcia

Rozza? Soube até que quase saiu encontros secretos.

A galera está curiosa para saber quem é o felizardo e por

que não rolou, já que ambos têm muita coisa em comum.

Todo dia uma
Li na coluna do colega Leo
Pinheiros que uma das filhas
do presidente americano

GeorgeW. Bush, 60 anos,

Ienna Bush, continua
namorando um rapaz
argentino. Se essa notícia for

verdadeira, fica provado que
fazer bobagens na família
Bush é hereditário.

Assados e Grelhados Feijoada do

Basquete
Hoje, a partir das Uh,
acontece no Parque
Municipal de Eventos, a
concorrida feijoada em prol
do Basquetebol de Jaraguá do
Sul. O evento é da Associação
dos Pais do Basquetebol. A
cozinha ficará por conta da

equipe de Tato Branco.

473371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

ARQUIVO PESSOAL

EXTERIOR .Ana Caroline Dams Correia, após
temporada de intercâmbio em Londres. visitou

Edimburgo, Amsterdam, Montblac e Paris.

Agora, retorna à urbe sorriso

NIVER Andrieli Mader bate as taças e faz

tim-tim neste domingo. Parabéns!
DIVULGAÇÃO

NOITE Priscilla Schwarz e Fabiana Freiberger,
no happy hour do Madalena Cozinha

É tão absurdo dizer

que um homem

não pode amar a
mesma mulher toda
a vida. quanto dizer
que um violinista

precisa de diversos

violinos para tocar

a mesma música.

Honore de Balzac

Te contei
• à meu abraço de
hoje, cheio de energias
positivas, vai para o

amigoAnderson, o grande
Tigrinho, dos Starboys.
Aquele abraço!

.

• Elan Ricken vai
comemorar, em grande
estilo, no domingo, ao
lado da esposa Danubia

Zappeline, mais um ano

de vida.. Tim-tim pra você.

• Arthur Torres, filho
deDênnis e Tati Torres,
e a paixão dos avós
corujasRubia e Ivan
Torres, recebeu, ontem,
mil bicocas pela estreia o
primeiro aninho.

•A 1DaStammtisch
será realizada dia
Iode setembro.

• Já a 13aFeijoada do
Moa acontece dia 22 de
setembro, no BeiraRio
Clube de Campo.

• Alguém pode me dizer
quem anda tirando o

sossego do meu amigo
Valdirzinho da Caixa
Econômica? O homem
anda com mil segredos.

• Valério lunkes e Zuza
vão amanhecer hoje em
frente ao bar do Sérgio.
Eles são organizadores
da Strassenfest.

• Com essa, fui

I;
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.
Carlos Henrique

Schroeder, escritor
carlos@designeditora.com.br

I\. lenda que envolve a descoberta do uso do
r1café é divertida. Devemos nosso santo cafe
zinho ao pastor etíope Kaldi, e suas cabras, pois
no longínquo 'ano de 850 d.c. ele percebeu que
elas ficavam um tanto agitadas aomordiscar as
tais frutinhas vermelhas. Surpreso com o com

portamento das bichinhas, Kaldi levou alguns
grãos aomosteiro local. O abade, receoso, ateou

fogo naquele punhado de grãos que, depois de
torrado, exalou um aroma delicioso. Surpreso,
mandou recolher o que sobrou, sugerindo que
fosse feita uma infusão com os frutos queima
dos. Os monges saborearam a bebida, aprova
ram e passaram a ingerí-la durante as orações
e as longas sessões noturnas demeditação. Da
África para a Europa, e de lá para o mundo. No
Brasil, o café começou a ser cultivado em terras

paraenses, a partir de umamuda trazida pelo
desbravador brasileiro FranciscoMello Palheta,
em 1727. Hoje o país do futebol é também o

país do café: o Brasil é omaiorprodutormundial
de café, com 29milhões de sacas anuais e o quinto
país em consumo per capita, atrás apenas da
Finlândia, Suécia,Alemanha e ItáliaA cada ano os

brasileiros bebem o equivalente a 118 bilhões de
cafezinhos. Há atualmente espalhadas pelo país
mais de duasmil fazendas de café, muitas delas
situadas em regiões que privilegiam inclusive a

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R

Melissa estranha a ausência de Dimas em sua casa. Flavinha é obrigada a

revelar o que sabe sobre a fuga de Laís e Julinho. Miriam conversa com Gabriel

sobre Fernando. Dimas descobre o que levou Melissa até a delegacia. Mauro
conversa com o dono da lan house para descobrir pistas do paradeiro de Laís e

Julinho. Elisa afasta Rodrigo e pede um tempo para ficar sozinha. Jacira conta

para Gracinha que Elisa a aconselhou a não falar para Tobias sobre as fotos.

Beto elogia Gabi por não implicar com o novo casamento de Gabriel. Laís e Ju

linho discutem. Beto não gosta da aproximação de Robson e Gabi. Teresa con

forta Marlene sobré sua atitudes com Laís. Melissa se recusa a falar com Dimas.

Rodrigo pensa em Miriam. Dimas acusa.Melíssa de ter assassinado Zenóbio.
-

CHEIIlS DE CHARME· GLOBO .,19B
Alejandro se preccupa com Lygia. Rosário manda Fabian embora. Liara fala

para Rodinei que a Borralho 'Crew pode ir para Berlim. Socorro convida Wan

derley e Zaqueu para.uma festa na casa de Chayene. Brunessa observa Sônia

se exibindo para Sarmento. Elano dá um livro de presente para Cida. Penha se
-

emociona no recital e OIto fica encantado. Cida lê o livro que ganhou de Elano,
mas sonha com Conrado. Penha não aceita o convite de OIto para jantar. Elano
afirma pára Kleiton que conquistará Cida. Alejandro leva Lygia ao hospltal e sofre
ao saber que ela precisa ser operada com urgência. Socorro é obrigada a contar
para Chayene que Naldo é quem faz as comidas do Piauí.

AVeNIDA BRASIL· GLOBO· 21R
Carminha envenena Jorginho contra Rita. Nina tenta se controlar para não

chorar na frente de Tufão. Lúcio conta para Janaína que arrumou um emprego.
Nilo perde a paciência com Nina e a obriga a cumprir suas exigências. Leleco
orienta Tufão a disfarçar o seu encantamento por Nina. Jorginho pede para
Nina encontrá-lo em sua casa. Monalis� se descontrola quando Iran avisa que
vai sair de casa. Darkson garante que fará com que Tessália traia Leleco. Le

andro considera a ideia de se casar com Suelen. Janaína se assusta ao saber

que Lúcio será o novo segurança da mansão. Max e Carminha se enfrentam.

Tomás consola Débora. Verônica vai atrás de Cadinho. Tufão pede para Lucin

da contar o que sabe sobre R�a. Max exige que Nina saia com ele. Jorginho
segue Nina li a vê na companhia de Max em uma churrascaria.

MÁSCARAS-RECORD
Não é exibida no sábado.

• O resumo dos capítulos é de responsabüidade das emissoras.

Crônica

Café e literatura
produção de grãos especiais. -

E para celebrar esse nosso vício de cada dia con

voco alguns escritores, começando comMario

Quintana: "O café é tão grave, tão exclusivista,
tão definitivo / que não admite acompanha
mento sólido. Mas eu o driblo, / saboreando,
junto com ele, o cheiro das/ torradas-na-man

teiga que alguém pediu namesa próxima".
O café sempre teve ilustres apreciadores:
Balzac, Beethoven, Bach, Luís XV e Rossini
eram fãs declarados. Napoleão acreditava
que a bebida lhe dava energia, calor e uma

"
o abade, receoso, ateou

fogo naquele punhado de grãos
que, depois de torrado, exalou

um aroma delicioso.

força incomum para conquistar suas vitórias.
Já o iluminista francêsVoltaire tomava uma
"mistura de café com chocolate" enquanto
almejava a Revolução Francesa ao lado de
Rousseau, Diderot e Condorcet.

Reproduzo abaixo um trecho de um conto

sem título e deixado incompleto por Julio

Clique animal

Cortázar, revelado apenas em 2003, nas Obras

completas do autor que saíram pela edito-
ra Galáxia Gutemberg, da Espanha. Segue:
"Naquela noite não foi possívelme aproximar
de Bix porque havia gente demais, porém, na
manhã seguinte, o encontrei no restaurante
do hotel bebendo um café, meio que perdido
em algo que devia interessar-lhe no teto, e

sem pedir permissão sentei na cadeira logo
em frente, pus minhamão sobre a dele e disse:

sabe, quero que saibas, já faz tanto tempo que
me observas que não posso mais. E lentamen

teele baixou os olhos do teto, dava para sentir

que o olhar deslizava no ar como uma frase de

trompete e ele disse OK, se é assim, por que
não toma um café comigo e me observa'?"
O poetaCarlos Drummond deAndrade
também deixou suamarca:

u

...uma voz que

aprendeu/a ninar nos longes da senzala/e
nunca/se esqueceu/chamavapara o café. /Café
preto que nem a preta velha/café gostoso / café
bom." MasAna Cristina.César fundiu o tempo e

o café neste poema: "Quando entre nós só havia
uma carta certa a correspondência completa o
trem os trilhos a janela aberta uma certapaísa-'
gem sem pedras ou sobressaltosmeu salto alto
em equilíbrio o copo d'água a espera do café".
E falando nisso, vai um café aí?

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

companheiro de estimação nas páginas do Façebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Este cão foi

resgatado de uma

casa onde não
·,tinha comida,
nem água. Vivia
chorando porque

apanhava.
Ele está na
Clínica Amizade

esperando ser
adotado. É
está castrado
e vacinado.

ContatO:
3371·2340.

Aniversariantes
30/6 Francisco Urbanski .Maria Nilda Petry de Lima

Adelina Ap. M. de Freitas Gabriela Barabas Paulo H. Buchmann

Adilo Kanchen Gislaine Hanemann Pedro J. da Maia 1/7 Fernanda Franzner Lucas Andre Cioatto

Álido Krueger Hideraldo Colle Priscila Jensen Adriana Wehrmeister Fernanda Giovanella Luciano Benedito Costa

Arnildo Carlini Jair Kanszewoski Raul Horongoso Alvino Pereira Gilberto Peters Luis Alberto Guths

Carla Ariane Sieverdt Kelly Rebelim Maciel Rubens Alcaia Andrieli Mader IIva S. Konell Luiz F. Passolb

Carlos Antonio Tobias .

Kevin K. Hanemann Sandra Ap. $zirkowoski Avelino José Vitorello Ines Schwirkowsky Maria T. Boeing

Dagmar Zanella Lair M. Hombo Sivete J. Zipf Cassiane F. Martins Ingo Heinert Matheus C. Milbardt

Dianata lucia de oliveira Leila Modro Valdina Schurkowski Claudia Siebert Iraleia B. Hornburg Rafaela Skineir

Eliete F. Drews Leocalia G. Wehrmeister Valdino Rouverder Cleto Franzner Jair Murara Rodrigo Freitas

Emerson Egon Mohr Letícia Nunes de Oliveira Vali Koperke Clovis V. da Cunha Jair Murara Filho Tarcisio O, Buzzí

Eudes Lucia F. Bianchini Luan A. da Silva Vanderleia Andre Donavan Monteiro Jander Rafael Perito Volmir N. Sguissardi
Everson D. Urbim Márcia Pereira Wolfgand Strelow Evanir Severo Jaqueline Galczinske Wilson Jean Gessner

Fabiane Butzke Mareio L. Krueger Felipe Schneider de Lima Karla F. Grutzmacher

l.ançalRelltos

CD:
LizRosa

A carreira profissional da
jovem e talentosa cantora

potiguar Liz Rosa teve
início emmeados de 2002,
quando ela tinha 16 anos.

No decorrer dos anos, a
cantora participou dos
mais importantes projetos
culturais da cidade de Natal e
colecionouboas críticas nos

jornais. Em pouco tempo,
seu talento tomou a capital
potiguar e suas apresentações
tomaram-se cada vezmais
concorridas.A jovem artista
virou um importante nome
localdaMPR;\paixonada
pela arte deTom Jobim,
Chico Buarque, Ivan Lins, Liz
leva suamúsicaparaalém
das front iras daMPB, com
um som que propõe uma
fusão entre o swingbrasileiro
e uma pitada do jazz.

PatrickDavis tinha um
sonho - ver seu nome nos

créditos de um filme.Mas
não imaginava o preço
que teria de pagar por isso.

Logo depois de vender
seu primeiro roteiro a um
estúdio, suavida entraem
colapso. Ele não consegue
se firmar como roteirista de
Hollywood e, parapiorar,
seu casamentomergulha
numa crise.Misteriosamente,
Patrick passa a receber
DVDs com gravações dele
e da esposadentro de casa.

Após descobrir câmeras
escondidas, o casal procura
a polícia. Logo ele se vê

envolvido numa rede de

intrigas que pode custar sua
vídae a das pessoas que ama.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



nm de semana, 30 de Junho e 1 de julho de 2012

".".

A ANSIEDADEDA GERAÇAO Y
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Empresas estão se adequando para cativar e desenvolver grandes gestores
entre os jovens da Geração Y. Programas de Traineers sãc;t reformulados com

a intenção de preparar psicoló�ica e profissionalmente esses futuros líderes.

Confira na página 4
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Pense
niss !

Luiz Marins redacao@ocorreiodopovo.com.br

Quando tudo parece
dar errado

"O quefazer quando tudo parece dar
errado?O quefazerquando parece que
estamos entrando num buraco sem saída?

O quefazer quando até o quefalamos émal
compreendido?O quefazerquando as coi-

sas que pareciam ir bem começam a virar?

Oquefazerquando nossos negócios come

çam a ir mal de repente?E quando os ne

gócios que esperávamos simplesmente não
acontecem? O quefazer quando até nossos
relacionamentos começam a azedar?"

Esta é umamensagem que recebi de um

leitor assíduo de nossas mensagens. O que

fazer, pergunta ele, quando a adversidade
nos visita e temos a impressão que veio para
ficarpara sempre?

Para respondera essa pergunta há dois
caminhos: o primeiro éo dafé e da espiri
tualidade. Pessoas defé têm maisfacilidade
em compreenderque hámomentos de
provação na vida de todos nós e a esperança
não morre para quem temfé.

O segundo caminho é com base nos mais

modernos estudos da psicologia positiva
quemostram queaforma como vemos a
realidade,.se toma realidadepara nós. Nós

própriosazedamos os nossos relacionamen
tos e a própria vida através de uma visão;
negativa que só dá ênfaseao lado negativo
das coisas e das experiências vividas. Esses
estudosmostram que numa análisemais

aprofundada com essas pessoas, elas pró-

prias começam a descobrir que nem tudo

está ruim, nem tudo está perdido, nem tudo

está piorando como elas própriafazem crer

pelo fato de estarem focadas, exclusivamen
te, no que não dá certo e não acontece e não

nas coisas que dão certo e que acontecem.

Assim, dizem esses estudos, o seu modelo
mental cria, para você a sua realidade

negativa ou positiva, embora não neguem
a existência defatos negativos na vida das
pessoas.A verdade éque existem tanto os

fatos negativos quanto os positivos. O pro
blema éque a pessoa que está num estado

"para baixo" não consegue ver as coisas
positivas que acontecem dando extremo

valor às negativas.
O mais interessante, no entanto, éque

esses estudos comprovam que as pessoas que
têm maisfé, espiritualidade, participam
ativamentedesua religião, são sempremais
propensas a ver o lado positivo da vida e das

pessoas e, portanto, a seremmaisfelizes. Elas
são ensinadas a agradecer o que possuem e às

pessoas com quem convivem, assim como a

olharparaforade si e verquesempre há pes
soas com maisproblemas que elas próprias.

Assim, talveza resposta ao leitorque
me escreveu seja que busque se ligarmais
às coisaspermanentes edefinitivas da vida
emenos às transitórias emateriais e que

procuredesenvolv,er sua espiritualidade.
Pense nisso; Sucesso!

COMUNICA ABERTURA DE
PRoCesso SELETIVO:
Vagas para ambos os sexos

,
As demais infoQ'llaçõesdqgrocesso seletivo podem ser acessadas ror mero do it�m "Tr.balbe,Conosco"no ,ite www.sc.senai.br.

o presente processo seletivo terá validade de 01 (uml ano, prorrogável por igual periódo, a partir'da data de-publka�" do ,esultado final.

·AGENDA

Filósofo palestrará
sobre Liberdade
Evento está agendado para o dia 5 de julho no

Grande Teatro da SCAR

J���ºAºº�y� ..

Tatiane Machado

Com o objetivo de propor uma refle

xão sobre o tema "Liberdade" o Núcleo

de Promoção à Saúde e de Responsabi
lidade Social da Unimed de Iaraguá do

Sul, envolvido com a ética nas relações
e os "Objetivos do Desenvolvimento do

Milênio" - (ODM), promove no próximo
dia 5 de julho (quinta-feira), a palestra
com o filósofo Clóvis de Barros Filho.

Clóvis' de Barros Filho possui gradu
ação em Direito, em Jornalismo, mes
trado em Paris e doutorado na Espanha.
Tem experiência na área de Comunica

ção, com ênfase em Teoria e Ética do

Jornalismo e Teoria e Ética. da Publi

cidade, atuando principalmente nos

seguintes temas: ética, comunicação,
jornalismo e publicidade.Autor de lSli
vros e de dezenas de artigos publicados
em periódicos e revistas especializadas.
Doutor em Ciências da Comunicação
pela Escola de Comunicação e Artes da

Universidade de São Paulo (USP), ele,
que é professor de filosofia na USP.

A palestra, que integra a programa

ção comemorações do mês em que Iara

guá do Sul completa 136 anos, acontece

rá no Grande Teatro da SCAR. O evento é

aberto ao público e os ingressos devem
ser retirados naUnimed, mediante a do-

ação de um quilo de alimento não pere
cível. Os alimentos serão doados a dez

instituições filantrópicas da região.
O tema "Liberdade" será aplicado,

por Clovis, no contexto de relaciona

mento entre os membros da socieda

de. Ele abordará todos os elementos e

situações que influenciam a tomada

de decisão de um indivíduo quando se

trata de ética, a liberdade entre os pro
fissionais e o ser humano vivendo em

sociedade. Essas situações podem ser

desde as inúmeras ofertas de trabalho

nas empresas, o grande crescimento

populacional na região, as mudanças
rápidas no estilo de vida, até o adven

to das novas formas de relacionamento
como as redes sociaisvirtuais.

A palestra é destinada a todos os

interessados, mas principalmente
gestores de Recursos Humanos e pro
fissionais dessa área, que diariamen

te se confrontam com situações que
envolvem tanto o fator psicológico/
emocional quanto de relacionamento
em uma empresa.

O professor, Clóvis de Barros Filho,
é conhecido por ministrar palestras
bem humoradas e com muita interati

vidade do público.
Mais informações pelo telefone (47)

2106-2220 ou pelo e-mail: medicina

preventivajaragua@unimed.com.br.

DIVULGAÇÃO

ÉTICAE LIBERDADE Palestrante abordará elementos que
influenciam na tomada de decisões
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INSERÇÃO NO MERCADO

MPT quer capacitação para
portadores de necessidades

Para o procurador
geral do Trabalho, não
há cursos suficiente

para a inserção desse
público nomercado'
de trabalho

FONTE

Agência Brasil

o procurador-geral do Tra

balho, Luiz Antônio Camargo
Melo destacou a preocupação
na escassez de capacitação para

jovens e pessoas com deficiência

para inclusão em vagas de traba
lho. "Há resistência por parte dos

empresários. A contratação exige
investimento, tem que preparar,
dar acessibilidade, e muitos não

querem investir para que essas

pessoas tenham um bom am

biente de trabalho", explicou.

Segundo ele, o Ministério PÚ
blico do Trabalho (MPT) recebe
reclamações contra empresas

que descumprem leis de cota ou

aprendizagem, mas, quando o

inquérito é instaurado, esbarra
-se em dificuldades como a au

sência de pessoas qualificadas
para assumir os postos de traba
lho. Para o coordenador, o Esta

do precisa investir para que as

empresas tenham condições de
abrir postos de trabalho e absor
ver esse tipo de mão de obra.

"No Brasil, há cerca de 20%

de jovens [entre 18 e 24 anos]
desempregados. Não podemos
correr o risco de ver essa mão de
obra perdida. Uma pessoa de 19,
20 anos que não tem colocação
profissional vai buscar trabalho
de outras formas, muitas delas
não recomendadas. Se o jovem
não se insere nesse momento,

provavelmente não vai ingres
sar depois. Então, teremos uma

geração perdida", acrescentou o

procurador-geral.

;
I
.,

"

t !

FOTOS DNULGAÇAO

PROBLEMA Empresas encontram dificuldades como a ausência de pessoas
. qualificadas para asswnir os postos de trabalho

Programas de qualificação e inclusão.
De acordo com o consultor

da Unidade de Relaçõ.es de Tra

balho da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), Alberto Bor-

.

ges de Araújo, não se pode dizer
de forma generalizada que todo
o empresariado tem resistências

quanto à contratação de jovens e

pessoas com deficiência.
"Temos bons exemplos. No Ser

viço Nacional de Aprendizagem In

dustrial [Senail, implantamos pro-

VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!

Vagas abertas para os cargos de atendente de restaurante (Ensino
Médio, a partir de 16 anos), gerente de área (Ensino Superior, a

partir de 18 anos) e técnico de manutenção.
Oferecemos:

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

Seguro de vida I P.P.R.

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

jetos de inclusão e, de lá para cá, já
qualificamos para a indústria quase
100 mil pessoas com deficiência O

problema que vemos é a acessibili
dade e o avanço de tecnologias para
a superação da deficiência. O Senai
vem desenvolvendo soluções didá
ticas para isso", destacouAraújo.

Para a representante da Se

cretaria de Políticas Públicas de

Emprego do Ministério deTraba
lho e Emprego (MTE), Ana Lúcia

Alencastro, a conciliação entre

trabalho, estudo e vida familiar
continua sendo um dos maiores
entraves para a inserção de jo
vens no mercado de trabalho.

"Admitimos quenão atendemos
a toda a demanda da juvéntude.
Grande percentual já é responsável
pela família.A inserção deve ser dig
na, não se trata de qualquer tipo de

emprego, estamos falando de traba
lho decente e diálogo social", disse .

..

"Busca-se parceiros
de negócio, que

sejam dinâmicos e

empreendedores e

queiram ganhar de
R$ 2.000,00 à R$

5.000,00 em período
parcial ou integral.

Uma pessoa de 19,
�o anos que não
tem colocação
profissional vai
buscar trabalho

de outras formas,
muitas delas não
recomendadas.

Fone: 47 9941-2425
E-mail: negocio.jgs@

gmail.com

Procumd.or-gerai do
Trabalho, Luiz Antônio

CamargoMelo
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Empresas estão se adaptando
.'. "., ' .."" , a geraçãoY
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EXTINÇÃO

Profissões que podem desaparecer
Confira alguns
empregos que correm

o risco de extinção nos
próximos anos, como
agentes de viagens e
cobradores de ônibus

FONTE

Shutterstock.com

Atualmente, a internet e os

softwares têm invadido cada
vez mais o mercado de trabalho,
com consequentes diferenciais
na demanda por profissionais.

Com a evolução da tecno

logia e o desenvolvimento de
novas técnicas e demandas do

mercado, profissões antes in

dispensáveis desapareceram
até do vocabulário. Você já ou

viu falar, por exemplo, do al
bardeiro? Esse profissional era
responsável por vender e fabri
car albardas, mais conhecidas
como celas, colocadas nos lom-

ALFAIATE Antes das grandes lojas de departamentos e da roupa "ponta para
vestir", a profissão de alfaiate era indispensável

bos dos animais de carga. Outro

exemplo, mais atual, é a profis
são de datilógrafo.

Há 15 anos, o profissional,
em sua maioria mulheres, era

indispensável em qualquer es-

critório. Com o surgimento e

popularização dos computado
res, porém, a profissão tornou
-se cada vez menos requisitada.
Atualmente, a internet e os sof
twares têm invadido cada vez

mais o mercado de trabalho,
com consequentes diferenciais
na demanda por profissionais.
Surgem novas profissões e de

saparecem outras em um ritmo
cada dia mais acelerado.

Confira alguns .empregos que
correm o risco de extinção

Agente de Alfaiate

Viagens
Todos os anos surgem novos sites

especializados em viagens, com preços
e pacotes mais baratos e práticos de ad

quirir. Seja em portais de compra coletiva
ou em sites de vendas online específicos
para esses produtos, os consumidores
brasileiros aumentam a cada dia o grau
de confiança nesse tipo de serviço.

Cobrador de
Ônibus

Com o desenvolvimento de sistemas
cadavezmais ágeis e práticos, o papel do
cobrador de ônibus tende a desaparecer.
Os cartões têm substituído o dinheiro ou

bilhete, fazendo com que a necessidade
de um mediador entre o passageiro e o

transporte diminua progressivamente.

Ascensorista
É a pessoa encarregada de operar os ele

vadores de umedifício. Fica à disposição dos
passageiros para ajudá-los no embarque e

desembarque nos andares corretos. Atual

mente, podemos encontrar esse profissional
em alguns prédios, principalmente em sho

ppings,mas a frequência é cada vezmenor.

Antes das grandes lojas de departa
mentos e da roupa "ponta para vestir", a
profissão de alfaiate era indispensável.
O cliente, homem ou mulher, deveria
escolher o modelo, comprar o tecido e

só então fazer a encomenda das peças,
que ficariam prontas em um prazo de,
em média, duas semanas, dependendo
da demanda. Por conta disso, um gran
de número de pessoas sabia costurar e

possuíam máquinas de costura em casa

era muito comum. Hojé em dia, essa

ocupação é rara e pouquíssimos profis
sionais continuam em atuação.

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

a:c-_....

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

vOCÊ CIDADÃO DO MUNDO.

VÁZIGI RECRUTA
Pessoa para trabalhar
na área de vendas.

Horário de trabalho

Segunda à sexta 13h às 22h
Sábado 7h30 às 12h

(47) 3055-0703
yazigi@netuno.com.br
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Paleslranle
convidado

" o profissional e a empresa
do futuro incluem a

sustentabilidade nas

práticas de negócios.

Bernt Entsehev

Não, caro leitor.Não sefrustre
ao lero título desseartigo. Eu sei que
somos bombardeados cada vezmais

por incentivos e conversas "ecola
gicamente corretas'; porém é um

equívoco acharquejá sesabe tudo
sobre sustentabilidadecorporativa.
Eu mesmo posso modestamente
explicaralgumas ideias e conceitos,
porém é um conteúdo inesgotável
que requer constante atualização.

Você acha que sustentabilidade
é uma causa unicamente am
biental?Bom, na verdade, não é.
A questão é também uma necessi
dade social e econômica. Éjusta
mentepor conta disso que algumas
empresas, de multinacionais a

familiares, estão cada vezmais
buscando alternativas renováveis e

Curso de Graduação Tecnológica

redacao@ocorreiodopovo.com.'br

Sustentabilidade Corporativa
incentivando seus colaboradores a
exercerpráticas ecológicas e sociais.
Aqui, faço questão de dizer, me re
firo desde as práticasmais simples
atéasmais complexas.

Aquela velha história de econo
mizarágua, reaproveitar relatórios
para usar como rascunho, cortar o
uso de copos deplásticos e separar
o lixojá éconhecida por todos,
porém, ainda assim, éaminoria
que a coloca em prática.

Não me apegarei a essas ações,
pois seria repetitivo e cansativo.Além
disso, existem outraspráticas quepo
dem servir deexemplo às empresas.
Uma delas éa reutilização de resídu
os ou matérias-primas na produção
de um produto.Lia respeito de uma
empres,a·quepassou a reaproveitar

as perdas de vídro queocorriam na

produção degarrafas.Hoje, 55% da

matéria-prima dessa produção vêm
de cacos de vidro reciclado.

Outraprática interna com o

intuito de promovera sustentabili
dade é o incentivo aosfuncionários
a participarem de ONGs.Algumas
empresas diminuem a carga de
trabalho defuncionários que
participam de causas e projetos
sustentáveis e sociais, o que, em
devidas proporções: acredito ser um
incentivomuito interessante.

Além das práticas internas da
empresa, existem também as ex

temas. Osmarqueteiros deplantão
dirão que as empresas que se dizem
ecologicamente corretas só ofazem
para promoversua imagem. É

Processo
Seletivo

SENAC 2012/2

,GESTÃO DA
TECNOLOGIA
DA INFORMACÃO

,

Noturno

FACULDADE DE TECNOLOGIA
SENAC JARAGUÁ DO SUL

Rua dos Imigrantes, 410
Vila Rau - (47) 3275-8400

jaraguadosul@sc.senac.br

senac

1111

verdade?Sim e não.Não serei ingê
nuo e dizer que todas as empresas
querem o melhor para o planeta,
porém elas não constroem ações
ecológicas apenas paramelhorar
a sua imagem. Elas, acredite se

. quiser, estão cada vezmais preo
cupadas com resultados em longo
prazo. Isso se deve aofato deque a
economia depende da questão am
biental e que a escassez de recursos

dificulta a estabilidade demuitas
empresas. Portanto, está aí um bom
motivo para elas investirem em

sustentabilidade.
Asmultinacionais investem

na preservação daAmazônia, na
conservação da água e na biodiuer
sidade.Algumas empresas criam
institutos depreservação ambiental

e incentivam, emgrande escala, prá
ticas sustentáveisde todos os tipos.

Independentemente se o incen
tivo éemmaiorou menor escala,
ele é importante sim. O profissional
e a empresa dofuturo incluem a

sustentabilidade nas práticas de
negócios. Eles buscam resultados e
soluções sem comprometera pere
nidade da empresa, mas também
sem prejudicara sociedade ou o
meio ambiente.Acima de tudo,
é importante ter em mente que
sustentabilidade não émodismo,
mas sim um compromisso meu,
seu e de todos.

*Mandesua históriapara:
colunaêdéoemi.combr
e siga twitter/bentscheuds

ENSINO SUPERIOR

Crédito aumenta acesso
à graduação

J���YAºº �.Y.� .

Tatiane Machado

o MEC vem promovendo mudanças "no

regulamento do Fies que tornam o programa
mais acessível e contribuem para o aumento

do número de alunos no ensino superior nas
instituições particulares.

Segundo os dados do jornal Valor Eco
nômico, de janeiro para cá foram fechados
208,2 mil novos contratos sendo que no ano

passado inteiro foram 152 mil. O crescimen
to acelerado é resultado da flexibilização das

regras, como a não exigência de fiador e re

dução da taxa de juros para todos os cursos.

SESI

Jara uá do Sul
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM

A participação no programa é positiva
para as faculdades privadas. Nos centros uni
versitários do Grupo Anima, por exemplo, as
matrículas aumentaram em 18%. Do total de
estudantes, 24% utilizam o Fies, número que
há dois anos era de apenas 3,4%.

'Pelas novas regras, em caso de inadim
plência, as instituições são responsáveis por
15% dos riscos do financiamento e o gover
no arca com os outros 85%. Como benefício,
as faculdades inscritas no Fies recebem tí
tulos públicos que podem ser trocados em

leilões todo mês.
Esses incentivos contribuein para a parti

cipação das particulares e, consequentemente,
para o número de alunos no ensino superior.

Até o dia 08/07, pelo site

ATENDENTE DE FARMACIA 01

Jaraguá do Sul Até o dia 10/07, pelo site
* Vagas para ambos os sexos. As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no
item "Trabalhe Conosco" no site www.sesisc_org.br
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Quanto pedir de salário?
Especialistas
indicam pesquisa
de mercado para
saber a média
salarial

e esse percentual está dentro da

média praticada pelo mercado",
diz Roberto Picino, diretor da

Page Personnel.
"É importante se basear no

mercado, pesquisar informações
das principais posições e tam

bém, quando possível, consultar
algum colega em cargo seme

lhante", afirma Fabio Porto'd'Ave,
especialista em recrutamento da

Robert Half.

Segundo Andreza Santana,
-c,

gerente de marketing sênior do
Monster Brasil, os brasileiros ain
da não estão acostumados a falar •

sobre salários e algumas compa
nhias também não colocam essa

informação na descrição da vaga.
"As pessoas evitam tocar neste

assunto. Em outros países, como
nos Estados Unidos, comentar

sobre o salário é supercomum.
As empresas que vêm quebran
do esse paradigma e divulgam o

valor economizam tempo e con

seguem atrair candidatos com o

perfil procurado".

FONTE

Fonte: Gl.com.br

Muita gente que está procu
rando emprego fica sem saber o

que fazer quando encontra um

anúncio de uma empresa que

pede envio do currículo com

pretensão salarial. A principal
dúvida dos candidatos é se eles
devem chutar um valor baixo

para não perder a oportunidade
ou se aproveitam a chance para
aumentar o salário que recebem

atualmente:
Para os especialistas, não

existe uma fórmula infalível. Se

gundo eles, os candidatos devem
fazer uma pesquisa de mercado"

para saber qual é amédia salarial Primeiro contato
da função e colocar cerca de 20%

a mais do que seu salário atual. Para quem está procurando
"Os profissionais querem ganhar emprego e começou a enviar

um pouco mais para compen- currículos não é preciso man

sar o risco da troca de empresa dar a pretensão salarial. "O can-

DIVULGAÇÃO

REMUNERAÇÃO O salário deve refletir a trajetória,.a, experiência e as

competências do profissional que será contratado

didato não precisa falar sobre
salário enquanto não for ques
tionado", lembra Andreza.

No primeiro contato, os es

pecialistas aconselham os can

didatos a não colocar nenhum

dado sobre salário para não

restringir as possibilidades de
concorrer às vagas.

Quando a pretensão for per
guntada, por e-mail ou duran-

te uma entrevista, o candidato

pode falar quanto desejar ga
nhar, baseado em sua trajetória
e resultados. "Eles não devem
se expor demais nessa fase tão

preliminar. Quando o recrutador

entrar nessa discussão, ele pode
dizer o valor ou afirmar que
aceita negociar", destaca Picino.

Segundo Andreza, os pro
fissionais devem aproveitar o

momento para buscar boas

oportunidades. "Pela primeira
vez no Brasil os candidatos es

tão no controle por conta dessa

guerra de talentos por causa da
baixa qualificação e da alta de
manda de contratação das em

presas. É hora de negociar, mas
é preciso provar suas qualifica
ções e não querer tirar vanta-

. gem da empresa."

DIVULGAÇÃO

DESTAQUE O setor de serviços domésticos teve amaior
altanos salários sobremaio do ano anterior: 9,7%

ÍNDICES

IBGE aponta que desemprego caiu
para 5,8% em maio

FONTE

www.G1.com.br

A taxa de desemprego nas seis

regiões metropolitanas pesquisa
das pelo Instituto Brasileiro de Ge

ografia e Estatística (IBGE) recuou
de 6% de abril para 5,8% em maio,
conforme aponta aPesquisaMensal
deEmprego divulgadanaúltima se
mana. Em maio de 2011, a desocu

pação havia ficado em 6,4%. A taxa

é amenorpara omês demaio desde
o início da sériehistórica, em 2002.

A população desocupada so

mou 1,4 milhão de pessoas, resul
tado estável na comparação com
o mês anterior e baixa de 7,1% em

relação a maio de 2011. Já a popu

lação ocupada, que atingiu 23 mi

lhões, mostrou alta de 1,2% sobre

abril. Frente amaio de 2011, o con-

tingente registrou avanço de 2,5%.
O número de trabalhadores com

carteira assinada no setor priva
do, que chegou a 11,2 milhões de

pessoas, não variou diante do mês
anterior. Mas, se comparado com

maio de 2011, cresceu 3,9%.

SALÁRIO

O rendimento médio real dos

ocupados ficou em R$ 1.725,60,
sem variação sobre abril. Mas, na
comparação com maio do ano

anterior, os salários médios tive
ram aumento de 4,9%.

Na análise por regiões, os

salários subiram, em relação a

abril, no Recife (4,0%), em São

Paulo (0,5%) e em Belo Horizonte

(0,4%). Por outro lado, registrou
queda em Salvador (6,6%) e em
,

Porto Alegre (1,2%) e ficou estável

no Rio de Janeiro. Na comparação
com maio de 2011, o rendimento
cresceu em todas as regiões.

Quanto aos tipos de atividade, o
setor de serviços domésticos teve a

maior alta nos salários sobre maio
do ano anterior: 9,7%. Já na classi

ficação por categorias de posição
na ocupação, o maior aumento

na média de salários, também na

comparação anual, foi verificado
no caso de pessoas que trabalham

por conta própria (11,5%).
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Esperansap inicia no
mês de julho novo curso
o módulo de ABAP do software SAP terá
início no próximo dia 7

J���yAºº �y�
Tatiane Machado

Começa no próximo dia 9 de

julho mais um módulo da Acade
mia EsperanSAP em Jaraguá do
Sul. Dessa vez o curso será deABAP

(programação), e as aulas aconte
cerão novamente na Católica de
Santa Catarina, localizada na Rua
dos Imigrantes, 500 - Bairro Rau.
Os 25 alunos selecionados farão o

curso, que inclui apostilas e certi

ficação, sem custo algum. As aulas
acontecerão de segunda a sexta

-feira das 8h30 às 17h30 no labora
tório de informática da Instituição.

O primeiro módulo que a aca

demia ofereceu na região foi de
MM (gerenciamento de metais) e

teve uma carga horária de 160 ho
ras. O curso aconteceu no mês de

junho e contou com participantes
do Rio Grande do Sul, Paraná e de
Santa Catarina.

SOBRE O
ESPERANSAP

O Esperansap é um programa
sem fins lucrativos de formação
de novos profissionais para o

mercado de trabalho, que rea

liza academias SAP desde 2010.
O Instituto é uma iniciativa da
ASUG Brasil e da SAP e mais de
200 pessoas já foram treinadas
nos módulos SAP SD (Vendas e

Distribuição), FI (Fínanças), HR
(Recursos Humanos), ABAP (Pro
gramação), PP (Planejamento de

Produção) e MM (Gestão de Ma

teriais). Além desses, "t ém é
oferecido o módulo de CO (C�-,,,--_.
tos e Controladoria).

A iniciativa oferece oportuni
dade a profissionais, desempre
gados ou iniciantes de carreira,
sem condições de arcar com os

altos custos de uma academia,
exigindo apenas do candidato

formação ou experiência prática
em processos.

As academias cedidas pelo
Esperansap são completamen
te gratuitas, sem cobrança de
materiais ou certificações. As

empresas que investem nessa

iniciativa, a partir da obtenção
do certificado de OSCIp, podem
deduzir parte de suas doações
em seus impostos.

I

Seu estabelecimento
precisa de zeladora? -

A Meta RH terceiriza para você.

A.1M'dai IRUH! .�mi_e_ (Bt (��
e� Jma5;�im�iim::

.�$��;
.• lfnaillllilllr0lf�lnl;
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�
APEVI

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

capacitacao@apevi.com.brASSOCIAÇÃODASMICROE�PEQUENAS EMPRESASDO
VALE DO ITAPOCU

NEGOCIAÇÃO EFICAZ EM COMPRAS

Data: 2 a 5 de julho - das 19h às 22h

Instrutor:MárcioMagalhães

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

Instrutor: Luis CesarMondini

ORATÓRIA-COMUNICAÇÃOETÉCNlCASDEAPRESENTAçõFS
Dias: 7,14 e 21 de julho (sábados) - das 8h às 13h

Instrutor: Everton Soares

QUALIDADENOATENDIMENTO TELEFÔNICO
Data: 16 a 19 de julho - das 19h às 22h

Instrutor: EmílioMufiozMoya

MARKETING EM PEQUENAS GRANDES EMPRESAS

Data: 16 a 19 de julho - das 19h às 22h

Instrutor:Marcelo Bergamo

Local das capacitações: CentroEmpresarial de Jaraguá do Sul

PATROCINADORES.

�� Católicas,
Santa Catarina
Centro Universitario

e FiSCALL
BIOVlrA ,o.oço" "'CM'

�-
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Cinema
JARAGUÁ DO SUL - SHOPPING BREITHAUPT
• Arcoíris 1
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21h20
• Arcoíris 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30
(sábado, domingo e quarta)

,

• Prometheus (Leg.) - 14h, 16h30, 19h, 21 h30 (sexta,
segunda, terça, quarta e quinta); 21 h30 (sábado e

domingo)
• Arcoíris 3
• Madagascar 3 - Dub. - 13h50, 15h40, 17h30
• Sombras da Noite - Leg. - 19h20 21 h30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h30, 15h40, 17h50,
20h,22h
• GNC 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h,15h, 17h, 19h, 21h
• GNC3
• E Aí, Comeu? - Nacional -19h40 21 h45
• Madagascar 3: Os Procurados (30)- Dub. -13h15
15h20 17h35

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• A Era do Gelo 4 (30)- Dub. -13h10, 15h15, 17h40,
19h50,22h
• GNC 2
• Madagascar 3: os Procurados- Dub. -13n30, 15h30,
17h30, 19h30 .,."li', '" �

• Prometheus - Leg. - 21 :30
• GNC3
• E Aí, Comeu?- Nacional. -14h, 16h10, 18h45, 21h15
.GNC4
• Sombras da Noite - Leg. - 14h15, 16h40, 1 9h1 O, 21 h40
.GNC5
• A Era do Gelo 4- Dub. -13h, 15h, 17h, 19h, 21 h
• GNC6
• Madagascar 3: os Procurados (3D) 13h20,
15h40, 17h50,20h

• Prometheus (3D) - Leg. - 21 h50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h40, 16hOO, 18h20,
20h40
• CINÉPOLlS 2
A Era do Gelo 4 - Dub. -14hOO, 16h40, 19hOO, 21h10
• CINÉPOLlS 3
A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -12h20A, 14h35, 17h,
19h20

• A Era do Gelo 4 (3D) - Leg. - 21 h50
• CINÉPOLlS 4
• Para Sempre -,Leg. -13h20, 15h40, 17h55, 20h20
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - Nacional- 12h45A, 15h, 17h15, 19h35,
22h10
• clNÉPOLlS 6
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. -12h10A,
14h20, 16h30

• Sombras da Noite - Leg. - 18h45, 21 h30
• CINÉPOLlS 7
• Madagascar 3: Os Procurados (30)- Dub. - 13h,
15h15, 17h30, 19h45D

• Prometheus (30)- Dub. - 22hOOD
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 20h30E

• A - Somente sábado (30) e domingo (W), D - Exceto

terça (3/7), quarta (4/7) e quinta (5/7), E - Somente

terça (3/7), quarta (4/7) e quinta (5/7)

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h10, 15h10, 17h30,
19h40, 21h40
• GNC 2
• Madagascar 3: (Js Procurados (3D) - Dub. - 13h30,
15h40, 17h45, 20h

• Prometheus (3D) - Leg�- 22h
• GNC'3
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 13h20, 15h20
,17h20, 19h20

• Prometheus - Leg. - 21h15
• GNC4
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h, 15h, 17h,19h, 21h
• GNC5
• Sombras da Noite - Leg: - 14h1 O, 16h30, 19h30, 21 h50
• SALA VIP
• E Aí, Comeu? - Dub. - 13h45, 20h10
• Para Sempre - Leg. - 15h50, 18h, 22h10

�. �_._:;::;:
.�"J.� �

� �
...,n

Em 'A_ Era do Gelo 4'; sempre em busca de sua

cobiçada noz, o esquilo Scrat provoca, sem
querer, a separação dos continentes.A situação
provoca mudanças no terreno de vários locais,
entre eles onde os amigosManny (RayRomanol
Diego Vilela), Diego (Denis Leary/Márcio Gar

cia) eSiid (John Leguizamo/TadeuMel/o) estão
alojados. Um terremoto faz com que o trio

fique preso em um iceberg, enquanto queEllie
(Oueen Latifah/Carla Pompílio) e a pequena
Amora (Keke Palmer/Bruna Laynes) perma
necem no continente. Em alto mar, Manny
promete que irá encontrá-las a qualquer custo,
mas para tanto precisará enfrentar perigosos
piratas e o canto das sereias.

g d
Sociedades

Projeto "Musik in Schützenfest"

tem calendário definido
Os integrantes do projeto "Musik in Shützenfest", beneficiado pelo Fundo Municipal
de Cultura, definiram as quatro sociedades contempladas com apresentações
que têm o objetivo de resgatar as músicas tradicionais tocadas pelas "bandínhas"
durante as "Schützenvereíne" e festas de rei. Os eventos, tradicionalmente
realizados por sociedades de tiro, promovem e preservam a cultura germânica da
cidade, desde a chegada dos imigrantes alemães.O resgate das músicas ocorre com
a CiaMusicalEuterpe, composta atualmente por 20 integrantes. O grupo prepara
se para os eventos desde o mês de fevereiro. O calendário de apresentações inicia
em 7 de julho, na Sociedade Desportiva e RecreativaAmizade. Depois, em 11 de

agosto, o grupo se apresenta na Sociedade Recreativa Desportiva 25 de Julho;
em 25 de agosto, na Sociedade Atiradores Independência; e em 22 de setembro,
na Sociedade Esportiva e RecreativaAliança, em horário a ser confirmado. Mais
informações com o inaestro Roberto Kock, no 3275-2477.

Festa de Rei
A Sociedade RecreativaAlvorada, de Jaraguá do Sul, promove neste sábado,
Festa de Rei com tradicional baile. Os festejos iniciarão às l4h com a

concentração dos sócios e convidados na sede social e busca daMajestade,
Sr. Mario Küster, às l4h30, ao comando do Sr. RomecNíztke. O baile terá início

às 22h30, com animação da Banda Balanço Latino. Ingressos antecipados a

R$ 15, no Posto Mime (WalterMarquardt, Rio Cerro e Barra) e FlashVídeo
Locadora. Endereço da Sociedade: Rua Gustavo Gumz, n° 289, bairro
Rio Cerro 2. Informações pelos telefones 3376-0776 ou 9101-5659.

Sopas
AAssociação Húngara de Iaragua do Sul e o Grupo de Danças
Húngaras Dunántúl promovem Noite das Sopas Húngaras. Será dia 30,
no salão da Comunidade Santíssima Trindade (Jaraguá 84), às 20h.

Ingressos: R$ 20 adulto (anteciapado) e R$ 25 no local, R$ 10 crianças
(6 a 10 anos). Mais informações: 3376-0430.

Horóscopo
CVl ÁRIES

.

,

l' Dê um chega pra lá nas preocupações e relaxe. Se
puder, faça uma pequena viagem ou um passeio

"" '" ....pifertlnte para se desligar das tensões de rotina Não
..... , "

'

ceda às pressões da familia Dedique-se apenas às
suas necessidades e aos interesses do par. Cór. bege.

U TOURO

U Compromissos devem ser honrados. Se prometeu
algo, cumpra: principalmente se falava com crianças e
adolescentes. Hoje, prefira atividades que estimulem o

seu raciocínio e a sua concentração. Na paixão, mostre
seu amor e lealdade. Cor. tons claros .

J[ GÊMEOS
Confiar em outras pessoas pode causar transtomos,
mas precisará de ajuda para alcançar seus objetivos,
então, saiba escolher. Em casa, aprenda a dividir tarefas.
Até na paixão, divida algumas responsabilidades com
sua cara-metade. Cor. verde-claro.

(),::: CÂNCER
� Se deseja comprar algo, compare preços antes de

se decidir. Embora não seja um dia para gastar, é um
bom momento para traçar novas metas financeiras
e planejar a compra de bens de maior valor. No amor,
aposte em momentos de descontração. Cor. bege.

..[) LEÃo
UL Procure fazer atividades tranquilas. É um dia para se

dedicar a você, mas sem se isolar! Prefira fícar em casa,
ouvindo música, organizando suas coisas ou colocando
a leitura em dia Se deseja passear, convide o par e não
vai se arrepender. Cor: lilás.

l'Yk VIRGEM
I Iof Concentre suas energias em uma tarefa de cada vez

ou não vai finalizar nenhuma Cuide de sua familia e
das tarefas domésticas sem se cansar aponte de não
aceitar um convite para se divertir. Na união, melhore a
sintonia com apessoa amada Cor: rosa.

.n. UBRA
- Sua disposição física será invejável, então aproveite

para se dedicar a um algum esporte e manter sua

saúde. É um bom momento para cuidar de sua

aparência e, talvez, até mudar o visual. A dois, crie um

clima prazeroso e feliz com seu amor. Cor. azul .

m ESCORPIÃO
II L. Prefira a companhia de pessoas próximas e de

familiares hoje. Não convém gastar tempo e energia
em conversas cansativas. Recarregue suas baterias,
melhore sua disposição e espante o mau humor.A

dois, sejamais paciente e tudo sairá bem. Cor: preto.

� 7\ SAGITÁRIO
)(.

•

É o momento ideal para descansar.1ire o dia para
se divertir e se dedicar ao lazer. Envolva-se com
a familia e participe da vida do pessoal de casa.
Toda a dedicação que der à sua alma gêmea será
recompensada: compartilhe sentimentos. Cor. cinza.

VL CAPRiCÓRNIO
.

F Deixe as preocupações profissionais e financeiras de
lado. O dia pede descanso e privacidade. Evite sair de
casa e dedique-se a atividades gue tragam realização
para sua vida Os momentos ao lado da sua alrna

gêmea prometem serde carinho. Cor. cinza.

.AAA AQUÁRIO

.AAA É um dia para comemorar suas últimas conquistas.
Esteja com amigos que tragam uma sensação de
bem-estar à sua vida Passeios com o pessoal de casa
é urna ótima pedida! No relacionamento, não abuse da
boa vontade da pessoa amada Cor. laranja

PEIXES
É um dia para se divertir e colocar as conversas em dia
com os familiares. Passe mais tempo com o pessoal
de casa e convide-os para um passeio divertido em
família No campo sentimental, convide seu amor para
participar de seu dia Cor: laranja
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cea
Quer publicar sua foto? �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Leonardo foi batizado no dia 23, p� a

alegria dos pais Rafael e Fernanda, da i.rInã
Ana, e do avô, José Fernando Pradi

Carlos comemora
aniversário, no dia

2, e também um ano

de casamento com
Luana. É ela quem
envia os parabéns
pelos 22 anos do

e,sposo. "Obrigada
por fazer parte da
minha vida e me

, fazer tão feliz. Que
Deus nos abençoe

sempre! Beijo!"

Os amigos e professores
da Escola de Música
Jazz Band Elite

parabenizam o professor
de violão Ricardo Dirceu
Romão. Ele comemorou
idade nova no dia 26.

Jogo Heinert
comemora

aniversário dia 10
e recebe os desejos
de feliz aniversário
e muita saúde.
O carinho é da

esposa Evanir, da
filha Carla, da neta
Maria Eduarda, do
genro Fernando,
do filho Carlos e da
nora Luana. "Que
Deus continue llte

abençoando!"

Carla Ariane Sieverdt

completa 15 anos neste
sábado. Ele recebe os

parabéns de os pais
Adir e Evanira e do
irmão Jean Carlos

Parabéns para Matheus
Cavalheiro Getnersld,
que completa mais um

ano de vida no dia 3. Seus

pais Rosilda e Gustavo

desejam felicidades

Neste dia 10 João

Carvalho,-da 87 FM de

Guaramirim, completa
mais um ano de vida.

Ele agradece todos seus
familiares e amigos pelo

carinho e amizade

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

GRUPO,

UNIASSILVI
FAMEG.

Administraçdo - Finanças I Administração - Marketing I Administraçdo - Recursos Humanos

Arquitetura e Urbanismo I Ciências Contãbels I Design - Moda I Direito I Engenharia Civil

Engenharia de Produção I Engenharia Química I Psicologia I Publicidade e Propaganda

Grad. Tecnol6gica em An�lise e Des. de Sistemas I Grad. Tecnol6gica em Redes de Computadores

3373-9800
. ww\V,GRUROl:1NIASSELVlcombr

J"" , ". ••
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Novo período de

pagamento das

vagas será das 9 às
18 horas. Data da

implantação ainda
não foi definida

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

Acobrança do estacionamen
to nas ruas centrais de Iara

guá do Sulvai começar umahora
mais tarde. A data da mudança
ainda não foi definida pela Dire
toria de Trânsito do município,
mas ontem ficou confirmada a

alteração do horário do sistema
rotativo. Deixará de ser das 8h às
17h e passará das 9h às 18hs, de
segunda até sexta.

O diretor de Trânsito e Trans

portesMarcia Ribas afirma que a

alteração é um pedido da Câma
ra de Dirigentes Lojistas (CDL) e
que vai beneficiar o comércio e

os trabalhadores que atuam na

área de carga e descarga de mer
cadorias. "Foi realizado um estu

do para analisar a viabilidade da

mudança", explica. Ribas disse

que, agora, essa análise técnica
será encaminhada ao setor ju-

EstacionalDento

rídico da Prefeitura para serem

tomadas as providencias legais.
A decisão agradou alguns

lojistas. "Vai melhorar para nós
fornecedores", avalia a gerente de
um estabelecimento comercial
Maristela Fietz. O comércio em

que ela trabalha recebe emmédia
dez fornecedores de produtos por
dia. Segundo ela, eles começam
a fazer fila em frente ao-estabele-
cimento, às 7h15, para serem os

primeiros a descarregar a merca
doria. E, devido ao horário redu
zido para a descarga, o serviço é
feito às pressas para evitar o gasto
com o estacionamento.

Mesmo chegando cedo, os

motoristas são obrigados a pagar
R$ 1 pelo tempo mínimo de para
da, que é de 30minutos.A gerente
conta que presenciou várias autu
ações por causa do tempo de es

tacionamento. Em quase todos os
casos os transportadores não con
seguiram fazer a descarga. "Tenta
mos fazer as coletas omais rápido,
nem sempre suficiente", relata.

O presidente da CDL Neivor
Bussolaro diz que a mudança vai
beneficiar os lojistas. "Da forma

que está hoje, há um confronto de
horários com a leimunicipal", afir
ma. Bussolaro refere-se a um de
creto que regulamenta os horários
de carga até às 9h.

MARCELE GOUCHE

I II

ADEQUAÇÕES Operários trabalham nas

adaptações do acesso ao estacionamento daMatriz

..-ABELA DE PREÇO
R$ 1,50/hora + R$ l/h de acréscimo

R$ 10 diária / R$ 80 mensal

MÁXIMO 2 HORAS
Z'a6' - OS-17b
Sábados - 08 - 13b

r:-=:
- ----,

Proibido Motocicleta, 1
IM_otonefa e Ciclomotor I

I

OBJETIVO Mudança do horário foi um pedido da
.cDL para facilitar as entregas nas lojas do Centro

Igual

Não haverá

alterações
aos sábados
A Empresa:Hora Park, que

explora o serviço de cobranças
do estacionamento, informou,
através da assessoria de im

prensa, que a alteração deve
facilitar as atividades de carga e

descarga. Somente os horários
de segunda a sexta-feira sofre
rão modificações. Aos sábados,
a cobrança continua no'mesmo
período, das 8h às l3h.

A empresa, também, aguar
da á� definição da administra

.

ção municipal para fazer a am

pliação do número de vagas.
Segundo a Diretoria Municipal
de Trânsito, essa possibilidade
ainda está em análise. Mesmo
sem ter a data definida, a Hora
Park afirma que devem ser am

pliadas mais 70 vagas. Elas serão
instaladas nas ruas João Zapella,
Francisco Fischer e Henrique
Piazera. O trecho se estende
desde e escritório do Sine indo
em direção ao semáforodo Cal

çadão. Atualmente 1,2 mil vagas
englobam o sistema rotativo.'

Sem previsão de início das cobranças
no estacionamento daParóquia

Ainda não há uma data pre
vista para o início da cobrança
do estacionamento nas 200 vagas
disponíveis no pátio da Paróquia
São Sebastião, no Centro de Iara
guádo Sul.A direção da igreja tem
adotado cautela quando trata do
assunto e não está fazendo previ
sões sobre a conclusão das obras.
"Para iniciar a cobrança depende
mos da entrega dos materiais pe
los fornecedores e das condições
do tempo para a equipe deixar
tudo pronto", afirma o adminis
trador paroquial PauloWelter.

No momento, a empresa res

ponsável pelas obras está fazen
do a instalação dos equipamen
tos. Como não existe previsão de

quando as modificações ficarão

prontas, a direção da Paróquia

colocou placas sinalizadoras
alertando que o estacionamento
é exclusivo para atividades e ser

viços prestados pela entidade.
Welter explica que na progra

mação adotada, o processo de

instalação será dividido em duas

etapas.Aprimeira vai ser de cons
cientização, que inicia com a ins

talação dos equipamentos e deve
durar entre 15 e 20 dias. Na outra

etapa será o início das cobranças.
Os dias e horários que o esta-

.

danamento será cobrado já foram .

definidos. Os usuários pagarão de

segunda-feira a sexta-feira no ho
rário das 7h às 18h30 e nos sába
dos das 7h às 13h30 para deixar os
veículos ou motocicletas no pátio
da Igreja. Os valores variam entre

R$ 1,50 porhora aR$ 80mensal.

14@MP;' I; & @- t @ $ .Ii '" @iI@@B i! I iS?' ª 9Gb 6 ti p. @ d@ i

A instituição realizou uma

pesquisa de mercado e quer
oferecer um preço abaixo do
mercado. "O objetivo é a orga
nização do espaço para quem
precisa utilizar os serviços da
nossa secretaria e não o lucro",
explica o administrador.

Conforme Welter, o pátio da

paróquia vem sendo utilizado

para as pessoas que se deslocam
ao centro para fazer compras.
"Temos missa nas quartas-feiras
à tarde e quando os fiéis chegam
o espaço está lotado", relata. O
administrador disse que a nova

medida tem sido aprovada pela
comunidade da igreja. Durante
a semana, depois das 18h30, nos
sábados à tarde e no domingo o

estacionamento estará aberto.

ire $ i i,." iS + i! 5 ** Eh W
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Romeo Piazera
Júnior, advogado

Ponto de Vista

Sempre que se aproxima um período
eleitoral, como o que teremos em outu

bro deste ano, uma questão que volta
a ser debatida diz respeito ao cumpri
mento dos mandatos, de modo com

pleto' pelos políticos. Em atitude de to
tal menosprezo e desrespeito para com'
seus eleitores, abandonam os mandatos
que receberam e alçam outros voos em

busca de projetos diversos daqueles
para o qual foram legitimamente elei
tos. Mas, afinal, de quem é o mandato
político? Será que é do político eleito?
Ou será que é do partido político?

Na verdade, o mandato político não
é nem dos políticos e nem dos partidos.
O mandato pertence aos eleitores. Na
essência e na simplicidade, o mandato
político pertence ao povo, que nos perí
odos em que ocorrem os sufrágios elei-

,
Político traidor

Político infiel e traidor é uma
raça que deveria ser banida
do cenário político nacional,
uma vez que com sua má

postura, demonstra não ser
credor de confiança.

tizar de que seus mandatos recebidos
pela outorga do povo-eleitor, não po
dem ser equiparados a um rolo de papel
higiênico. Tem político que pensa que
o voto recebido (mesmo o eletrônico)
equipara-se a um pedaço de papel para
limpar o fiofó,

O cumprimento dos mandatos elei
torais de forma integral e plena, con
forme os compromissos assumidos ori

ginalmente, deveria ser mais uma das

condições indispensáveis, para que, em

pleitos futuros, os candidatos possam
ser considerados elegíveis. Ou se acaba
com esta pouca vergonha de abandono
de mandato no meio do caminho, ou

seremos levados a continuar a acreditar
que político fiel é igualmosca branca de
olho azul que só existe no imaginário
das pessoas.

queimadura de contato;
• Não deixe as crianças brincarem por perto
quando você estiver passando roupa nem largue
o ferro elétrico ligado sem vigilância;

• Cuidado com os fios dos outros eletrodomésticos;
• Fogos de artifício devem ser manipulados por
profissionais e NUNCA por crianças;

• As tomadas devem estar protegidas por tampas
apropriadas, esparadrapo, fita isolante ou mesmo

cobertas por móveis;
• Fios elétricos devem estar isolados e longe do
alcance das crianças;

• Não deixe fósforos, isqueiros e

outras fontes de energia ao alcance das

crianças;
• Guarde todos os líquidos inflamáveis em locais
altos e trancados;

• Tire todos os aquecedores portáteis do alcance
das crianças;
Lembre-se de que afogo exerce uma atração
quase mágica na infância.

torais, outorgam tais mandatos àque
les e àquelas que apresentam-se a este
mesmo povo, como sendo pessoas dig
nas de respeito e em quem os eleitores

podem confiar..
Mas a questão é a seguinte: é pos

sível confiar em alguém que, receben
do um mandato legitimo das mãos do

povo, trai a confiança que foi recebida
do eleitor e, em atitude inquestionavel
mente medíocre, rasga o mandato rece

bido e ignora o compromisso assumido
com seus eleitores? Se do ponto de vista

legal, não há impedimento em que um
político que esteja exercendo um man

dato, abandone-o no meio do caminho
e se lance em outros projetos políticos,
tal permissão, do ponto de vista ético e

moral, simplesmente não existe.
A situação dos políticos que cospem

nos votos que receberam e, no meio do
caminho (exercício do mandato), divor
ciam-se dos compromissos assumidos
com seus eleitores, em muito se asseme

lha a uma pessoa que recebeu unia pro
curação para a prática de atos que inte
ressem a toda coletividade e, em atitude
totalmente infiel, desrespeitosa, imoral
e desprovida de ética, utiliza o mandato
recebido para finalidade diversa daque
la que originalmente deu suporte para o

mesmo. O nome disto é traição! E político
infiel e traidor é uma raça que deveria ser

banida do cenário político nacional, uma
vez que com suamá postura, assim como

com seu péssimo exemplo, demonstra
não ser credor de confiança e tampouco
ter condições de agir em nome dos seus

eleitores outorgantes.
Os políticos deveriam se conscien-

-

DICAS DE PREVEN-çAO-
QUEIMADURA EM CRIANÇA

H(lM'1 r'\L I" M,\rl:RMOI\Ot

JARAGUÃ
Entre os acidentes com crianças, um dos
mais devastadores é a queimadura, que deixa
milhares de crianças com sequelas perma
nentes. Na maioria das vezes, o tratamento
é dolorido e demorado. Segundo o 'Ministério
da Saúde, em 2010, 313 crianças de até 14
anos morreram e 21.472 foram hospitalizadas
vítimas de queimaduras.
Alguns c'uidados são importantes paraprotegera
criança de uma queimadura:

• Mantenha a criança longe da cozinha e do fogão,
principalmente durante o preparo das refeições;

• Cozinhe nas bocas de trás do fogão e sempre
com os cabos das panelas virados para trás;

• Evite carregar as crianças no colo enquanto
mexe em panelas no fogão;

• Quando estiver tomando ou segurando líquidos
quentes, fique longe das crianças;

• Não utilize toalhas de mesa compridas ou jogos
americanos. As mãozinhas curiosas podem
puxar estes tecidos, causando escaldadura ou

Fonte: Sociedade Brasileira de Queimaduras

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.
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Pronatec

Estudantes têm
capacitação gratuita

Alunos cadastrados nos eras da região
participam de capacitação em diversas áreas

J.!\.�çºAºº �º�
SamiraHahn

Assistência Social (Cras) me

lhor classificação. Segundo a

gerente de Assistência Social da
Secretaria de Desenvolvimento

Regional (SDR), Tânia Dantas,
o objetivo é capacitar pessoas
de baixa renda, e que não têm

condições de pagar cursos de

qualificação.
As capacitações serão ofere-

/\ s inscrições para o Progra
I\ma Nacional de Acesso à
Escola Técnica, o Pronatec So

cial, estão abertas. O programa
vai oferecer à pessoas de baixa
renda e às famílias cadastradas
nos Centros de Referência de

cidas nas cidades de Guarami

rim, Corupá e Iaraguá do Sul.
Serão cerca de 600 vagas ofere
cidas através da parceria entre

a Secretaria de Estado da Assis
tência Social, Trabalho e Habita

ção, SDR Iaraguá do Sul, Senai,
Senac, Senat, Instituto Federal
de Santa Catarina (IFSC) e Ins
tituto Federal Catarinense (IFC).

Segundo o coordenador pe
dagógico do Senai, Claudio ali
vio Piotto, os cursos são de cur
ta duração. Ele explica que as

"
Os cursos são de
curta duração. As
capacitações têm
cerca de 120 horas
e variam de dois a

três meses

Claudio Piotto,
do Senai

capacitações têm cerca de 12Qh
aula, e a duração varia de dois
a três meses, dependendo do
curso. As aulas serão oferecidas
nos três períodos, matutino,
vespertino e noturno, e devem
acontecer de duas a três vezes

por semana.
No município de Corupá,

serão disponibilizadas 180 va

gas, em Guaramirim 220 e em

Iaraguá do Sul 275 vagas. As
Secretarias Municipais de As

sistência Social ficarão respon
sáveis pelas inscrições e forma

ções das turmas. E-stão previstos
cursos para: auxiliar adminis-,
trativo, balconista de farmácia,
operador de caixa, operador de
computador, operador de tele

marketing, costureiro, auxiliar
eletricista,' soldador, pedreiro,
manicure, cabeleireiro, entre

outros. Os cursos são total
mente gratuitos .

•••••••••••••••••••••••••••••• � •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � ••• & ••••••••••••••••••••••••
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OUTROS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
.

SBCONCEPT
CURSO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
• Horário: 19h às 22h
• Período: Cinco meses, com aulas
uma vez por semana

.lnvestimento:Matrícula R$ 60,00 + 6x de R$ 132,00
• Inscrições: até 11 de julho pelo tel:
(47) 3055-9155

.

• Local: SCAR - Sociedade Cultura
Artística - Jaraguá do Sul

• Início das aulas dia 16 de julho
•Assuntos abordados no curso: Economia,
Planejamento Financeiro, Bancos, Sistema
Financeiro Nacional, Pensamento Econômico,
Planos de Previdência - PGBL/VGBL, Produtos
Financeiros, Gestão, Microeconomia,
Macroeconomia, Raciocínio Econômico; Balanço,
Análise Fundamentalista, Análise Gráfica.

FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL
• As aulas serão quinzenais, na segunda
e terça-feira

• Horário: Das 18h30 às 22h50

• Duração: 22 meses
<Investímento. Matrícula de R$ 130,00
+ 25 xR$ 842,10

• Inscrições: até 10 de julho pelo
telefone: (47) 3275-7017

• Local: Centro Empresarial de
Iaraguá do Sul (Cejas)

• Início dias 16 e 17 de julho

MBA EM GESTÃO INDUSTRIAL
• As aulas serão quinzenais, na segunda e terça-feira
• Horário: Das 18h30 às 22h50
• Duração: 22 meses
-IncesíímennxMatrícula deR$130,OO + 25xR$ 842,10
• Inscrições: até 10 de julho pelo
telefone: (47) 3275-7017

• Local: Centro Empresarial de
Iaraguá do Sul (Cejas)

• Início dias 16 e 17 de julho
MBA EM GESTÃO FINANCEIRA,
CONTROLADORIA EAUDITÓRIA
• As aulas serão quinzenais na segunda
e terça-feira

• Horário: Horário das 18h30min às 22h50min
• Duração: 22 meses
• Investimento: Matrícula de R$ 130,00
+ 25 prestações R$ 842,10

• Inscrições: até 10 de julho pelo
.

telefone: (47) 3275-7017
• Local: Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul (Cejas)

• Início dias 16 e 17 de julho

. ANHANGUERA
Cursos oferecidos no site www.anhanguera.com
• Cursos de segunda a sexta
• Horário: 19h às 22h30
• Duração:Varia de dois a cinco anos
• Investimento: parcelas de
R$ 520,00 a R$ 198,00

• Inscrições para o vestibular

pelo site www.vestibulares.
br / convenio

,
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Estava gTávida é não sabia

Prefeitura abre sindicância sobre caso de gravidez
A prefeitura de Guaramirim a data para iniciar o processo

vai abrir sindicância para ave- administrativo. A investigação
riguar possíveis irregularidades vai apurar se houve falhas dos
e maus procedimentos referen- profissionais de saúde que não
tes ao caso daAndreia Schmidt, diagnosticaram a gravidez na

27. Até o momento a secretaria paciente. Andreia procurou o

de Administração não definiu serviço de saúde público des-

de dezembro por que se sentia nascida no dia 3 de maio.
com mal estar. Em nenhum Depois da criação da comís
momento foi cogitada a possi- são, a prefeitura precisa criar

bilidade dela estar grávida. Em uma portaria oficializando a

26 de abril, a mãe realizou um abertura da sindicância. A co

exame de ultrassom, que detec- missão tem de ser formada por
tau a gestação da filha Isabela, servidores efetivos e ter de três a

cinco componentes. Um deles é
indicado pelo Sindicato dos Ser
vidores Públicos (Sinsep) e os

demais pela Secretária de Admi
nistração. O prazo para a con

clusão das investigações é de 60

dias, prorrogáveis por mais 60.,
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Juventus iniciaalutapelo acesso
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Moleque Travesso conta com a força de sua

torcida para buscar uma nova chance na elite

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

O clima no estádio João Mar

catto é de pura euforia. Os

jogadores contam os minutos

para a estreia do Iuventus no

Campeonato Catarinense da
Divisão Especial. Para dar uma

motivação a mais para o grupo,
na tarde de ontem a diretoria

adiantou os salários referentes

ao mês de julho.
E é assim, em clima de tran

quilidade e confiança, que o

time entra em campo para enca

rar umAtlético Tubarão cheio de

desfalques (confira na página ao

lado). O técnico Pingo já sabia
com antecedência os desfalques
de sua equipe e preparou o gru
po para iniciar a campanha com

uma vitória.
O zagueiro Peixoto, o atacan

te Kiko e o volante Edson Galvão
desfalcam o time na partida inau
gural .. Destes, Peixoto e Galvão

podem ser considerados titulares.
Em seus lugares entram Charles,
ex-Ioinvílle, e Gregori, promovido
da base. Salvo algum contratem

po' o Iuventus irá para campo no

esquema 4-4-2, com Wanderson;
Paulinho, Alemão, Charles e Már

cio Goiano; Anderson Pedra, Gre

gari, Rogério Souza e Max; Giso e

Thiago Henrique.

www.ocorreiodopovo.com.br

"Contamos com o apoio do

nosso torcedor neste importan
te jogo, onde esperamos ver um

João Marcatto lotado", afirma o

presidente Ierri Luft. "O torcedor

pode ter certeza que o Juventus
vai mostrar um bom futebol e

brigar pelo acesso, que é o mais

importante para o clube e para a

cidade", completa o técnico Pingo.
Os portões serão abertos às

12h30. Às 13h, Olympya e Scor

pions jogam pelo Catarinense fe

minino. Às 15h30 a bola rola para
Iuventus e Atlético Tubarão.

.:iJ,'
IRlANE roarorAVANTE!

\Elenco está preparado para fazer lUD grande jogo diante do Atlético Tubarão e conta com a sua torcida

RETROSPECTO
Fundado em 14 de abril de 2005 como Asso

ciação Cultural Recreativa e Esportiva Cidade
Azul, o atual ClubeAtlético Tubarão enfrentou
o Juventus pela primeira vez em 10 demaio

de 2006. A partida era válida pelo Campeona
to Catarinense daSegundaDivisão e termi
nou com vitória juventina por 1 a O, gol de
Sabiá (41'). O confronto mais marcante entre

as equipes aconteceu em 2008, pela Primeira
Divisão. Brigando contra o rebaixamento, o
ainda CidadeAzul impôs uma goleada de 5

a 2 em pleno João Marcatto, praticamente
decretando o descenso juventino e a perma
nência da equipe de Tubarão na elite.

• RETROSPECTO GERAL: 5 jogos,
com 1 vitória do Iuventus, 2 empates e·2

vitórias do Atlético Tubarão. 8 gols marca
dos pelo Iuventus e 11 gols marcados pelo
Atlético Tubarão.

• RETROSPECTO NO JOÃO
MARCATTO: 3 jogos, com 1 vitória do

Iuventus, 1 empate e 1 vitória do Atlético

Tubarão. 3 gols marcados pelo Juventus e 5

gols marcados pelo Atlético Tubarão.

TODOS OS JOGOS:

• 2006 - 2a Divisão
10/MAl/06 - GE Juventus lxO CA Tubarão*

- Estádio João Marcatto (Iaraguá do Sul).
[Gol: Sabiá, 41' (GEJ)]

• 2008 - Ia Divisão

25/JAN/08 - CATubarão* 4x4 GE Juventus - Es
o tádio Domingos SilveiraGonzáles (Tubarão)
16/MAR/08 - GE Iuventus 2x5 CATubarão*
Estádio João Marcatto (Iaragua do Sul)

[Gols: Carlinhos, 4:, 14' e 71' (CAT); Jovane
(contra), 30' (CAT); Deivi, 45' (GEJ); Edinho,
45'+ I' (GEJ); Robson Simplício, 47' (CAT)]

• 2011 - 2a Divisão

21/AGO/ll- GE Iuventus OxO CA Tubarão
Estádio João Marcatto (Jaraguá do Sul)

12/0UT/11- CA Tubarão 2x1 Juventus - Es

tádio Domingos Silveira Gonzáles (Tuba
rão)

[Gol: Matheus, 71' (GEJ)]

"na ocasião era denominado CidadeAzul

Ingressos:
Descoberta: R$ 10

C_oberta: R$ 20
Cadeiras: R$ 40

Crlonços até 12 anos não pagam
Sócios: acesso pelo portão "/{'

Torcedores do Juventus: acesso pelo portão "B"

Torcedores do Atlético: acesso pelo portão "C"

ARQUIBANCADACOBERTA

=

fr
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Aqui você encontra o
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ILEIER
IMÓVEIS

do seu sonho! 4·7 21.07-0500
Realizando Sonhos

990-02 - Casa com 4 darmo + 1 suite master.
escritório, churrasqueira, piscina, quadra de

esportes, jardim, canil, garagem p/3 carros

R$ 990.000,00
Área Terreno 1.245m2

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 420ml

928..Q2 � Casa com 2 darmo + 1 suite normal,
cozinha mobiliada, sala de estar/jantar, bwc,
churrasq .• varanda, edícula, salão de festas,
jardim e quintal, garagem para 2 carros

R$ 250.000,OD Área Terreno 324m2

933·02· Casa com 4 darm., sala de estar
e jantar, cozinha, 2 bwc. 2 despensas, ãrea
de serviço, churrasqueira, jardim e garagem
R$ 285.000,00

951..Q2 - casa com 2 dorm. + 1 suite

(bwc com banheira). sala de estar, cozinha
(mobiliada ), 2 bwc (mobiliados), interfone
e 3 vagas de garagem.
RS 550.000,00 Area Terreno 611m'Area Terreno 449m2

_Jaraguá 99
=:-------,

_ Nereu Ramos - Água Verde_ São luis

849-02 - Sobrado geminado com 2 dorm.,
sala de estarljantar, churrasqueira, garagem
individual.
RS 135.000,00

855..()2 - Casa geminada com 2 dormitórios,
sala de estar, cozinha, bwc. área de serviço.
varanda, garagem individual. jardim e quintal.
Imóvel com piso ceramico.
R$ 150.000,00 Area Terreno 309m'

965..02 - Casa Geminada com 1 dormitório
+ 1 Suite, com 89m2 bwc, sala de estar/jantar,
1 vaga de garagem.
R$ 160.000,00

_Centro

934-02 • apartamento (501) 1 dorm. + 1 suite
normal, sala de estarl jantar, cozinha, bwc
sacada com churrasqueira. elevador,
salão de festas. playground,
R$ 20�.000,O!_ �!'!.Privo 84m' _J

941-02 - apartamento com 1 donn. + 1 suíte,
sala de estar e jantar, cgaragem. salão de

festas: elevador, portão eletronico, interfone,
e aquec. Gás

�$210.00_0�.0_O�. .

-Centro

798-02 - casa com
" dorm. <to 1 suíte,

cozinha, sala estar! jantar, area de serviço..

churrasq .. varanda, aquec. eíétríco. alarme.
R$ 270.000,00

Área Terreno 386m2

_Vila lenzi

964--02 - Casa geminada com 2 dormitórios + 1
suite ( com closet ), sala de estar e jantar, bwc,
cozinha, ãrea de serviço, sacada,
churrasqueira e 1 vaga de garagem'
RS 290.000,00

_Centro

L447 - Apartamento 2 dorms. (1 s.), cozinha.
1 wc social, sacada com churrasqueira.
piscina, sauna, 2 garagens. todo mobilladq ,

inclusive com eletrodomêsticos

�$ 550.:C!_!l�_!l_ Area Prlv. 107m'

975-02 - Apartamento ( 104 ) - com , dorm.
+ 1 suite, sala de estar, cozinha, bwc,
sacada clchurrasq. e 1 vaga de garagem.
Prédío com elevador e salão de festas.
RS 220.000,00 Área Privo 84,77m'

L419 - apartamento - 2 darms. (1 s.),
.

cozinha, 1 wc social, sacada com churrasq.
51 de jantar, 51 de estar, área de serviço,
2 garagens, 2 bwc , sacada.
RS 265.000,00 Area Prlv. 99m'

783-02 - Apartamento 2 dorm., 1 suite,
cozinha. sala ,jantar/estar, churrasq.na sacada,
garagem dupla. área de festas mobiliada.
piscina.
R$ 550.000,00

657-02 - Apartamento 1 suite,2 darm.,sala de

estar/jant'ar,churrasq. na sacada,01 vaga
garagem, piscina coletiva, salão de festas.
RS 230.000,00

Area Prlv. 78m2
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OS MELHORES
INVESTIMENTOS

VOCÊ ENCONTRA AQUII

839·02 • Terreno de esquina no bairro
amizade. Prox ao mercado carolina
RS 115.000,00

853-02 -

Terreno com 726m2
R$ 125.000,00

952-02 - Terreno de 219.000m' com 2
ribeirões, cascatas, nascentes e mata nativa.

R$ 215.000,00

953·02 - Terreno com 435m', plano, murado,
rede de esgoto. e em rua calçada
R$ 150.000,00

Acesse:t.'J
www.leier.imb.br

Área Terreno 480m'

U9a - Casa com 2 dormitórios, salas de
estarljantar,churrasqueira privativa.j ardim.
garagem. alarme. portão eletrônico.
rua asfaltada.
R$17a.000,00 Áraa Terreno 341,25m'

979-02 - Casa com 3 dormitórios. sala de

estar, copa e cozinha, bwc, área de serviço e
1 vaga de garagem
R$ 195.000,00

Áraa Terrano 303m'

"'Amizade

861-02
Terreno de 360m2
R$ 145.000,00

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 Água 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,OO
973-02 Água Verde - 705m2 R$240.000,00
916-02 Baependi - 435m2 R$270.000,00

977-02 Vila Nova - 390m2 : R$280.000,00
954-02 Czerniewicz - 431m2 R$300.000,OO
835-02 Água 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,OO
881-02 Vieiras - 630m2 R$370.000,OO
920-02 Baependi - 2.691m2 R$390.000,OO
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
817-02 Salseiros Itajaí - 11.700m2 R$3.300,000,00
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:nI:!-412 .. klla PlV., 87,95. AplO com2 '!!<irm.
.. 1 i!lÜiI:e, balllieilm, 1I;II1a, <lMJj;;1óIl. 'lli'Ili<l "'Illld
de el!lr1l9err" I> li!i1ili1leJIi ,�Q di> aplo b!!!'f(!O
COlrl 8t.:l:OIli'<I:e 1$ tS1l.aOO.110
RS 175.11100,.;0 ÁI'II" I>'rill•. i117;95m-'

882..j}2 FlitlOám Elo.n>,<r>ersl'illlo, liM'C tom

IIidIC. 1OIi'J'íá," eíllbiil1do li! 1 1fflg;!I. de
garu,gern
1'1$ 1110,1300,110

Álea 1".111.. !110m'

'934a /I4lI!!I12riI>!!I'iOO etlllll_ 1, dolm.. '1

Butte lIiIIfflii!l:. 'Salll 01'" I!lSliIr e jãJi'ill'lt< .:ozillha,
bWc: comm� e1e""w, &;;;1êe de. fe!la!l,
J*l1'tlMl.iAd.
1'1$ 209.l)Jl(J,1l1l Af8ã PriIl'.. lI4m,· ,

OS MELHORES
IN'VESTIMENTOS
VOC� ENCON'TRA AQUI!

ACesse:
www.leier.imb.br

·WI\II.Q·! • Ctillel'tlJjra dllljllEli< 11!{!M". '1" �: t
"I!lill!!, :1 clon:n.. ballheíttl.otiliN., IIlh'.I!btl, ....lluf..

,

'I!1iI'tM"j.!tfflllllt, _1lI8.&!pei1l�el<H di!'

�reg� e.'lI<8ll1i..ir&, Z' jlilitl: 1 i!lwl." mMiIelf.

R' UClILOOO,OO ÁI'IIII pli .... 13_

71Wl2· Apto Cilm 52i1i". 1 dIorm, I>ó:lÍifihlll

amp'lll,. 1 ...alllll,dl!! gllil1l!1jJ;!íl!li. i!lali!io<l:e [!MiM,
IIfIIl<lltlÕ ílCliít!lemla !lIIrlíi.
lU 121i.ooll.,OD,

1'9fi.112.1lIj!I<> 00<tiII1111i', :1 Cjililll'109, balllil!!lKl"
... Ia, Oàllr:llla mm mó.e-!!I, iIlN!1li de s�.
ueadll. ,ro!ll!sfal1�, lll'!ilIltM llo�1O MÍlIIEi,
_itlll. aoiill8 IlmC-l!I pi!<'CIIM.
R!$1'87.000.oo

:r91j"():1 .1Ip1oi:ClM 83,37líõ\lO<Ó__ 3"'1.11'113,
IliItlll\ Ctlm 2 amblelilll."_ dI!! ,..,1\Ii90,
s",ead", 00'" emuma�r:jII"'lr", .. 1 Wlgl!ld..
gllli:!ljJ;!í1ll1 ,

1'1$ 14111.1I00..aO �m. ptiV: 113;.311111'

Três RiDiS do Sul

111242,CObertllra duJllelC. é'li!ldbt 1" pi>l<>; 1
!!ti1I<l .. 2 donm., i$liIl; dI>�e j;ailtllll,
�.Z' pi.o!_hlúl!it* .. � 2 vaga!
de;gl!ltilfl"',n.·�i�i>. Gt!I'8mié-õ e lICllb_tII.
RS .4f>!i.llOO,OIl À:r1l!a,I'IIiV. 1:231!1í'

8117-D2.�t'I:!Ill'II!<1to 00l1li 64m"2 dotm., !!;3la
der ;;!;lar, -M._" I_tliletlli. Pt6®
GtlffIl 4 ilJ:ilOO i!!JIi l'iIl:!I 3!1falli!rifla. IlfnllCl!!II" i;fIi
funflo di> :2012,
R!$ 1'15"1II11l,1I0 ÁMa ptlll. '6ill'iI:'

88942 ApartaIll>!fIOO Cilffll 115m" 2dã_IM
• 1 &lill!!, fallalltleria, GIIUII'II!!tjU!!lM" 1 ...aga
de gJ!tiIfl-- Illió.!!1 com i!'Mlão <!I:elJiãftfo=. @

IMetl�e. PiIllNlO pata i'I'Iliftr
R$1E.1iI00iIilD .....li ptiV" 1I<S""

lIi93.Q! �_;erilO<:Offil 54m' 2 _� lII!IIa
<I:e I!!;;oor " Jantsr; eoziilfla, b.oc.S_il com
<oilKlft"""lueita e 1 vaga dI!! ;gl!Itagl!!!ii. "I�i>
,,_Mioo e 'leb_MI!!IlIó _,_g.",��o
Ri' 15!1.ooQ,01l Mila li'tl�. ,54 ...1'

N4�'2 J!�..ltiltJ!Ili!ll", "�i'l1;5m" oorM !lJI!rm.
., 1 suflll. copa;; IXllili'llla, 1Il...t;. ':!ICl!o!lll.
Etllfteio ,0011'1 salão de 'fesoos,liidell!ilãllO,
poí1ào elel1áollCO, iflll!!_e e �Ul!!e. I!!lll!!liõõ
R$ 11'0.000,00

. .Are", P1',11I.15m·

�1!5-412I1pa_!Ili!llll cOlI'l ,l>2m' (corri 1
dO_o.1 9Ulle, !laIB'me e!ll;l!r; etl211l1ia,
b4� âféll dI>$�. ;;iltóild�ftiln
COOffllilqUi!iflll. (liII'8fliéM.
Ri 149.000,110 .Ár'eá Pioi...MM'

1!123.112. Ajl<8ttaltM!nlo ftliII, 6� oom 2

dM1li1i1Jlio;;, il3li1t <I:e i.!SliIt'e jantsf: eozi".,,,,,
bwt_ ,ol<'ea de ;;eM,o, e8ll;l1d1! llIiM
eIliJlI'II.CjUêI.... 1 \I�2l d�. g.&,�mn.
R$131O..oDlliiIKl Atea P.rl�. 61J""

93iBa Ajl<àl't>iIf""'1<l rolll' 5_'::-MI> 2
domllt6�!l. �:!!IS da I!!!õlat. _li:>. Imt, até<!!
dell� e pOltllO l!il!!!to_

-

lU t3D.aOO..110

l(;!M,9��'!f§,!;;.;�Af!!:�g�:��j�i�,tI�9�{i,�INHA CASA MINHA VIDA
-- - - - - -

-
- - --

.
MinllaC8sa
·MinhaVida

Três Rios do Sul Vila Rau
- - - - -- - -

Apariam,@1'I10 COI11: sala e. cozil1ha conjugadas} BWC, :lÍ.rel2 dia
slImo'iço, 1 vaga dei estacmlialillemo.

Apto com: Sal.a, di!!' II1lstar�jantar. eozir�lhlil" ,bwc, àr&,� s@I'II'lço,
11 01.1 2 ''JIiIQ!flS, de. ,garagem
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:� IMOBILIÁRIA
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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,,_ PRONTOS
479,21008'08

Ref. 4871 - Centro - Ed. jardim de Monet

-04 suítes (sendo 01 com closet)
-03 vagas de garagem

-Área privativa: 244,62m2
-Área total: 350,47m2<

-R$ Negociável

Ref. 2313 - Amizade - LOTE COMERCIAL
-Terreno ideal para prédio ou salas comericiais.

-Área terreno: 451,02m2 (15x30)
-Rua Roberto Ziemann

-R$ 245.000,00
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COMPRA - VENDE - ADMIN:ISTRA

Fone: 47 3276,·1003
Creci/SC 2.807-J imóveis

479248-9078 (Vivo)
Plantão

47 9672-1052 (Tim)

Vila Nova Barra do Rio Cerro Jaraguá Esquerdo

Czerniewicz Três Rios do Sul Centro

Apartamento Apartamento Apartamento

R$ 195.000,00

EDIFiCIO GRACILlS "

Apartamento com área priva�va de77m' sendo Sulle + ()1

Dorrnitôrio, 02 Banheiros, Sala de Estar/Jantar, Cozinha,
Área de Serviço, Sacada com Churrasqueira

e 01 Vaga de Garagem.

R$179.000,00

Apartamento com área privativa de 87,50m'
sendo Suite + 2 Dormitérins , Sala e Cozinha,

Banheiro. Lavanderia, Sacada com Churrasqueira
e 01 Vaga de Garagem.
R$169.900,00

Apartaménto com área privativa de 8S,60m' sendo
Suite + 2 dorm. , Sala de Estar/Jantar. Cozinha.

Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.

Apartamento íj�1
Apartamento com área privativa de 56.81m'

sendo 2 Dormitórios .Sala Estar/Jantar,
Cozinha, Banheiro, lavanderia

e 01 Vaga de Garagem
PODE SER FINANCIADO

R$109.900,00

EDIFICID TOWER CENTER
Sala comercial com área Privativa de 74.44m'

sendo Cozinha, Banheiro
e 01 Vaga de Garagem

Comercial

Comercial Residência Residência

Rua Joinville em frente aWEG 2
terreno com 994,95m'

(18 m x 5S,50m) tendo 03 Casas com
aproximadamente 85m' cada.

Casa com 106m' sendo Suite + 02 Dorm�órtos

semi-mobiliados, Sala de Estar, Sala de Jantar.
Banheiro, Área de Serviço, Cozinha mobiliada e 01

Vaga de Garagem.
Aceita Financiamento

R$ 315.000,00

-

....
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- 2 qtos- Barra do Rio Cerro
prox. a Maiwee
R$ 480,OO+.cond.

-2 qtos - Centro
prox, Onco Clínica Jaraguá
R$750,OO+ cond.

-1 suíte + 1qto - Vila Lenzi
prox. Weg 1
R$800,OO + cond.
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-1 surte + 1 qto - Centro

prox. Onco Clínica Jaraguá
R$800,OO + cond.

Locação Comercial
-Ponto Comerciai _ Centro
prox. Breithaupt da Renoid
Terreno 375m2
A. Construida:155m'
R$2.550,OO .

Empreendimento Monte Olimpo
1 suite + 1 qto com A,1.80m2 I 1 suite + 2 qtos A.I,110m2
2 suites + 1 qto A.1.187m2

.

Hall de entrada e Salão de festas Mobiliados e Decorados

� Acabamentos Vatil C02��r:..:<vv ...

YC'llJ�f
Co... ini'torr.

Bairro: Barra do Rio Cerro
1suite + 1 qto A partir R$125.000,OO
Amplasala + sacada com churrasqueira

Ref.:00407,001 Bairro: São Luis - 1 suíte cf banheira + 2 quartos,
Excelente padrão de acabamento, Cozinha MOBILIADA,

Salão de Festas cf churrasqueira e Edícula,
Ampla sala cf hall de entrada R$380,OOO.OO

,
H

L· R.ef.:00356.001 .. B.airro: Vi.. i.a. Lanzi �1 'Ref.:OO.29.2.001 Bairro: Ilha da Figueira
1_��:.+!_q�s_�!����!_9�:()���0_j I.... .! �:mi suites R$179 OOOpO

Deacordocomalein°4591/64. informamos que as informações neste material têm caracter exclusivamente promocional, de acordo com o memorial descritivo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370·1122
9117·1122 Plantão de Vendas:

9117·1122

ReI. 2140- opto Bcirro Vieims - Ras.Montreal-contendo: 02
dormitórios, bWl sodol, solo estor, sorodo com djurmsqueira, cozinho, Ia.
vonderio,01 vogo garagem. Semi-mobiliado. Ara0 privo1ivo: 54,43m2.

Valor: RS 147.001,00.

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

--=

ReI. 2139 - Bairro Joraguó Esquerdo - Torre Oi Soli
Residenciol- Aptos contendo 02 dormitórios, bwc social, solo
estar, socodq com churrasqueira, cozinho, lavanderia, 01 vogo
garagem. Areo privativo o partir de 60,07m2.lncorporolão

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

ReI. 2110 -Apto no Centro - Res.ltolio - Contendo: sufie
com doset, 02 demi-sufies, lavabo, estor/iontor, socodo com

churrosqueira,tubulolão poro águo quente,medidor indiv[duol
de águo, tubulação para split. Prédio com 02 elevadores. Areo
pivativo: 121,OOm2 mais 01 ou 02 vagos de garagem. Valor: o

consultor. incorporolÓo sob matriculo n.o 26.047

ReI. 2162 - Apto - Bairro Borro Rio Cerro- Res. Emonuel

Contendo: Ól suíte, 02 dormitórios, bwc sodol, solo estar, socado

.rom churrasqueira, cozinho, lavanderia, garagem. Área privativo:
87,5lJm2. Valor: 190.000,00.

ReI. 2143 - Aptos Res. Vila Modoleno - Bcirro Am�ode - contendo:
02 dormitórios, bwc, solo estar, somdo IIlm dlUrmsqueirn, cozinho,
lovonderio,01 vogo estacionamento. Areo privo1ivo: 72,75m2-

IncorpofO\ÓO sob motrírulo 63.486. Valor: RS 144.001,00

CENTRO - CASA COM SALA, 2 DORMI

TÓRIOS, BANHEIRO, COZINHA, QUINTAL.
R$750,OO +TXS,

SÃO LUtZ - casa 2 salas, 3 quartos,
banheiro, cozinha, lavanderia, área externa
grande. R$ 800,00 (Disponível em julho)

'\_\lo APARTAMENTOS

SÃO LUIZ - apartamento 1ªlocação, 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderiil,. banheiro e vaga de
garagem. Prédio com área de festas e playground.
Aluguel R$600,OO + taxas.

CENTRO - APARTAMEN1D COM SACADA,
SALAGRANDE, 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$ 650,00+TXS,

BAEPENDI- RES. BARTEL - APTO SUITE
+ 02 DOAM. AMPLO - AREA PAII/. 91 ,06M .

R$68O,IJO.t.TXS,

"

CASAS

ReI. 1166 - (asa olv. - Bairro João Pessoa - contendo, 02

dorm.bwc, sala estar, (azinha com móveis; lavanderia,
garagem pi 02 carros. Área oprox.coso: 100,00m2. Área

terreno: 261,11m2. Valor: RS 185.000,00.

ReI. 1162 - (alO 01,. - Bairro Novo Brosilia - contendo: 01 suíte,03
dormitórios, bw(, lavabo, sola estar, {azinha, área festas, garagem. Área
aproL roso, 180,OOm2. Área terreno 626,00m2. Valor: RS 333.000,00.

ReI 1164 - Sobrado- Bairro Centenório-Ol su,e,O'l donn.,soroda, bw,
escritório, solo estor, SIlla jantor,IIMlbo,rorinho,IIMlnderia, óreafestas,
garagem pi 0'1 corras. Semi mobiliado. Área cprol rosa: 139,00m2. Área

terreno: 450,OOm2. Valor: RS 480.IlXJ,OO.

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 RIO CERRO
TERRENO COMERCIAL COM ÁREA DE 1.0l14,5
M', PROX. AO SUPERMERCADO BRASÃO.
ALUGUEL, R$1.200,IlOtTXS

CENTRO - ED. CHIODINI- sala comercial com
9Om' - aluguel R$8SO,OO

CENTRO - TOWER CENTER, SALA EM· 2 AM
BIENTES, RECEPÇÃO E COPA COM ARMÁRIOS,
BANHEIRO,1 VAGA DE GARAGEM. ALUGUEL
R$960,OO.+TXS.

BARRA - RUA FELICIANO BQRTOLlNI. SALAS
COMERCIAIS NOVAS- DE 84M2 A 129M'
(COM MEZANINO). ESTACIONAMENTO FACIL.
CONSULTE-NOS!! COO 955

CENTENÁRIO -1'LQCAÇÃO SEMI MOBI
LlAOO. Sala, sacada com churrasqueira, Quarto,
cozinha com armário, banheiro, garagem. Aluguel
R$620,OO+TXS.

EXCELENTE IMÓVEL COMERCIAL
LOJA COM ESTACIONAMENTO

PRÓPRIO, 02 BANHEIROS E

AMPLO APTO SEMI-MOBILlADO_
COO 1023

Venha morar no Res. Eduardo Pamplona
excelentes apartamer]los com 3 surtes e 2

vagas de garagem, salão de festas, \!C8demla,
brinquedoteca e piscina térmica. Confira. Incor
poração: R.11-56.344.04. God. 1022

LOFT COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO,
PRONTO, UMA VAGA DE GARAGEM

C.OBERTA. PRÉDIO COM ELEVADOR.
VALOR R$ 95 MIL. COO 1025

�l GALPÃO
GIJARAMIRIM - GALPÃO COM

1.000m2, ÁREA DE ESTACIONAMENTO.

ALUGUEL R$1 0.000,00+TAXAS.

CZERNIEWtCZ - ED. JAESSEA II. Saia,
suíte + 2 dormitórios, banheiro, oozinha, lavanderia,
garagem coberta, sacaôa com churrasqueira.
Aluguel R$ 680,00+1axail.

CHICO DE PAULA - APARTAMENTO COM
2 QUARTOS, SALA E COZINHA CONJUGA
DOS, BANHEIRO, ALUGUEL. R$400,oo +
TAXAS

1illEl�<!]:!) [ill!:>���<!]:!)0!fIc�O

ÓTIMACASA DE ALVENARIA, CON
TENDO suiTE MAIS 2 DORMITORIOS,
DUASyAGAS DE GARAGEM, ALAR!vtE,

;��,RJA�R��6���g�,��t3ft:���
R$285 MIL. COO 1079

CZERNIEWICZ - GALPÃO -

ED. MUNIQUE - APARfAMENTOCENTRALCOM
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, CONTENDO sUÍTEMAIS
1 DORMITÓRIO, ANDARALTO, SACADACOM
CHURRASO.E 1 VAGAEl8GARAGEM. PARCIAL
MENTE MOBIUADO. DÉR$235MIL POR APENAS

R$215 MIL. COO 1012

AMPLO APARTAMENTO COM 2 DOR

MITÓRIOS, 01 SUíTE COM SACADA, SALA DE

ESTAfI:SALA DE JANTAR, COZINHA, LAVADO,
GARAGEM COBERTA, CHURRASQUEIRA E
AREA DE SERVIÇQ. PORCELANATO E POR
TAS LAQUEADAS.AREA NOBRE NA PRAIA DE
ARMAÇAo. COO 1014

aproximadamente 680m2, terreno
aproximadamente 1.DOOm'. Aluguel
R$5.700,DD+taxas.

Ref. 2170 - Apto - Bairro Vila Novo - Ras. Jardim das Mercedes
- 02 dorm., bwc, solo estar, sacudo, cozinho, lavanderia, 01 vago
estoaonomento coberto. Areo privativo: 5O,OOm2. Semi mobiliado.

Valor: RS 127.000,00.

ReI. 1163 - Coso misto - Bairro Vila Lenzi - 03 dormitórios e

demais dependências. Área aprax. coso: 70,00m2. Área terreno:
747,28m2. Valor: RS 400.000,00.

EXCELENTE RESIDtiNCIA! SUíTE + 02

DORM., SALA DE ESTAR, SALA DE TV,
COZINHA MOBILIADA, ESCRITÓRIO,
GARAGEM PARA04 CARROS, AREAoE
FESTAS COM.PSCINA. IMPERDíVELI
COD.l027

EXCELENTE APARARTAMENTO COM

1 SUíTE MAIS 2 DORMITÓRIOS, SALA,
COZINHA, SACADA, DEPENDÉNCIA DE

EMPREGADA, 2 VAGAS QE GARAGEM,
ÁREA PRIVATIVA 128,09 M. COO 1064

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-112·2

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
Plantão de Vendas
Osmari 9981·11-22
Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

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 �

• 10 pavimento: garagem, acesso social,
depósito e instalações de serviços;

•
2° pavimento: garagem, salão de festas
e playground;

.

.24 apartamentos (4 por andar);

• 106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto TIpo 1

106,73 m2 _ Privativo

_ REF.1470 - Banheiro

_ 77 ,68m2 de área privativa
- Suíte + 1 quarto
- Sala de estar e jantar

- Cozinha

_ Área de serviço
_ Sacada com churrasqueira

._ 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

_ Ótima tocoüzoçôo.Bclrro São Luis.

• 86m2 Privativo Suíte + 1 dorm,

• Sala de Estar e Jantar conjugadas;

.Cozinha;

.lavanderia;

.Acabamento em Porceíonoto, Gesso·e Massa Corrida;

• Espera para Spllt;

• Hall de entrada, Área de festas e Playground decorados

Estágio do Obra Maio/20 12

- REE1379
- Ótima localização, na Ruo 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 64,76m2 de área privativo - 1 SUíte + 1 Dormitórios;
- Dl Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

�"'.

I
I

_.:J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. DESCUBRA O PRAZER DE MORAR

JRlAV]ENNA
RE,SIDENCE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EPASSOS
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CRECI3057J

4730550073
DESTAQUES

R$

1.200.000,00

PLANTÃO:

479999 ...1011
wwyI..epassos.com.br

Marina Frutuoso, lao· sala 4P
CentrQ - JOfOgVÓ do Sul • Se
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20 ANOS COM VOCÊIllilra
IMÓVEIS

ii
www.girolla.com.br

Rua Barã() do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do 5L,11 I SC I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com,br I www.girolla.com.br

3003: 3003 - SAINT TROPEZ-
1 , 2 ou 3 qtos. À partir de R$ 140
mil com excelentes condições
de pgto.

3001: FLOR DE LÓTUS -

Suite + 1 qto ou Suíte + 2 qtos.
Otimo acabamento -B locali

zação. À partir de R$ 210 mil

3017: ÁGUAS MARINHAS -

Novo. Suíte + 2 qtos, ampla saca

da e 2 garagens. R$ 258 mil

3046: VILLE OU SOLEIL -

Novo. Suíte + 2 qtos, sacada e

2 garagens. R$ 350 mil

3050: CATARINA ERSCHING
- Semi-mobiliado. Suíte + 1

qto. Prédio com piscina, eleva
dores, academia. R$ 260 mil

3176: JARDIM EUROPA -

Novo. 2 qtos, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira e

garagem. R$ 130 mil
'l

3154: JARDIM AMÉRICA - Novo.
2 qtos, sacada com churrasquei
ra, R$ 100 mil (á vista ou R$ 125
mil com outras formas de pgto)

1075: AMIZADE - 57m2 cf 3 1013: CENTRO - 180m2 d
qtos, sala, cozinha e casa de suíte com banheira + 2 qtos,
madeira nos fundos. R$ 165 salas, bwe's. Pode ser utilizada
mil. Aceita terreno comercialmente. R$ 500 mil

1196: ILHA DA FIGUEIRA -

177m2 cf suíte + 2 qtos, coz
inha mobiliada. R$ 320 mil.
Aceita apto.

1217: ESTRADA NOVA - 1229: JGUÀ"ESQUERDO -

79m2 ef2 qtos, cozinha mobili- 140m2 ef3 qtos, cozinha mo
ada. R$ 165 mil. Aceita carro blliada.rárea de festas e am-
ou terreno. pio terreno livre. R$ 220 mil.

'T E R R E NOS

2001 - CENTRO - 1.933,66M2 - R$2.500.000,OO
2004 - CENTRO - CONDOMíNIO FECHADO. R$ 171.000,00
2011 - CENTRO - 326,71M2 - R$ 230.000,00
2014 - CENTRO - 588,75M2 - R$ 380.000,00
2045 - CHICO DE PAULO - 504M2 - R$ 120.000;00
2081 - AMIZADE - 340,35M2 - R$ 79.000,00
2083 - AMIZADE - 1.800M2 - R$ 800.000,00
2101- BARRA DO RIO CERRO - 450M2 - R$ 139.000,00
2108 - BARRA DO RIO CERRO - 2.112M2 - R$ 350.000,00
2111 - BARRA DO RIO CERRO - 3.300,82M2 - R$ 1.300.000,00
2194 - FIGUEIRA - EXCELENTE OPORTUNIDADE! 7.500M2 - BAIXOU PARA R$ 990 MIL

2229 - JARAGUÁ ESQUERDO - CONDOMíNIO FECHADO - R$ 175.000,00
2230 - JARAGUÁ ESQUERDO - 300,60M2 - R$ 84 MIL

2242 - NEREU RAMOS - 300,71M2 - R$ 79.500,00
2244 - NOVA BRASíLIA - 2.465,89M2 - R$ 800.000,00
2367 - TIFA MARTINS - 350M2 - R$ 128.000,00
2417 - VILA NOVA - 851,53M2 - R$ 225.000,00
2418 - VILA NOVA - 425,25M2 - R$ 330.000,00

3041: BELLE VIE - Novo e com

excelente acabamento. Suíte +

2 demi-suítes, ampla sacada e 2

garagens. R$ 380 mil

3169: DOM ARIEL - Suíte +,
2 qtos, cozinha mobiliada e 2
garagens. R$ 220 mil

1110: BARRA DO RIO CER
RO - 130m2 cf 3 qtos, sala:
cozinha, área de festas.
R$ 165 mil

1234: JGUÀ ESQUERDO - 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$110mil

3000: DUBAI - Excelente
acabamento. Semi-mobiliado
cf suíte + 2 qtos. 2 garagens.
R$ 460_m_i_1__

3051: NOVO HORIZONTE -

Semi-mobiliado. Suíte cf closet +
1 qto e 2 garagens. R$ 320 mil

1145: CHICO DE PAULO -

108m2 cf suíte + 2 qtos, coz
inha, churrasqueira. R$ 180
mil.

1240: NOVA BRASíLIA - 108m2
cf suíte + 2 qtos, sala, cozinha,
edícula. Pode ser utilizada com
ercialmente. R$ 250 mil

3102: D'ITÁLlA - Suíte + 2 qtos,
cozinha mobiliada, sacada féchada,
churrasqueira. R$ 163 mil

3057: CHRISTIANE MONIQUE
- Semi-mobiliado. Suíte + 1 qto, 2
garagens. R$ 235 mil

1390: VIEIRAS - 82,34m2 cf
2 quartos e amplo terreno.
R$ 180 mil. Aceita imóvel.

1256: RAU -' Geminados
novos - 170m2 (cada) cf
suíte + 2 qtos, área de festas.
R$ 250 mil

1192: ILHA DA FIGUEIRA -

170m2 cf 3 qtos, edícula cf
suíte e garagem. R$ 165 mil

1449: SCHROEDER - 80m2
e com amplo terreno para
construir. R$ 135 rriil

1393: CENTENÁRIO - 244m" d
suíte + 2 qtos, área de festas com

piscina. R$ 340 mil. Aceita casa ou

apto. em Barra Velha.

1435: GUARAMIRIM - 76m2 d 2
qtos, sala, cozinha. R$ 160 mil. Aceita
apto. em Jaraguá

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• VENDA· LOCAÇÃO • ADMINISTRAÇÃO

3076: ED. CÂNDIDO PORTINÁRI - Exce

lente localização. Suíte + 1 qto. Consulte
nos. R.I. 3-61.920

3152: EUGÊNIO TRAPP - Suite + 2 qtos ou
Suite máster + 2 suites, vaga de garagem
adicional, terraço'. Área de festas d piscina,
salão de festas, dois elevadores e muita co

modidade.Consulte-nos!

3602: DRIESSEN - Suíte + 1 qto, Suíte +

2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos.
3007: MllANO - Excelente padrão d suite
máster + 2 suites, 3 garagens. Consulte-nos!
RI.1-65.549

3025: CENTRO - MANHATTAN - 3 suites,
2 gar. e a vantagem da planta poder ser
modificada para atender ás suas necessi
dades. RI. 4-31.988. Visite o decorado.

3094: Czemiewicz - Última unidade com

preço especial - Suite + 2 qtos, 2 garagens.
R$180 mil

3110: JGUÁ ESQUERDO -r- ANA
LÚCIA (Torre B) - 'Suíte + 1 qto,
sacada cf churrasq. R. I. 1-62.185

3011: VILLENEUVE - Alto padrão e ex

celente localização. Suite master + 3
suítes. Condições de pgto especiais.

3334: ESTRADA NOVA - ES

TAÇÕES - 2 qtos, sacada, por ap
enas R$ 1"15 mil R.1. 2.43.785

..

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m2 dos ambientes. Valores e

condições especiais. RI. 7-20.073

3392: VILLAR - Excelente localização. 2

quartos, sacada com churrasqueira. Con
sulte valores e formas de pgto. RI. 2-57.444

3206: PALADINO - 2 quartos, sacada
com churrasqueira. Pagamento facilitado.
R.I. 1-61.660

.

3406: ESPLANADA GLATZ - 2 quartos,
sacada com churrasqueira. Entrada +

Parcelamento + Financiamento. Condições
imperdíveis. RI. 2-66.608

3281: EMMENDOERFER HOME CLUB - 3

opções de plantas. Aqui vr:x:A aproveita o mel
hor da vida, na segurança da sua casa. VISite o
decorado.

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de

plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços + parcelamento.

X

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 pgto facilitada. Aoeita
imóvel no negócio. Consulte-nos. R.I. 1-61.952

3004: CENTRO - IBIZA - Duas opções de plantas, 2 ga
ragens e apenas 2 aptos. por andar. A partir de R$ 360 mil
R.1. 1-65.839

3370: MELlAH - 2 QTOS OU SUíTE + 2 QTOS. Á PAR

TIR DE R$ 135 MIL. CONHEÇA AS EXCELENTES CON

DiÇÕES DE PAGAMENTO.

3064: BAEPENDI - PÁSSAROS E FLORES -.Suíte + 2

qtos. R$ 310 mil R.1. 7-2.597

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUíTE + 1

QUARTO. E,/'JTRADA + PARCELAS FACILITADAS. À
PARTIR DE RS 205 MIL. R.I. 1-60.083

.�-----

3044: EDUARDO PAMPLONA - Excelente

padrão! Apenas 2 aptos por andar. RI 11-
56.344

3060: AMIZADE - JULIANA CHRISTINA - 02

ou 93 qtos (sendo 1 suite), 2 vagas de garagens
(opcionais). Entrada + paroelamento. R.I. 62.167
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Ref, 2451

(47) 3371-5544 VENDAS
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13:30h - 18:30h

Sábados e feriados plantão.
- rejane@atlantairnoveis.com

1IMifiI_

Resid. Soberano (Em Construção)
na Vjla Nova. Apto Tipo 01: 01 suíte
+ 01 dormitório, sala de estar e jantar

. sacada com churrasqueira, cozinha,
área de servico, bwc social, garagem.
Apto Tipo 02: 01 suíte + 02 dormitórios
sala de estar e jantar, sacada com

churrasqueira, cozinha, área de

serviço, bwc social; garagem.

R.I.25.232

Ref, 2474

A partir de R$200.000,OO

Raziei Residence (Em Cônstrução)
no Baependi com 3 suítes, sendo
uma delas suíte master, lavabo,
sala de jantar/estar, sacada com

churrasqueira, cozinha, área de

serviço, com 02 vagas de garagem
02 Coberturas.

Ret. 2381 Resid. Saint Germain (Em Construção) na Vila Nova com com 1 suite, 2 dormitórios,
bwc social, sala de estar e jantar, sacada com churrasqueira, área de serViço,
02 vagas de garagem. Acabamento: REBAIXAMENTO EM GESSO NAS SALAS,
PISO LAMINADO EM MADEIRA NOS DORMITÓRIOS, PORCELANATO NAS SALAS,
PREPARAÇÃO PARAAR SPLlT, HIDROMETRO INDIVIDUAL.

R$ 219.000,00 à R$235.000,00

Apartamentos a partir de
R$305.000,OO

Rei. 2460
Ref.1661 Rei. 1606

Edifício Juliana no Centro
com 01 suíte + 2 dormitórios

copa, cozinha, área de serviço
sacada, churrasqueira, 02
vagas de garagem.

R$179.000,OO

Casa no João Pessoa com 03 quartos
01 escritório, sala de Iv, jantar, cozinha
área de serviço, 02 bwc social, garage
para 03 carros

Casa no Jaraguâ 99 co
4 dormitórios, bwc social
sala, cozinha, área de serviço,
área de festa com lavabo,
3 vagas de garagem (em fila).
R$180.000,OO

Rel,2494
Rel,1659

Resid. Algarve no Amizade com
, 02 dormitórios, bwc social, lavanderia,

sacada com churrasqueira, 02 vagas
de garagem cobertas.

closet, 02 Quartos, sala de jantar/estar.
cozinha (mobiliada) bwc social, lavanderia,
área de festa com churrasqueira e fogão
à tenha, 02 vagas de garagem.

R$390.000,OO

asa na Jtha da Figueira com

1 suíte + 2 quartos, bwc sociat
sata de estarqantar, cozinha,
área de serviço, área de festa
com churrasqueira e despensa,
garagem para 3 carros.

Rei. 2458

Walter Bartel no Baependi com
01 suíte + 02 quartos,

��.sala de estar�antar, bwc social,
� 'cozinha, sacada com cbunasqaera,

área de serviço,Ol vaga de garagem

R$199.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Localizado na Rua 25 de Julho, sino
Bairro Vila Nova .. Jaraguá do Sul· se

.

Esplanada Glatz.
Na Vila Nova,
sua vida nova!

ENTRADA DE

RS1S MIL

Apartamentos de 98 e 115m2 de área total

2 dormitórios

L Área de convívio integràda (cozinha,
salasde estar e jantar)

Sacada. com churrasqueira

Banheiro e área de serviço

Espera para ar condicionado e TV a cabo

1 vaga privativa de garagem com opção para

aquisição de mais uma

Área verde e de lazer Playground
Salão de festas

2 elevadores por bloco

Incorporação e construção:
Vendas:

ERBE
CONStRI)'ORA

(47) 3055-0919
(47) 8447-9319
(47) 8424-5050

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�Enge.tecIMOVEIS

Você escolhe 'sua conquista www.engetecimoveis.com.
Padre Pedro francken, 217 � Cel'ltT,? - CEP: 89251�040 - Jaraguá do sul/se

Co.ncretize seu sonho!

Nereu Ramos.

to a aprovaç�o pela Caixa Econômica 'e

as 1,()6.4o�/OD
minha \li4q!
[aI.

Para mais informacões:
------------- ����������

e-mail: marcal@engetedmoveis.com .•br

ou Ligue para: 8845-9814

; REF 445 - Amizade
Apto térreo com 2 qtos, sacada com

� churrasqueira, cozinha mobiliada, bwc, sala,
garagem. Vaiar: R$ 150.000,00

.

Aceita proposta de casa com maior valor

Localizado na Rua Henrique Friedemann, próximo a AC1AG;
Centro
de Guaramirim. Apartamentos:
COl"!l1 suíte + 2 quartos, com 1 suite + 1 quarto; com 2 quartos.
Apartamentos a partir de
R$ '33.000,00. Consulte-nos.

Rua Presidente juceüno, centro de Jaraguá do Sul- Se.
Apartamentos- com.
01 surte, 01 quarto, banheiro, sala de estar/jantar cozinha
sacada com churrasqueira

'I

����j��ri�d��O' 01 vaga de garagem, preparação para ar

REF438 - Centro

Apto com 3 suítes, escritório Isuíte,
home Oflice, sala, copa, banheiro,
cozinha e 03 v.agas de garagem. Todo
mobiliado. R$ 1.200.000,00

EMMENDOERFÊR HOME CWS
More emum ponto estratégico de Jaragu� do Sul, o EMMENOOERFER HOME nus oferece tudo para sua famllia morar bem, no bairro Vila
Nova, próxirnõ a natureza e tudo que voce precisa ?a cidade.Rua Frederico Alberto Curt Vasel, 575 - Bairro Vila Nova - Jaraguã do Sul'
Duas torres, cada uma delas com 6 apartamentos típo por andar. Serão 11 pavimentos de apartamentos tipo e um pavimento superior
com coberturas planas.

'

VILLA CATÂNIA:
Localizado em Balneário de Piçarras, foi
projetado para que pra-ticamente todos os ambientes

tenha.m vista para o mar. Toda a área social será entregue
mobiliada e decorada. Além da preocupação com a

sustentabilidade, com uma área de preservação permanente,
captação � reutilização da água das-chuvas para irrigação- dos
Jardins e limpeza das áreas sociai" a energia solar também
será captada, gerando energia para a Huminação das áreas
sociais.

RESIDENCIAL ESTAÇÕES:
Localizado na Rua Ingo Blunk -

Próximo a Unerj - jaraquá do Sul

O apartamento:
2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, sacada corn churrasqueira,
banheiro social, área de serviço. 1 vaga de estacionamento.

REF 453 - Ilha da Figueira
/Casa alvenaria com 3 qtos, sala,
cozinha, área de serviço, garagem,
bwc, toda murada. R$170.000,00

�Eng, .teC
IMOVEIS

Você escolhe sua conquista

REF 390 - Nova Brasília

Apartamento - 1 suite t 2 qtos, sacada
cl churrasqueira, cozinha mobiliada,
bwc, área de serviço, piscina, área de
festa, 1 vaga de garagem.
R$250.000,00

REF 258 - Centro

Apto. com 01 suite, 01 quarto (Planta
original alterada 01 suite+02 quartos)
Safa de jantar e estar, escritõno, coz.,
lavanderia, churras. e 02 vagas de

�'X�po"�óe� CZYa�g��$��õ��ri�a Barão

REF 149 - VILA NOVA

Metragem da casa: 200m2• Metragem do
terreno: 600m2 Casa com suite, 02
quartos, bwc, sala, COZ., área de serviço e

garagem para 2 carros. PREÇO À VISTA
R$ 380.000,00 OUR$ 120.000,00 de
entrada e SALDO em até 90 ( NOVENTA)
parcelas de 31 três) CUB'S mensais.

REF 445 -Resid�ncial Ville Ou So.leil,

apto 501 - Centro - Suite + 2 qtos,
sala de estar/jantarlcozinha
integrados, área de ser/iço, sacada
com churrasqueira e uma sala de
máquinas (depósito). R$380.000,00

REF. 385 - Chico de Paula
03 quartos, bwc. sla de estar, coz.,
lavanderia, garagem para dois carros +

Edicula contendo: lavabo, sala e

churrasqueira. De R$ 245.000,00 por
R$ 240.000,00.

REF 403 - Jaraguã Esquerdo
Sobrados geminados, com +/- 150 m'.
Ambos contendo: 1 suíte + 2 qtos,
bwc, sacada, cOZ., sala de estar/janter,
churrasq., 2 vagas de garagem.
R$ Consulte um de nossos corretores.

Padre Pedro Francken, 217 - Centro - CEP: 89251-.04.0 - Jaraguá do Sul/SC

www.engetecimoveis.com.br

REF347 - Champagnat
1 Suite cl closet, 2 qtos, 3 salas, cozinha
mobiliada, 5 bwc, área de festa mobiliada,
garagem para 2 carros, piscina, depósito,
sistema de aquecimento solar. R$ 1.000.000,00

REF 435 - Centro

Apto Residencial Gaia - 1 suite + 2
qtos, bwc semi- mobiliado. sala de
estar! jantar e cotinha fntegradas, área
de serviço, garagem para 2 carros.

Vaiar: R$ 280.000,00
(Pode ser financiado)

REF442 - Recanto Feliz

Entrada Schroeder I - 'Casa com 1
suíte + 3 quartos, sala, cozinha
mobiliada, 02 bwc, área de festa, área
de serviço, garagem,
edicula.R$250.000,OO aceita permuta.

REF 408 - NOVA BRASíLIA
Terreno urbano edificado com uma
casa em alvenaria (não averbada.
Terreno com 1.100m2 e a casa com

318,95m' (1 suite + 3 qtosj-dernals
dependências e piscina. R$900.000,00

REF451 - Centro

Apto edificio Munique - suite + 1 qto,
sala de estarljantar/cozinha integrados,
área de serviço, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de garagem.
R$250.000,00

REF447 - Água Verde

Casa com 2 suítes + 1 qto, escritório,
salas de jantar/ estar integradas,
cozinha, área de serviço, bwc social,
garagem com churrasqueira + edícula
com +-25m'. R$ 320.000,00

REF443 - São Luis

Casa Geminada - 2 qtos, sala de

estar/jantar integradas, cozinha, área
de serviço, bwc social, garagem.
R$150.000,00

REF 432 - Czerniewicz

Apartamento.no bairro Czerniewicz com
suite,01 quarto, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira, cozinha
área de serviço. Banheiro e 01 vagà de
garagem. Vaiar: R$ 170.000,00

REF 454 - Tifa dos Monos
Casa de alvenaria com área de serviço
bwc social, bwc de serviço, copa,

I

cozinha, churrasquelra, 3 qrtos + 1

��i�eà��C���ot�ri:R; go",Jl��afg8'm�aje.R$165.6oo,00 (aceita proposta)

REF 324 - Vila Rau
Casa de alvemaria com 03. quartos, 2
salas, 2 banheiros, cozinha, dispensa,
garagem para 02 carros.

.

churrasqueira, escritório e lavanderia.
Área do Terreno: 450m'
Área do imóvel: 240m'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDUARDO
PAMPLONA
RESIDENCIAL

•

[
LADO PERFEITO .

pamp'A.9.0ª 47 3275 2608
WwN.PAMPLONAEMPREENDIMENTOS.com.br

Próximo de TUDO!

Ti rrono Cond. Jardim Cri tina
TOl'fl'lno em oondomlnlo ftltmlildo

no Jllrêl'lull EII(!U@!'do eem 659 m:l.

R$ 235.000,00

Edlffclo Ruth Br un
Apllrtllmento NOVO no C€mtro, oonmndo 8ultê
+ 1 Quorto, chul'l'llfl(!Uelfll no soclldê oom Rêlkl
ê 1 voga dI! {llll'llgom,
I"F@ntCl pllf§ ftlMnelftffl@nto

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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i COMPRA· VENDE - ALUGA· FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo - Centro I

CORRETOR
DE IMÓVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

071 o Sanlo Antonio, casa de
alvenaria com 80,00m' e terreno com

324,00m'. R$110.000,00

070 - Ribeirão

Cavalo, terreno com
71.148,20m2

-R$ 2.850.000,00
mo Ribeirão Grande do Norte
C/123.300,00m'.C/ água COJTel1te,

plantação de arroz, banana.R$ 500.000,00

018 - Balneário Cam
boriu - apartamento
com 82,17m2 de área
total mais garagem
(próximo da praia)
R$ 320.000,00

069 o Vila lalau, casa mista com

119.00m' e terreno com 390,60m'.
R$ 250.000,00

030 o Sanlo Anlonio o c/ casa
de a1v., rancho, lagoa. c/ área de
175.000,OOm'. aceita imóvel de
menor valor. R$450.000,00

043 - Água Verde, terreno com

371 ,00m'. RS 96.000,00

TERRENOS

003 o Santo Antonio, terreno com área de 89.2G8,00m' R$1.200.000,00
006 - Três Rios do Sul, terreno com aproximadamente7.000,00m'...................................... .. R$400.000,00

�i�-��!�����!���iS�€�iio�p�:6��ii:_:·:ii:::i:::ii:ii::::i·:ii:::::::::::::::i::::i:i::i::ii:i:iii:i:::::�:::::iii·i::::i:i::::::::i:ii:::i·::::::::::i::::ii:i:i:;1��\�\i

l;tlfiiI!:!:;;!:!0 ;;::;frrl�:;�llf
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 3OO,OOm' R$ 145.000.00
099 - Corupá, terreno com 2.2PO,00m R$3üO.OOO,OO
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m' � R$2.000.000,00
109 - Nereti Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo p/ indústria) R$ 450.000,00

1 ��:��bz;�� ;'::,nt�:: ���0?2���2' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�I��K���:��
CASAS

LEILAW.MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECI011420

·Rel. 80.4 -Amizade/Guaramirim
·02 dormitórios
. Área do Terreno: 180m'
'Área construída: 107m'
'Aceita Financiamento Bancário
·R$ 198_000,00

r�·-,·�·.. o"� •

-Rei. 114.1- CentrolGuaramirim
'Sobrado, 03 dormitórios
·Pav.térreo uma sala Comercial
'Área do imóvel: 385,32m'
'Imóvel Legalizado pode ser Financiado

. R$ 750.000,00

-Ref. 120.2 - Estrada Tibagil Guaramirim
'Área terreno: 8.250,00m2.
'Valor Sob Consulta.

·(lel. 120.1-lIha da Figueira/ Guaramirim
. Area Terreno: 363,60m'
. Aceita proposta
'R$ 110.000,00

004 _ Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,00m' e terreno com 450,OOm2 valor R$180.000,00
025 _ Nereu Ramo.s casa de alvenaria com 58,08,m2 e terreno com 322,00m' ;.:

_

RI120.000,0O028 - Ouro Verde _ casa de a1venana c/200,OOm e terreno c/ 329,00m' aceita SitiO R 220.000,00
035 _ Ribeirão Cavalo - casa de a1v. de aprox. 68,00m'. Terreno de 443,50m' R 136.000,00
040 - Barra do Rio Cerro, casa de alvenaria com 125,63m' mais edícula com 73,00m'.Terreno com 315,35m'.

�ra�i:!��r-��&lgg�7�,���������p��O�2::����:i�6��I:��··����i�;fb:;:��··J���:d�·§�;j:�ii'�.�����
065 - Ríbeirão Cavalo, casa de alvenaria c/ 37,82m' e terreno c/�7,50m'. (aceita financiamento bencárío) R$l 08.000,00
075 _ Nereu Ramos - casa de alvenaria com 121 ,42m' e terreno com 395,1!<m' R$160.000,00
079-Ribeirão Cavalo, geminado novo com área de 85,13m' _ R$135.000,00
090 _ Barra do Sul, casa com 32,OOm' e terreno com 360,OOm' R$32.000,00
091 _ Amizade, casa de alvenaria com 310,OOm' e terreno com 378,00m' R$ 550.000,00
093 - Agua Verde, casa estilo enxaimel com 216,00m' e terreno com 986,00m'. (aceita apartameoto como forma

�3f����nt�1nos·:·casa·de·�v:·c/1ó2,ij0iri2e·tem;iio·Ci4i5:oiiiii2(ace�·aptri·de·iiieiiiirviiiori'::::::::::·.:::::::::·:::::·.. :�!�8.883,gg
1�:�:ó������oc:a�����c���.9f8��6B�;·mais·giiiiiãii:·Térr.·ciij74:1iiiii2.. ·aceiia·apiO·de·meiiii;·valo;j:::���ó�ó%
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,OOm' mais edícula. Terreno com 660,�0m' R$ 220.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com lIO,OOm' e terreno com 2.500,00m' , R$180.000,00'

smos

044 _ Nereu Ramos, C/ área de 72.000,00m', c/ casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,00

, APARTlIMENllf
036-Água Verde com área total de 52,71m' R$100.000,00
039 -Ajlartamenlo Agua Verde com área lotai de 52,71rn2 R$100.000,00
060 _ Centro _ apartamenlo com área total de 153,63rn2 R$ 275.000,00
063 - Centro _ apartamenlo com área lotai de 96,37m' H$175.000,00
073 - Três Rios do Sul, apartamento com 63,70rn2 R$130.000,00
106 - Centro _ apartamento com área lotal de 120,86rn2 R$ 23Q.000,00

/

www.leilaimoveis.com.br

LOCAÇÃO
��:�l:��gl� g:���:::::: :::::::: ::::::: ::::::::: ::: ::::: :::::::::::: :::::::::: ::::: :::: ::: ::::::::�: ::::: :::::: ::: :::::::: ::::::::::::: �f���:��

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guaramirim - se - CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47) 3373-1905

·Rel. 168.1 - Corticeira/Guaramirim
'Área do terreno: 2.812m'

'R$ 290.000,00

·Rel. 170.1 _ Centro/Schroeder
. Área do terreno: 731m'
'R$ 140.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref 582.1 - Apartamento
no Czemiewicz com I
Suíte + 2 quartos, bwc
social, sala de jantar; sala
de tv, cozinha mobiliada,
área de serviço, sacada
com churrasqueira e

2 vagas na garagem.
R$250.000,OO.

no Centro com I

Suíte + I quarto, bwc,
sala de estar, sala de

jantar, cozinha, área de

serviço, sacada com

churrasqueira e 1 vaga na

garagem. R$235.000,OO.

Ref. 575.3 -

Apartamentos na

, Vila Nova com 3

dormitórios.

Ref. 608. I - Excelentes

Apartamentos na Ilha da Figueira.
A partir de �$218�000,00.

A partir de

R$190.000,OO.

Jaraguá Esquerdo
com 2 Suítes, 2
salas, lavabo, cozinha
mobiliada, lavanderia,

. área de festa com

piscina, deck, bwc
e garagem para 4

carros.Valor sob

consulta.

no Chico de Paulo

com 3 quartos,
2 bwc, 2 salas,
cozinha, lavanderia

e garagem.

R$395.000,00.

www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br
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(47) 3055�.0070.

PLANTAQ
Vendas 9973-958619923.9739/ Locação 9923.7090 19934-8069

.(

L1 052 - Casa - Barra do RMl CemJ - Com 01 suíte. 02 quartos, sala, cOlinha, área de
servço, desperç>, garagem.R$ 700.00.
L11J53 - Casa - Cenllli - Com 01 suiIe com barIleir.( 03 quartos, 04 saas ser<Io
02 com sacada. coMla, bwt._. ivea de sernço, chumsque;rn, 02 vagas
de garagem, fundos com oo<uo, lDda mLSada com por1âo ekl1nink;o. R$ 2.500,00
LI 054 - Casa - Vio ROu - Cem 03 quartos, saa colinha copa, bwc, áread, serviço.
gaJaÇem, lDda rruradaR$ 600,00
L1055 - Casa - Três Rios do Nor1B - Com 02 quartos. saJalcOlinha bwc, área de
selViço, gaJaÇemR$ 350.00
Llll58-Casa-Co1Iro - Com 02 quartos, saa o01inha, bwt, área de SI!rviço. ga
rag,m R$ 650,00
Ll062 - Casa Cemercial - Cen1Jo - Com 01 su". 02 quartos, saia, colinha, bwc,
área de serviço. garagem. janJim.R$ 3.000.00
L11J63 - Casa -Ilha da Figueira - Com 02 quartos, 02 bwc, 02 sacada, saa caD
nha, área de resta, garagem para 02 carros, jardimR$ 990,00
L2116- Apartameflto - ChMlo de Pa!Jo - Com 02 quartos, bwt, co2inha, ssa área
de ser.iço, garagem. RS 500,00' Ccnd.Aprox. RS100,00
L2122 - Apartameflto - Cenlro - Com 02 quartos, saa COL. área de sevço, sacada
C/chunasqueira, gasR$ 710,00, Cond. Aprox. R$IIlO,IlO'
L2123 - Aparlairento - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, coama, área de seM
ço, bwc, garagem.RS 600.00 , Ccnd. Apro< RS 100,00
L2135 - Apartameflto - Co1Iro - Com 01 suiIe C/close\ 01 quarto, bwt, saJa caD
nha, área de sevço, sacada C/ cllurrasQtm, garagem, elevador, TODO MOBIUA
DO.R$I.600,oo, CondAproxR$180,00

"':::';';;;:'_;'�&i���d:i�:;;;;';."IrII....it;:;.;;..�..:......:..:..;,.��.::;.;.;,...;;..;;.;.II
L2142 - Apartameflto - Vila laIau - Com 03 quartos, saa, cOlinha, bwc, área de

'"'" servço.RS 750,00, CcndAprox R$150,OD
L2143 - Apartameflto - Chico de Pa!Jo - Com 02 quartos, saa cOlinha, bwc, área
de sernço, sacada C/ chunasqLOira, garagem.RS 550.00 , Ccnd.Aprox.RS 120,00
L2157 - Apartameflto.- Co1Iro - Com 03 quartos, saa o01inha, bwt, área de servi
ço. sacada, garagem.RS 650,00 e Ccnd.Aprox.RS 25.00.
L2158-Aparlairento - CenIro - Cem 03 quartos, saa colinha, bwc, área de servi
ço, garagem.R$150,00 e Cend.AproxR$120.00.
L2161 - Apartameflto - V.. ROu - Com 02 quartos, saa, co2inha bwc, área de
sernço, sacada, garagem.RS 550,00' Ccnd.Aprox. R$130,00
L2165-Apartameflto-Co1Iro-ComOl quarto. saa, co2irlla, bwc. área de sernço,
garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox. R$l30,oo
L2166- Apartameflto- Cenlro- Modelo Lo1;R$450,111)e Cond.AproxR$150,0D
L2178- Apartamento - Vio Rau - Com 01 quarto, saa, co2inha, bwc. - semi mob>
hado.R$ 480.00 e Ccnd. Aprox. R$l30,oo
L2181 - Apartameflto - Vio ROu - Cem 02 quarto, saa cozinha bwt.R$ 520,00'
Ccnd. Aprox. R$l30.oo
L3016-SaO Cocrerr:iaJ - Co1Iro - Com 32m', bwt.RS 550.00

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

ENTRADA + Parcelas
direto com construtora +

Saldo Financ. Bancário.

Localização: Rua Luiz Bortolini, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá dos Sul/Se.
Próximo a Arroz Urbano, Dalila Textil, Malwee Malhas, Carrocerias Argi

www.dekadaimoveis.com.br

GO

3275.1100
Plantão 9921_5515

.) O F. ECO

I-M Ó ti E' I S
CRECI3326J

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 03 I Vila Lalau (após a Marisol)

-Jaraquá do Sul I se
Imóveis para venda

••

_ mil
Composto por uma casa e

dois apartamentos. Excelente
opção de investjmento.

Imóveis para locação

Apartamento - Baependi

Linda vista panorâmica,
possui 2 dormit. (1 suíte),'
cozinha cl móveis planejados.

ii
Localizãdo em condomínio
fechado de alto padrão.
Área total de 688 m'.

mil
Otima localização, longe de
rio e encosta de morro; rua
asfaltada, área total 312m'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mil, Área Total 91,83m2

H110D Casa com 131m2.

R$: 268 Mil, Barra Rio Molha

�i
, -�

H014 Area privativa 107
m2. R$:380 Mil, Baependi

mil, Res. Jardim Europa
H0027 Vila Lalau

R$:185 Mil, 90,43 M2
H0026 Ilha da Figueira
R$:211 Mil, 100M2

HOO28 Geminado n° 1 d 71 M2
Amizade R$: 124Mil- Entrega

em Outubro 2012

H211 R Quitinete 30M2

R$:79Mil, Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Edifício Milano Reslderizlale
tR.165.549

* Excelente Padrão

r
* 03 Suíes sendo 01 Suíte Máster

.:•. Apartamentos deZ ou 3 dormitórios
com suíte

.:. Opção de 2a vaga de garagem
L .:. Pré-instalação de Split em todos os

quartos e salas

.:. Piso Porcelanato

.:. 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, 57 - Vila Lalau (Entre Marisol e WEG )

* 02 Apartamento por Andar

,.,...

* 03 Garagens

* Excelente Localização

Consulte-nos!

ç{(esidencialJardim Europa
* Quartos 02
* Sala de Jantar/ Estar

R$ 127.000,00 _
* Cozinha
* Lavanderia
* Banheiro
* Sacada c/Churrasqueira
* Vaga de Garagem 01

Bairro: Três Rios do Sul

: Entrega Setembro de 2012

��
"í:wa pivaliva 89.76nf
• kea total: 137m2
" Sacada rom eh lrr3Squeíra
* 03 dormitórios (sendo uma suite)
.. Ponto de Spfrt nos quartos e sala
• 02 vagas de garagem
• valor. 224.000.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANTÃO Rua Governador Jorge Lacerda, nQ233.
(�ya em fr.ente a Cas� dª Água) I Jaraguá do Sul

Ref: 0393 - Casa Corupá
Casa novo com 2 dorm. e

demais dep.
com 60m2

R$ 120.000,00

ReI: 0392 - Resid. Montreal - Ilha da
Figueira. 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: 0341 - Resid. Torre Di
Soli - jaraguá Esquerdo

Apto com 2 dorm. e demais
dep. com 60,07m2
R$130.000,00

ReI: 0386 - Resid. Akira, Vila
lenzi - Suíte + 1 dorm, e
demais dependencias.
com 67,36m2 útil

___R_$.._1_48.800,00

Ref: 079 - Resid. Recanto
da Ilha - Ilha da Figueira

Apto Duplex com 2 demi - suítes
e demais dependências. Com
84m2 útil. R$ 179.000,00

Ref: 0261 - Resid. Santa Rita
- Barra do Rio Molha

Apto com 2 dorm e demais
dependências, cf 75,38m2

R$125.000,00 ...../

ReI: 0397 - Casa Geminada - Três

Rios do Sui Casa nova com suíte + 2

dorm e demais dep. C/ 133m2 totai

R$170.000,OO

ReI: 0384 - Resid. Ouebec - Amizade -

Apto novo com 2 dormi, bwc, sala de
estar jantar + sacada com churras�ueira,COZIn�* ���eMU6r�8EfE�tW útil

ACABAMENTO - PISO PORCELANATO +

F,���h�:��N\�T::BfÁ�IO

ReI. 0153 - Res. Villa Rica, Vila
Nova, Surte + 2dorm, demais
dep. Sacada cl churr, 2 vagas,

82m2. R 149.000,00 Av.
CONSULTE-NOS OUTRAS

FORMAS DE PGTOS

Ref: 0375 - Terreno no

Amizade, Frente para a rua

Roberto Ziemann, com 382m2
R$ 230.000,00

Chácara
Schroeder,

Duas Mamas

Área total:
100.277,OOm2

Casa com 130m2

(3 quartos)
Quiosque com 120m2

Área de terreno:

690,OOm2
Área construída:

180,33m2
1 Suite, 2

dormitórios, sala,
copa, cozinha,

lavanderia, área de
festas e garagem.

Lote - Três Rios do Norte a partir de R$ 65.000,00

Apartamentos a partir de R$ 110.000,00 Mlnha�
MlnhaVlcla

INVESTIMENTOS
• Área de 88.000m2 � R$ 160.000,00
• Área de 62.oo0m� • R$ 145.000,00

• Área de 1.875fn2· R$ 230.000,00
• Casas á R$ 85.000,00

R$

215
mil

Terreno de esquina: 630,OOm2 - Casa com 127,4Sm2
1 Suíte, 2 dormitórios

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2012 I IMÓVEIS I 29

L�eon
lII!!!b

I
- - ..

Imovel 5 www.leoniimoveis.com
CRECI-1959·J

Todos os loteamentos são (om infraestrutura (ompleta totalmente legalizados e prontos para. (onstruir

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes
Matrícula Mãe 24.783.

Bairro João Pessoa
Matrícula Mãe n? 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 - SC Financie pela Caixa! Entre em contato para maiores detalhes!
.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lLFEIfJJ�S
DASEMAN

VENDE Ref -13130 - Condomínio Edifício DIANTHUS-
Rua Marina Frutuoso, 300 - Próx. ao Clube Beira Rio.
Area privativa de 130,85m2., Área total oonstruída de

225,92m2. 01 suite, 02 donmitórios, sala de jantar I estar,
oozinha, bwc social, lavabo, dependência de empregada
oom bwc, Sacada com churrasq. e 02 vagas de garagem.

www.chaleimobiliaria ..com ..br
Fone 47 3371-1500

Plantão 479975-1500/9639-1500
- vendaS@chaleimobiflaria.com.br

APARTAMENTO

CENTRO

VENDE Ref - 1364 - Rua: Prefeito José Bauer
Vila Rau - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área aprox.: 500,00m2.
Sendo: frente d 17,00m, fundos d 16,08m, lado
direito d 28,35 e esquerdo d 33,93m.

VENDE
TERRENO
SÃO Luís

Ref - 1314 - Rua Alvino Stein - lote 13
São Luis - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 364,OOm2.
Sendo frente e fundos com 14,00m, lado
direito e esquerdo com 26,OOm.

mobil i á r i a���5'

TERRENO

VILARAU

"

VENDE Ref - 1321 - Rua: Emmerich Ruysam
Vila Nova - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área: 390,00m2.
Sendo: frente e fundos d 15,00m. lado direito
e esquerdo d 26,00m.

VENDE
ReI -13100 - Rua Angelo TOIi""Ii, esquina com a Rua Alberto
Spézía ED. Solarys- Vila Nova - Jaraguá do Sul- Divisões
intemas. APTOS d 01 suíte master, 01 suite, 01 cJormiIOOo e
demais dependendas, sacada d churrasqueira e vaga.dupla de

APARTAMENTOS garagem, 210,OOm'(privativo).ou 01 suíte, 02 dormitórios, e demais
dependendas,sacada d churrasqueira e garagem, 110,OOm'
(privativo). ou 01 suite, 01 dormitório, e demais dependenclas,
sacada d cturrasqoera e garagem, 77,00m' (privativo).

VENDE
Ref-13128 - Rua: João André dos Reis sin°.
Vila lenzi - Jaraguâ do Sul. 04 aptos = 02
térreos e 02 pav. superior. Área privativa aprox.:
84,OOm2.01 suite, 02 dormitórios, sala
estar�antar, coz., bwc, área de serviço,
sacada d churrasq. e uma vaga de garagem.

VENDE Ref - 1395 - Rua Valentim Zoz, 295 - Centro -

Schoroeder/SC - Area do terreno aprox.:
510,OOm2• Área construída aprox.: 500,00m2.
02 aptos indMduais com 01 suíte, 02 dormitórios,
demais dependências e completa área de festas.

TERRENO

VILA NOVA

VENDE
Ref - 1320 - Rua: Carlos Frederico Ranthum
Santa Luzia - Jaraguá do Sul
Area terreno: 338,72m2 área construida

aprox.: 280,OOm2

APARTAMENTOS

VILALENZI

VENDE
Ref - j 31 08 - Rua: José Emmendoerfer, 1549
- Nova Brasília - Jaraguá do Sul. Edifíeio
Hortência. Área total: 67,40m2. Área
privativa: 46,08m2. 01 dormitório, sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço e

garagem.

SOBRADO

RESIDENCIAL

SOBRADO

COMERCIAL/RESIDENCIAL

APARTAMENTO

NOVA BRAS lUA

VENDE Ref· 1349 - Rua Professor Antonio Estanislau Ayroso,
291. Nova Brasilia - Jaraguá do Sul. Área do terreno:
775,00m2. - Área construída aprox.: 5OO,OOm2. 1 suíte
máster c/sacada, 02 donmitórios c/sacada, bwc 04
ambientes de sala, lavabo, cozinha, área de serviço c/
depósito, área de festas c/ bwc e piscina, garagem
fechada p/2 carros, amplo jardim.

SOBRADO

ALVENARIA

VENDE Ref - 1390 - Rua: Walter Marquardt
Centro - Jaraguá do Sul/Sç
Terreno com área: 457,50m2. Com galpão: .

Sendo: frente d 16,OOm, fundos d 15,30m, lado
direito d 28,50m e esquerdo d 33,20m.

TERRENO

CENTRO

VENDE Ref -13120 - Rua Prefeito Waldemar Grubba,
3427. Vila Lalau - Jaraguá do Sul.
Area do terreno: 2.047,OOm2.
Sendo frente com 26,00m.
Hoje no local esta instalada a Zapellini Veiculos.
Fundos com aprox. 260,00m2 de área construida.

TERRENO

VILALALAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua João Picolli. 104 - Centro - Jarél9uá do Sul - 89251-590
Apar1. 2 domút., sala, cozinha, área de SIlfVÍÇ9,
banheiro e sem garagem.
Rua Preso Epít. Pessoa, 111 - Eá JaraglJá - Aluguel: R$ 680,00

Apar1. 1 donnil, sala, cozinha, banheiro.área de serviço e
garagem.
Rua Reinoldo.Rau, 696 - Ed. Gioconda - Aluguel R$ 550,00

3371-2117

Plantão Vendas: (47) 8404-8498/9183-2333

VENDE RIO MOLHÁ
Sobrado de Alto Padrão, contendo S
dormitórios (sendo 01 suíte), piscina

e garagém para 02 carros,

VENDE RIO MOLHA
Aptl!l\ co'l:ltem:lo 3 dormifórios com sacada
Móve'Í'$ sob medida OOS !me e cozinha

R$230.000,OO

Apartar.memfo cOl'\tendb 1il3 d0f'1il11ftér.i0S,
Sal'á.:> de fe'Stas rnlolDtna<il\g,.

RS 23fUIO'El',IilO'

Plfllal1l'ar.melil!0' IM.> centre diil\ eMa'de.
CCilmtemG0' 1il'6\ S0r.!7Iilí!éni0's,

R$ 1'90,000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
CENTRO
Apart 1 dormit., sala, COZ., área 5eIV., bwc, sacada d
murro e garagem. Residencial das Tulipas. Aluguel: R$ 560,011
Rua Pres, Epíl Pessoa, 1465

Apart. 3 dorm, sala, sala de eslarrJlll1tar, deSpensa pare empregada,
cozínha, 02 banheiros, área de seMço sem garagem.
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, Edific:loMenegoUl - R$ 650,00

Apart. 2 dormi!. sala, cozínha, banheiro, área de seMço, 5aC!iiida
garagem.
Rua João ?Ianíncheck, 1715 - Edifico Klein _ Aluguel RS 550.00

Apart. 2 dormil (sendo 01 suite), sala. cozinha, lavanderia, bwc.
sacada com churrasqueia e garagem.
Rua Marina Frutuoso,m - Resldenc:lal MarIna - MIguel R$ 790,011

ILHA OA fIGUEIRA
Apart. 2 dormit, sala, ooz, lavand., bwc. sacada e garagem.
Rua Domingos da Rosa Ed. Bela Vista. Aluguel: R$ 600,00

VILA NOVA
Apart. 3 donnil sala, copa, cozinha. area de serviço.
02 banheiros e 02 vagas de garagem.
Rua Marthín Stahl, 521- Ed. Capri -Aluguel R$1.200,OO

Excelente oportunidade
de Investimento

.

Terreno Indústrial com área total
de 185_OOOm2.

(47) 3375-0505
9153-1112191354977/8478·7790

. I

Casa Nova 51m2, 2 quartos, salâ e Chácara 11.000m2, lagoa, campo de Chácara 250.ºOOm2, riacho, mata ';á'tiva
cozinha Integradas, bw, lavanderia e. futebol e casa mista. Corupá/SC. e áreas desmatadas para plantio ou

,
'

varanda. Corupá/SC. RS 150.000,00. Troca por casa. p;::::;;;c���a::5�����0��' centro, CorupajSC. R$ 98.000,000.
VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

140m2, 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro e

garagem. Terreno 168m2,
Corupá/5C. RS 135.000.00.

Casa 140Rl:z.� 4 quartos� Sãiã
e cozo conJug_� bw_ .. área de
serv�. despensa. varanda e

garagern� Terreno 543.GOrn::&�
Se ..... lnárlo� Corupá/SC_

Área 32.500m2 (90m x 355m),
Ano Bom. Corupá/SC.
IDEAL P/ INVESTIDOR! mm
Terreno 2_967m2.
(30m de frente).

área indust_ ou resido •

.João Tozini, coruPáititi,
Área 21_37Brn2
(135rn de frente),

Rua Hansa Hurnbol�Corupá/SC_ �

Terreno 360m2,
R. Waldemar Werner.

CorupájSC.
R$ 55.000,0Oam
Terreno 462m2,

R. Roberto Seidel,
a 3Km do centro.

Corupá/SC;
RS 65.000,0_

Terreno 330m',
no Ano Bom.

Corupá/SC.
R$ 55.000,00.

mm
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(47) 3371-6600
Plantão: 8864-4021

. -

www.imobiliariabeta.com.br

Casa - Vila Lenzi
2 dormitórios

Casa Três Rios do Sul
3 donmitórios (1 suite)

I Ref: 1577
•

I
Casa Ribeirão Cavalo

2 dormitórios

R$245.000,OO

Rua João Januário Ayroso, 531 (início do bairro Jaraguá Esquerdo)· Atendimento: 8h às 12h /13h15 às 18h30

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IWS
www.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br - vendasl@imobiliariaws.com.br
Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

Residencial São
Gabriel, localizado
na Ilha da figueira,
em Guaramirim.
2 dormãóros, bwc
social, cozinha,
área de serviço,
sala de estarfíantar,
sacada cf chur
rasqueira, vaga de
estacionamento. O

Empreendimento
vai contar com área
de festas e play
ground. Área pri
vativa de 55,86m2.
Pré-lançamento,
Consulte-nos.

473373-3404 cii'VÃ
47 3373-0066 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

.A consultoria Habitacional
deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente
credenciada pela Caixa
Economica Federal.

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

OFERTAS
Terrenos

REF 0316 - RIO HERN/SCHROEDER - Casa geminada
nova, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de
serviços. 55,OOm2 de área construída. R$ 110.000,00

(cento e dez mil reais)

• ReI 258 Ponta Comprida! Guaramirim Terreno

de arrozeira 20.000m2 R$160.000,OO
• ReI 315 Bananal do sull Guaramirim - Lote

360,00m2, rua pavimentada R$ 85.000,00
• ReI 319 Poço Grande I Guaramirim - Area
rural de 62.306,96m2 R$150.000,OO

• ReI: 199 Guamiranga!Guaramirim Terreno

com 189.780,OOm2 contendo arroizeira,
terras produtivas. Terreno escriturado,
R$800.000,OO

• ReI 230 Amizadel Guaramirim Terreno com

área de 4888,00m2 R$65.000,OO
• ReI 272 Centro I Guaramirim Lote 345rri2 -

R$58.000,OO
• ReI 314 Centro/Guaramirim Terreno na

área central próximo da Transmagna
R$150.000,OO

dei Guaramirim
Casa Geminada
com 2 quartos,
sala, cozinha,
banheiro e la-

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

Edificio RuIh Braun Localizado no centro da cidade de
Jaraguá do Sul, tem 12 andares, qualro apartamentos
por andar, recepção, salão de feslas, churmsqueira,
garagens privativas cobertas e lojas. Apto com sala

para dois ambientes, sacada com churrasqueira
integrada com cozinha e sala, área de serviço, 02
suites, lavabo e garagem coberta. kea Total: 78,05

m2 . ValorR$ 225.000,00

ReI: 333 - Ilha da Figueira!Guaramirim Casa em
alvenaria com 02 quartos; sala, copa, cozinha,

byvc social. R$160.000,00
Area construída: 52,10m2
Area do terreno: 484,OOm2

ReI. 330 - Vila Amizade/Guaramirim Casa
ontendo 03 quartos, bwc social, cozinha, lavan
eria, sala de TV, garagem. Valor: R$160.000,OO

ReI. 327 - Rio Hernl Schroeder Terreno
Loteamento São Mateus, contendo área de
355,94m2 , ampla inlra estrutura, rua pavi
mentada. Escriturado. Valor: R$75.000,00

Ref 0317 - CAIXA D' ÁGUAlGUARAMIRIM
- Casa em alvenaria com 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, área de serviços e garagem.

R 99.00000

Ré! 320 Amizade I Guaraminm Terreno contendo 02 casas.
Uma casa com 2 quartos, sendo 01 suíte, sala, cozinha,
banheiro,lavandena e varanda. A segunda casa com 01
quarto, sala e coz., banheiro e lavandena. R$ 320.000,00

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

Ref 298 Corticeira!
Guaramirim Sobrado
em alvenaria com

220m2, contendo
2 moradias com entra

das individuais, sendo
uma com 3 quartos
e a outra com 4

quartos, terreno éom
1.005,52m2

R$ 265.000,00

Ref 323 Ponto Comprida,lGuaramirim Casa em
alvenaria com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e
lavanderia. Area construída de aproximadamente
80 00m2 e terreno de 1.386 50m2. R 160.00000

Ref 287 Avai(Guaramirim Casa mista com 03
quartos, sala de estar e iantar, cozinha, banheíro,

lavanderia e garagem R$150.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

www.splendoreimoveis.com

L
O

47 32,75.4477
-,....;_

9153.8033

Apto 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, churrasqueira, garagem.
Baependi • Próx. Caraquá Veículos - R$ 530,00 + taxas.

C Apto 2 quartos, sala, cozinha: banheiro, lavanderia, sacada cl churrasqueira, garagem.
Baependi - Próx. Caraguá Veículos - R$ 580,00 + taxas.

A
Apto 2 quartos, sala, cozinha, BWC, garagem. São Luís· R$ 520,00 + água e luz

ç
Ã
O

Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.
Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

Casa 1 Suíte + 2 Quartos - Amizade
137,52m2 área construída,
Garagem para 2 carros.

.

Terreno com 461 m2 (esquina)
R$ 330,000,00. Avalia imóvel no negócio,

Casa 3 quartos - Chico de Paula
Suite cl cioset e banheira, + 2 quartos,

área de festa com piscina.
R$ 400.000,00.

Avalia imóvel no negócio,

Apto NOVO 1 suite + 2 quartos, ampla sacada com churrasqueira, garagem,
prédio com elevador, salão de festas. Vi.la Nova - R$ 1.050,00 + taxas..

Apto 3 quartos, cozinha parcialmente mobiliada, banheiro, terraço, sala, sacada,
garagem. 100m2 área privativa. São Luis· R$ 800,00 + taxas.

Terreno S1fi,OOm· - Nova Brasília
Com casa de 160m2 de área construída.

Aceita permuta por apartamentos
Consulte-nos!

sem benfeitorias
Rio Molha

R$ 96,000,00. Consulte-nos!

�Alberto G. Marquardt
'rg' Corretor de ImóveisCRECItt152

'" = "",0.< i4}�'"
. ,

.,'. • "t'i' � ",,:-m

•

,,� '!i�� ...�
�fr��-
-

Ref·095 - Barra do Rio Cerro - Terreno
IndustJial C/ 55.000m' - Frente para
a Rodo�a Estadual Wo�gang Weege
(Entre a estofados Bell Art e a Nanete
Malhas) - Valor: CONSULTE-NOS!

Jaraguá Tower - C�ntro - Aptos de 2
e 3 dorm C/ suíle - UHimas Unidades

(Incorp. R.1-61.952)

Resid. Vasel- Vila Nova - Aptos
de 2 e 3 dorm C/ suíle, sacada C/

churrasqueira. (Incorp. R.5-17.01 O)

Ref 084 - Barra do Rio Cerro - Casa
de A1venana - 2 qtos, sala estar/jantar.
bwc social, cozinha, área de serviço e

vaga de garagem - R$ 135.000,00

(47) 9904-2076/3376-1804
www.marquardtimovels.com.br

Pasto. ;Ibert Schneiríer, 19-16 - CEP 89250,300, Bafla do RIO Cerro- .Jar"guá do Sul- se I marquardtJ1JlO'leLi@grnad001"

RENATO STEFANI
.

Corretor de Imóveis - CRECI14A07

Rua Leopoldo Veloso, 88 - Jaragua do sul/se
Email: stefanitb@ibest.com.br

Apto. Czemiewicz - 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro,

garagem, quadra de esportes, sol da
manha. R$ 116 mil A visla

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

Terreno com 470,00 m2, escritura,
asfalto, proximo Juvenlus.

R$110mil

(47) 3371-8851
9993-3881

AMIZADE Terreno com casa mista

370,00 m2 Rua asfaltada.

R$140 MIL

www.dcardoimc:wei$js.com.l;jr

3055-0191
Rua Barão do Rio Branco n" 700 - Centro (ao lado

do Angeloni) • Jaraguá do Sul
------,_

� (47) 8808-5378
:5(47) 8861-2228...IRICARDO

j
I
I
I
I
I
I

I
: I

II CÓD 408 - APTO C/95,56m'. Bairro Vila Nova. I1 Sulte,2 atos.,1 Banheiro Social, II Cozinha,Escritório e, demais dependências. 1 I

I Vaga de- Garagem. Valor R$ 300,000,00 .. JL__� . . _

---,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
i
i
i
i
i
i
I
i
i
i
i
I
i
I
i
i
i
i

----------,._'_'----_--_._- - ----

CÓO 372�Apto, Bairro Baependi.1 Suíte,2 :
atos,1 Banheiro Socíal, Cozinha mobiliada I

,Sacada c/Churrasq. e, demais dependências. I
: C/2 Vagas de Garagem. R$ 275.000,00 :
L ,

__ . ._. __ ._� 1

CÓD 410 - Casa.Bairro Ilha da Figueira.3
Quartos,2 Banheiros e, demais dependências.
1 Vaga de Garagem,Churrasqueira. Portão

Eletrônico. Valor R$ 275.000,00.

r---------------------------�
I I

I I

I
I
I
I

i
i

I
i
I
i
i
1

i

I CÓD 414 - Casa .Bairro São Luiz.3 !
i Quartos,1 Banheiro e, demais dependências.'
: 1 Vaga de Garagem. R$ 170.000,00. I
i

-r __
. 1

CÓD 392: RESIDENCIAL FAMILIAR C/2 PtSOS
(BAIRRO RAUl

APTO Dl C/ 68,87m': 2 Qtos.,Sala,Cozinha, 1
Banheiro,l Vaga de Garagem ,Churrasqueira
e.demais dependência. R$ 145.000,00

APTO 02 C/72,2Ílm': 1 sune.t
ato.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais
dependências, Churrasqueira,1 Vaga de

Garagem. RS150.000,OO.

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': 1 Sutte,l
1l10.,Sala,Cozinha,Banhelro Social e, demais·

dependências, Sacada ,Churrasqueira,l Vaga de
Garagem. R$ 155.000,00.

APTO 04 C/79,63M': 1 Suite,l
Qto"Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências, 2 SacadaS ,Churrasqueira,1 Vaga

(
de Garagem. R$165.000,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.imnveisjaragua.com.br
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 2655

Vila Lalau Jarallua do Sul- se

• financiamento Habitacional
.

• Aquisição de imóvel prooto
•Aquisição de terreno e construção •Construçilo em terreno próprio

• Reforma e ampliação • Empréstimo consignado

R1205 - Guaramirim - Preço à consultar!R2170 Estrada Nova R$ 135.000,00

R1314 Centenário - Preço à consultar! R2169 Centenário R$ 154.000,00

R1202 Vila Nova - preço à consultar! R1319 Vila Lalau R$ 400.000,00

R2176 Vila Rau R$125.000,00

R1237 Schroeder R$125.000,00

Centro· Residencial Juliana, 1suite, 1

dormitório, cozinha mobiliada.
R$: 165.000,00

R2159 Três Rios do Sul R$ 110.000,00

R1317 Guaramirim R$ 160.000,00

�� .JO�/u}d /'eal!� !/bdod

Jaralm� www�!��a��Zr�!.com
I M O .8 I I A R l A 5 Rua Reinol�o Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul

� 147) 3370·9!!t�D3275· 4417
IMÓVEIS JARAGUA· (47) 8412.8933• CREC/3112·J

.'",TRNISFORIIANDO'SONHOS'BI

R2163 Amizade R$ 130.000,00

R3046 .

Chácara em

Guaramirif!l
com 90.000 m2

porteira
fechada.

100% cercada.

Preço à

DEIXE·NOS ADMINISTRA,Il. SEU IMÓVEL
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAlS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONOSCO •

...,

LOCAÇA0
Apto· Amizade - Apartamento com 2 quartos, sala,
cezinha, area de serviço, banheiro e garagem ..

Valor R$ 500,00 + cond .

• Casa Comercial- Rua João Picelli Centro
Valor R$3.000,00

,
- Sala Comercial- 67m' +1 garagem Bairro Vila Lalau.

Valor R$800,00 + R$60,00 cond.

- Res. Saint Moniz - Vila Nova: Apartamento cem três
donmitórios (sendo uma suite), sala, cozinha cem

mobilia, área de serviço, banheiro, sacada cem

churrasqueira, duas vagas na garagem.
Valor R$ 1.050,00 + Cond .

• Galpão· Guaramirim - Galpão cem 262m' em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Sala comercial· Centro - Sala cemercial cem dois
banheiros. 60m'. Valor R$1.000,00 (água incluso).

Res. Maguilu - Centro - Apartamento no centro de
Jaraguá do Sul cem dois quartos, sala, cozinha, área de
serviço, banheiro e garagem. Valor R$ 650,00 + cond.

'

. casa- Jaraguá esquerdo - Excelente casa cem quatro
donmnório, sala cem sacada, cezinha com móveis sob
medida, banheiro, sacada, area de serviços, area de'

lazer, ampla garagem. Valor R$ 1300,00 (negOCiável).

Amizade • Terreno, ótima
localização, 318,50 M'

__ _ _ _
R$ 90.000,00 __ _ __

- Res. Lilium - Vila lalau - Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha com móveis sob medida, sacada

cem ohurrasqueira, banheiro, area de serviço e

garagem. Valor R$ 620,00 + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.mullercorretor.com.br

COMPRA ALUGA
VENDE ADMINISTRA

Edson Müller
Corretor de Imóveis
CRECI/SC N°. 8530

(47)3372-1700
(47) 91.12-1700
Rua. José Menegotti, 410 - Nova Brasília

Jaraguá do Sul - se

! cód.1100 - Vila Lenzi - Casa 1

I, suite, 2 quartos, sala jantar, sala N,
, copa, cozinha, despensa, bwc,
I lavanderia varanda, piscina 7 x 4 , 1

I garagem, sala de festas e

I churrasqueira, jardim R$ 380mil

Cód 4021 - Síno/Fazenda - Scroeder

D. Mama�, c_om toda infra-estrutura I
"

do Oca - terreno -.área +/- 4.147

para cnaçao e ms. �ado, 2 cas.. j m' com galpão de 600,OOm', com
galpões, trator etc. ja com Mapa

�mezanino.Georeferenclado. ár, 400 míl m'.

j
.

R$2.000.000 00
R$ 1.800.000,001

/

'

.�----�

cód, 3056-Barra - Próx Motel
Kalahari - Área Industrial com

33.522,00 m', com 205 metros de
frente para a rua Wolfgang Weege
Valor: 2.700.000,00

Côd.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, sala/
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$125mil

Côd. 2017 - Centro - II IApartamento 1 suíte, 1 quarto,

j' Isala! copa, cozinha, lavanderia,
bwc, churrasqueira sacada

lgaragem -

jValor R$ 165 mil
---------� ,._-_____,.

Cód.1049 - Nova Brasllia - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

Sob consulta

Cód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina - com 4

quartos, sala, sala tv, copa, cozinha,
lavanderia e garagem. terreno 530 m2,

Valor do imóvel
R$ sob consultaa

Cód.1105 - Vila Lenzi - Casa
mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

.'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 - of.

R$ 175mil

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 doSul aprox.90m' l00mil
1075 Chico de Paulo 430m' 120m' 155mil
1107 Nereu 375m' 100m2 madeira 60mil

Apartamentos Local
2002 SFS/Ubatuba 1 quadra domar 70m'/Suite+2q 115mil
2017 Amizade Çond. \ 3quartos 140mil
Terrenos Area
3040 Centro(prox,Kohlbac�) 3.000m'+I- 510mil
3051 GuaramirimBR280 2.450m' 3aluguéis 450mil
3054 João Pessoa jr 918,00m' 180mil
3055 Barra do Sul +1-350m' Próx. rapiche lag 25mil
Chácaras
4006 Mass./Rib Gustavo 201.000m' 185mil
4007 SãoBonifácio· 242.000m' •

(Prox.Palhoça) 150mil

Aluguel- Centro - ap 3quartos R$765.00
Grandes'Áreas 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$990 mil

10.000,00 ha - Avaliado em R$ 70 milhões, preço de Oportunidade
R$ 9,2 milhões

170 ha libagi - Pr - Avaliado em R$ 2.800.000,00, preço de Oportunidade
R$460 mil

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 Minerallora Estanho /Oúro (PR) - R$ 24 milhões

TEMOS OPÇÕES DE GRANDES ÁREAS PARA REFLORESTAMENTOS, LOTEAMENTOS OU PORTO SECO EM GARUVA E ITAPOÁ

Entrega: .

OUTUBRO
2012

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 LAVABQ - 102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

2 DOR!VIITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE-
84,05M2 DE ÁREA INTERNA.

• Ampla sacada com GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de arcondicionado (sistema
split), TV, telefone, internet e portões eletrônicos:

·-Sala de estar, jantar e cozinha integradas.
• Hall de entrada com elevador;
• Vaga para 01 veícuto 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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Se er
Corretores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

Residencial Crystal Garden· Loteamento
Santorini - Bairro Três Rios do Sul. Apartamentos

a partir de 130.000,00. Matrícula n.63.394

Residencial 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.

Residencial Bellalrix - Loteamente Itacolomi 11- Bairro
Amizade 1 suite, 2 quartos, banheiro social, sala,

cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1 vaga
de garagem. R$ 175.000,00. Matrícula 59.357

Residencial Juliana - Bairro Czerniewicz • Apto 403
4.andar. 01 suíte, dois quartos, sala com dois ambientes,
01 banheiro social, cozinha, lavanderia. uma vaga de
garagem, sacada com churrasqueira.R� 165.000,00.

Matrícula terreno do im6ve161.556

Fone: (47) 3370-6370 - Barra do Rio Cerro \

Plantão- (47) 8433-03n / (47) 9919-8425
. Rua Angelo Rubini, N°972

Fone: (47) 3273- 1505 - Filial Centro
Plantão: (47) 9620-1009 / (47) 8447-0376

Rua João Mareatto, N° 265 - Sala 05

ReI. 3001 - Terreno no bairro Três Rios
do Sul, com 390,00m'. R$ 135.000,00

Financiável

Ref. 313 - Casa no bairro São Luis, com 01

suíte, 02 dormitórios, 01 Bwc, 04 garagens,
churrasqueira. R$ 200.000,00 Financiável

Ret. 3594 - Apartamento no bairro Barra do Rio
Cerro, com 02 dormrérios, 01 bwc, 02 garagens,

sacada com churrasqueira. R$ 188.900,00

TERRENOS

• LOTEAMENTO

DONA MARTA

- R$ 68.000,00. -

NEREU RAMOS

.. LOTEAMENTO

VICENZO -

R$ 90.000,00 -

Bairro João

Pessoa

Loteamento

Marajoara - lote 23

- João Pessoa.

R$ 85.000,00

Ref. 3530 - Apartamento no bairro Baependi,
com 02 dormitórios, 01 Bwc, garagem.

R$ 120.000,00 Finànciiível

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDE-SE
RESIDEN(,

TOR7lJJi
LUNA

VILA NOVA

APTO COM 96,12M2, COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA ÁREA
DE SERVIÇO, BWC, SACADA COM CHURR E GARAGEM. SEMI

MOBILIADO. R$ 145.000,00. ESTUDA PROPOSTAS. ACEITA FINAN

CIAMENTO. FONE: 4796620985

IA ,(da acontece aqbJi.
o Cortei€> do f),OM,C> está 't1lai� t:ol0'rldm qJtweMt1ltOaV
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Aqui você encontrao
,_ ,

imov
do seu sonho!

·LEIER
IMÓVEISLEIER

IMÓVEIS
Realizando Sonhos

47 2107�0500

Área Terreno 375m' Área Terreno 506m' Área Terreno 345m3

. .

Jaragyá Esquerdo

Apto com: sala ele estar/jantar, sacada
e/churrasqueira,banheiro, cozinha,
área de serviço, garagem.

Salas de estar/jantar, varanda gril,

teto1com gesso, imóvel com espaço
gourmet,
garagem, playground equipado.

:.. 1 dorm.
suite

9996-8333
9944-1792
9606-7511

1- Amiz=ad�e__ --,

I

959-02 - Casa com 2 dormitórios + 1 suite,
2 bwc + 1 lavabo, cozinha ( sob medida ),
churrasq., portão eletrônico, cerca eletrica_,
2 vagas de garagem e jar�im I quintal
R$ 720.000,00 Area Terreno 378m'

967 ·02 • Casa com 2 dormitórios + 1 suite,
sala de estar e jantar, bwc e cozinha
R$ 330.000,00

896-02 • Casa com 4 dormitórios, sala de tv,
cozinha, 2 bwc, área de serviço, despensa,
churrasqueira, piscina, jardim e garagem.
R$ 350.000,00

970-02 - casa com 2 dormitórios, sala de estar

jantar. cozinha. bwc, área de serviço, 2 vagas
de garagem, jardim e portão eletronico
RS 300.000,00

937-02 - Casa com 2 dormltórios + 1 suite,
sala de estar e jantar, cozinha mobiliada, bwc,
área de serviço, churrasq., varanda e garagem
R$ 350.000,00

... Czerniewicz ... Amizade ... Czerniewicz "'Amizade ... Czerniewicz

956.02 - apartamento com 93m', 2 dorm.
+ 1 suite, sala de estare jantar, área
servico, sacada com churrasq. e
1 vaga de garagem

R$200.00�! �� �

958·02 - apartamento com 73m', 1 dorm. + 1

suite, sata de estar e jantar, bwc, sacada com

churasqueira e 1 vaga de garagem.salão de
festas, playground, bicicletário, aquec. Gás,
��14.000,OO -r-

._

890-02 - Apartamento com 87,67m', 2 dorm.
+ 1 suite, cozinha, bwc, sala de estar e jantar,
área de serviço, sacada com churrasqueira e

1 vaga de garagem.
R$215.00�_

957-02 - apartamento -com 86m', 2 dorm.,
sala de estar e jantar, área de serviço, sacada
com churrasqueira e 1 vaga de garagem. salão
de tetas, portão etetronico,
R$166.000,00 ��

"'Amizade

839-02-
Terreno de esquina com 530,90m'
Prox ao mereado earolina
R$ 115.000,00

885-02
Terreno com 364m2
R$ 209.000,00

954·02
Terreno com ãrea de 431 m2 , plano e murado
R$ 300.000,00

955..02
Terreno com área de 329m2, plano, murado em

rua asfaltada
RS 115.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão de Vendas

9615-0011
8811-3745

9987-1004

9657-9409
Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis.com

Ref. 4023 - João Pessoa -LOTEAMENTO
RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTADO E

TRANQÜiLO. FINANCIÁVEL Terreno de
esquina - RS 95.000,00

Ref. 1018 - casa de alvenaria sendo 02 dormi
tório,sala,cozinha,lavanderia,bwc,churrasque
ira,Ol vaga de garagem: Pagamento entrada
de 50% + parcelas direto com o construtor

e saldo via financiamento bancário. FOTO
MERAMENTE ILUSTRATIVA. R$175.000,OO

(Amizade) - Sobrados com 125m2,
03 dormitórios sendo 01 suíte, 02

dormitórios,cozinha, sala, 02 banheiros, 01
vaga de garagem.Terreno com 155m2•

ondições de pagamento: 40% de entrada +

parcelas direto com a construtora.

Ref. 1008 - Casa de alvenaria, ótima localização,
05 quartos,02 salas,03 banheiros,lavanderia,cozin
ha,copa. 03 vagas de garagem. 280,00m2 de área

construída e 315 m2 de terreno.
R$ 400.000 00

Ref. 2016 - BARRA DO RIO MOLHA -

APARTAMENTO COM 56M2 SENDO 0_,4
QUARTOS,SALA,COZINHA,LAVANDERIA,
01 VAGA DE GARAGEM. R$ 147.000,00

Cod 13003 Galpão Bairro
Rio Cerro II com àrea de
1140,00 m2 + 06 bwc.
Valor R$ 6.000,00

Cad 10001 Casa Bairro Centro
com 04 suítes e demais

dependências. Valor RS 1950,00
dormitório, sala e cozinha, área de

serviço e garagem Valor R$ 690,00

Cod, 11009 - Apto com 02 dorm,
demais dep. com garagem.

Valor R$ 550,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ira iamenegotti.com.br

imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

3371·
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

6.314- TERRENO COM 4 CASAS DE ALVE
NARIA E 1 MISTA. TERRENO COM 763,00M'.
R$550.000,00. ÓTIMO INVESTIMENTO PARA

LOCAÇÃO

6.327 -APTO COM SUiTE +2 DORMITÓRIOS,
BWC, 2 SACADAS, VAGAAMPLA NA GARAGEM.

R$166.000,00

ESTRADA NOVA

6.319- CASA COM 3 DORM., SALA DE TV, COPAI
COZINHA, LAVANDERIA, BWC, GARAGEM.

R$240.000,OO

CENTRO

AI2712 -RUAARNOLDO �ETONI, N' 65-
03 QUARTOS, SALA,COZINHA,LAVANDERIA,
BANHEIRO, CHURRASQUEIRA E GARAGEM.

R$ 700,00

AI 2548 -RUA PAULO BENKENDORF, N' 230 -EDIF.
04ILHAS 01 SUITE, 02 QUARTOS,SALA,COZINHA.

LAVANDERIA,BANHEIRO,SACADA CI CHUR
RASQUEIRA E GARAGEM. R$ 1.100,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Empreendimentos Imobiliários Ltda. VENDA ALUGA ADMI'NfsTRA
'

AC1MA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR

Amplie seus horizontes em peJfeitos espaços de felicidade:'
3 suítes t 2 garagens' r

.

Cçmpleta área social, entregue mobílíada �decorada
>

'"

� Enttega em
Setembro

00
00
�

, ......

<'l

I

�
Z
o
,�
o-

'�
o
�
�
o
u

2S Vendas: Incorporação e Construção:

localização central:
'Rua Florianópolis I Jaraguá do sul-se
www.edíficiomanhattan.net

tJrealseé
117

.

--

...

I!SIJ:!JII
(47) 3275 9.500 www.realsec..com.br

. ovo. nzon -

todo mobiliado sOb medida, suíte
+ 2 quartos, sacada oom chur

rasqueira, 2 vagas de garagem,
excelente padrão de acabamento.
Aceita financiamento bancário.

dilljiaii"et

Baependf':"Ed. Resid .

Esplendor - Amplo apto com

suíte + 2 quartos, demais de
pendências, garagem. Aceita
financiamento bancário.

,i,«imi'!.!.!i" A

Edif. Saint Tropez - Cobertura c/
suíte + 2 quartos, 4 banheiros, com
ambientes amplos e intertigados,
terraço c/ deck com banheira Spa,
ampla área de festas, Box pi depóst-

to na garagem, 3 vagas gar.

,1_"1"-.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casa ampla. com 6 quartos.
em perfeita manutenção.
com piscina. móveis sob

medida e área de festas.

- Rei. 2020 - Barra do Rio Molha - Terreno de esquina na RuaWalter Marquardt r) 560
m' - R$ 450.000.00

- ReI. 2030 - Guaraminm Pníx. Weg Química - Terreno ind./coml. r) 5.253m' de frente
SR 280 - R$ 450.000,00

ReI. 2001 -jna da Rgueira - Terreno de 13.980m'. R$350.0oo,OO
ReI. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.097 ;65m'. R$330.000,00

- Rei. 2006 - Centro - Terreno com 480m'. R$240.oo0.00.
Ref. 2014 -Ilha da FlQueira - Terreno de 845m'. R$235.0oo,00

- Rei. 2008- Chico de Paula- Terreno com 702 m' + casa madeira R$139.0oo,00
- Rei. 2022 - Vila tenzi-Terreno com 300m' em rua pavimentada. R$135.000,00.

Aceita financiamento bancárto
- ReI. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m' em rua pavimentada. R$135.0oo,00.

Aceita financiamento bancárto

ReI. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m'. R$ 130.000,00
- Ref,2017 - Schroeter - Terrena com 5OOm'. R$120.000.00

ReI. 4001- Estrada Alto Garibaldo- Terreno de 134.213m,. R$114.000,OO
- Rei. 2026-Rau- Terreno r)396m' - R$105.0oo,OO

- ReI. 2013 - João Pessoa - Terreno com 545m'. R$93:0oo.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ti. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

CÓd.-2806 - Amizade - Casa de alvenaria cl
160,00m', 1 sute + 2 qtos, garagem para 2 carros,
murada, ótima localização residencial em rua astaltada
e sem saída, toda documentação em dia, acena finan
ciamento bancário, estuda propostas. R$ 340.000,00

01 suite + 02 quartos, sala, coz
inha, bWG, área de serviço co_m 01

vaga de garagem, casa_germinada
R$ 800,00
Rel. 1003 - CASA PARA RNS
COMERCIAIS - CENTRO· Com
10 quartos, 04 banheiros, coz
inha com armários, toda murnda.
R$2.000,00
ReI. 2000 - APARTAMENTO

.....--..........."1 - BAEPENOI· Com suile +
02 quartos, sala com sacada,
cozinha, banheiru, área de serviço

•

com Churrasqueira e 01 vaga de
====== .....=="===============1 garagem. R$650,00

Ret. 2002 - APTO -ILHA OA
RGUEIRA . Com 02 quartos,
sala com sacada, banheiro,
cozinha, área de serviço, 01 vaga
de garagem e churrasqueira na

lavandena. R$ 600,00.
Ret. 2004 - APARTAMENTO-

,- 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,OO

TEMOS ÓTIMAS OpÇÕES DE

SAlAS CDMERCIAS 11

Cad. 2552 - Água Verde -.Terreno sem benfettorias,
medindo com 470,00m', sendo 20,00m de frente.

R$ 115.000,00 estuda propostas .

PRONTA PARA MOR

Ret. 2014-Apto. -CENTRO-ED.
ANA CRISTINA· Com suile, 02
qtos, sala com sacada e cnuoas..
bwc social, COZo (apenas bancada
de gran,o di�de sala da coz.) ,

lavand. e garag. R$900,00
Ret.2015-APARTAMENTO
CENTRO· Com'01 quarto com
sacada, sala, cozinha com pia e

armáno, área de serviço, 01 vaga
de garagem. R$ 500,00.
Ret.2017 - Quilinetes - Centro
Ed. Marechal Center· 01 qlo., bwc,
sala e COL conj. R$350,00
ReI. 2018 - Apto .• cenrc- Com
02 qtos., sala, C_DZ., área de serviço,
Não tem garagem. R$700,00.
Não tem condomlnia, apenas taxa
de água.
Ret. 2019 - APARTAMENTO
CENTRO· Com 02 quartos, saia,
cozinha, área de serviços, 01
banheiro com 01 vaga de garagem.
R$700,00.
Ret. 2025 - APARTAMENTO - Vila
Nova - Com 03 quartos, sala ..._

com sacada, cozinha, áreade
serviço, banheiro, com 01 vaga de

garagem.R$ 700,00.
Ret. 202B - APARTAMENTO -Ilha
da Figueira - Com 01 surte + 02

quartos, banheiro social, sala com
sacada e chunasqueira, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 650,00.
Rei. 3006 - SALA - Banra - Com

aproximadamente 200m2, em
baixo 02 banheiros, mezanino com
banheiro. R$ 3.600,00.
Rei. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- Com 750m2 de área térrea mais
mezanino para deposto 125m2;
com 03 salas para escrtono + 02
banheiros de 01 lavabo, cozinha.
Área extema com 3.600"", aberto
com 02 porta rolo para carga e

descarga.Toda murada com trans

fOl111ador induS!lial. R$ 6.500,00.

) ,
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quarto, sala com sacada e cozinha

conjugadas, banheiro e área de

serviço conjugada. R$ 450.00. Não
tem condomlnio.

ReI. 2006 - APARTAMENTO
CENTRO· Com 01 suae + 02

quartos, sala, sacada com cbur

rasqueira, banheiro social, cozinha
com móveis sob medida, área de

��;::===============�i&;;;;;:;;::;�������;;:==;;:===;:::�í I
serviço com02 vagas de garagem.

li R$1.600,00.
Ret. 2007 - APARTAMENTO
- CENTRO· Com 02 quartos,
banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com 01

vaga de garagem.R$ 720,00.
ReI. 200B - APTO - CENTRO
• Com 01 su�e + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha com
rnobãa, área de serviço, banheiro
social com 01 vaga de garagem.
R$1.200,00.
Ret. 2010-Apto. -CeNTRO ·€om
01 suíte + dois qtos., bwc socal,
sala de estar, sala de jantar, coz.,
sacada, área de serviço, 01 vaga
de gar: Prédio C/ elevador, piscina e

salão de festa. R$1.500,00

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 carros, sacada, bela vista do
centro da cidade, sol da manhã. R$ 999.000,00, estuda propostas.

Cód. 2403 - Chico de Paula - Ap. c/01 sune +
2 qtos, 2 vagas de garagem, cozinha mobiliada,
120,00m' de área total, próx Posto Marcolla -

R$ 199.000,00 (aceita financiamento bancário).
- - - - -- ---- - - - ---- --- - -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CREel 3494·J

Cód: 187 - CASA ALVENARIA - João Pessoa,
com 240m2, 3 dcrrrüonos, 3 vagas de garagem.

Terreno com 1.400m2. R$ 320.000,00.

Coo: 147 - CASA ALVEANARIA - Jaraguá 99, com
240m2, 5 donnttorios, 2 vagas de garagem. Terreno

com 760m2. R$ 450.000,00.

Plantão: 9135-8601

3371-0099 www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br
www.dual.imla.b.rR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód 184 - CASA ALVENARIA - Água Verde,
com 90m2, 3 dormíónos, 2 vagas de garagem.

Terreno com 410m2. R$ 120.000,00.

LOCAÇÃO
Cód: 73 - SALA COMERCIAL - Ilha
da Figueira, com 40m2, com freezers.

Próximo a lnoumaq R$ 622,00. .

Cód:77 - APARTAMENTO - Vila Nova,
com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2

. vagas de garagem.Próximo a Amvali. R$
1.000,00 + cond.

Cód: 31 - APARTAMENTO - Centro, com
3 dorrntoríos sendo 1 suite, zvaaas de

garagem. R$ 950,00 + cond.

Cód: 23 - APARTAMENTO - Vila Nova,
com 2 dorrnltórios, 1 vaga de garagem.

R$ 500,00 + cond.

Cód 40 - CASA - João Pessoa, com 2

dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo

a entrada de schroecet R$ 485,00.
Cód 188 - GEMINADO - Estrada Nova, com

54m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Terreno
com 157m2. R$ 145.000,00.

UG

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dormijórios, 1 vaga de

garagem.Terreno com 169m2. R$ 135.000,00.

TERRENOS/CHÁCARAS
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$ 50.000,00 .

Loteamento Adelina -'LOTES -

Schroeder, próximo a Marisol. A partir de
R$ 70.000,00.

Cód: 403 - CHACARA - Bracinho, com
140m2 com 3 dormitórios, 1 vaga de

garagem. Terreno com 165.000m2, com
aproximadamente 12.000 pés de banana.

Valor sob consuta,

Cód 274 - TERRENO - Três Rios do

Sul, com 431 m2, próximo ao mercado
taríssa R$ 85.000,00.

-

- ADMINISTRA
3376 .15 - vendas@imobiliariabarrasnl.com

Apartamentos Minha Casa Minha Vida em excelente localização!

www.imobiliariabarrasul.com
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LOCACAO
#

- Ed. Prímula, Vila Nova R$550,00
- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 550,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$400,00
- Apto Rua Dona Antonia, Nova Brasflia R$360,00
- Ed. Manacá, Nova Brasflia R$480,00
- Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$550,00
- Apto Ilha da Rgueira R$ 480,00

- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed. BelaVista, 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. AmaryJlis, Vila Nova R$ 800,00
- Ed. Angelo Menel, Vila Lalau a partir de R$ 950,00
- 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$1070,00
- Ed. Esplendor, Baependi R$ 830,00
- Ed. D'ltalia, Czemiewicz R$ 830,00

- CasaCom, Centro R$ 3.000,00
- Casa no AguaVerde, 3 quartoS R$9OO,oo
- Casano EstradaNova, 2quartos R$500,oo
- CasaRua Pedro Roriano, CzemiewiczR$ 900,00
- Casa no Rau, 3 quartos R$12oo,00
- CasaCom.A quartos , Centro R$2500,00
- Casa4 quartos, Nova BrasíliaR$ 2000,00
- CasaCom. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrts, Czemiewcz R$900,oo
- Casa3 qrts + suíle , CzemiewiczR$1500,00
- Casa a1v. 3 qrtos, ResJCom., 288m2, Nova Brasflia
R$2700,00

- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa Rio da Luz, 3 quartos R$550,00

- Aptos. Rua Germano Muller, R$900,00

Casa 3 qrts, Havai R$ 1.200,00
Casa 2 qrts, Centro R$ 900,OQ

Sala cml, Centro R$ 1.200,00

� '--=- �."..�"""" ....�"'::i!?'t'���w"1�';;rM'i!�?';;fll'i�!>�

- LO'O.c'AO CO"UR'CIAL -j

Sala cml, Nova Brasnia a partir de R$ 1.200,00
Salas no Czemiewicz apartir de 30 m2H$800,
Salas Nova Brasilia a partir de 53 m2. R$1200,00
Sala Vila Nova, 200 m' R$2.1 00,00
Sala Tower Genter, centro 61 m' R$11 00,00
Sala Tower Genter, centro 73,87 m' R$980,00
Ed. Tower Genter, Centro, 79m' R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m' R$ 500,00
-Ed. MarlIet Place, Centro 40 m' R$530,00
Sala cml, Amizade C/ 55m2 R$ 700,00
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m'. À partir de R$ 5!j0,00
Sala cml Centro, cf 973m' R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m' R$1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro C/ 100m' R$1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$1435,00

- Galpão fW. Centro C/ 300 m2 R$4.000,OO

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,OO
- terrero Olha da Rg. - próx, Brasão) 3 mil mts R$1.000,OO
- Terreno com 330m2 Agua Verde R$1000,00
- Terreno c 1.400 m2 Centro R 4.000 00

- Apto, Rua 25 Julho Vila Nova, R$620,00
- Ed. Magnolia, mobiliado Centro R$900,00
- Ed. Yachiyo, Barra do Rio Cerro R$600,00
- Ed. Londres, Baependi R$810,00
- Apto, Rua JoaoNunes Czemiewicz a partir R$630,00
- Ed.Hungria, Baependi R$670,00
- Ed. Paris, Baependi R$630,00 .

- Ed, Maria Luiza, Centro a partir de R$880,00
- Ed.Erica, Centro R$650,00
- Ed. Ferreiti, Centro R$600,00
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,00
- Ed. Mariscai, Vila Nova R$680;00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$540,00
- Ed. Magnolia, Centro R$780,00

.

- Ed. Tulipa, mobiliado, Centro R$ 1.350,00
- Ed. Winter, Baependi R$580,00
- Ed. Lililum, Vila Lalau R$520,00
- Ed.Munique, Centro R$870,00
- Ed. Portugal, Baependi R$ 680,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Rgueira R$ 780,00
- Ed. Granada) Vila Nova R$ 1.300,00
- Ed. Nostra, Agua Verde R$680,00
- Ed. Trento, Vila Laiau R$630,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785
§
o

ei

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEMI ovoS NOTA

SÓNAJAVELl

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I VEÍCULOS I FIM DE SEMANA, 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2012

" ,

NA LE MONDEO IPI E REDUZIDO
- ;

EAS TAXAS SAO·IMBATIVEIS�
..

CITRO&N C4 2013 GLX 1.6 FLEX

ESPORTIVIDADE DI: V

A PARTIR DE

R$49.9901
AVISTA

ii

-,

50.000

3 x R$185,OO

�
CITROEn

l-Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroé n C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e CDC realizado

pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma .de nossas lojas. Crédito sujeito

a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física.
F

. - r

I I
Oferta válida até 01/07/2012 ou 'enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revlsoes em seu velcu o regu armente.
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NÃO ESPERE
CONGELADO

PORSEU CARRO
JAPONÊS.

�....

IPI+BÕNUS
REDUZIDO

NISSAN

!TAXADEOr99o/0AoMo ENTRADA+48x<ll!
• AIRBAG DUPLO DE SÉRIE
• MOTOR 1.0 OU 1.6 FLEX
• DIREÇÃO ELÉTRICA*

COMPROMISSO NISSAN MARCH
• 3 ANOS DEGAIWIl'fA
• 2 ANOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS
• PREço FECHADO fiE REVISÃO

I TAXA DEOOIb A.Mo ENTRADA +24XOl I
• CÂMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS
• ALARME E IMOBIUZADOR DO MDTDR
• RÁDIO COM CD PLAYER E MP3
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA LEVE
• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
• AIRBAG DUPLO

NISSAN FRONTIER
SE 4X2 2011/2012

I TAXf'OEOO/O AoMo ENTRADA+ 18x(3)!
• RODAS DE LIGA lEVE ARO 16" • AIRBAG DUPLO FRONTAL
• VIDROfTRAVA NAS 4 PORTAS E ESPELHOS ELÉTRICOS
• DIREÇÃO HIDRÁULICA • FREIOS ABS COM EBD
• PÁRA-CHOQUES TRASEIRO CROMADO
• AR-CONDICIONADO • KEVlESS

PREÇO
NOTA FISCAL
DEFÃBRlCA

MOTOR TURBODIESEL

COM 144CV

BÔNUS DE ATE

R$3.000'"

.. SJ"'1 PROGRAMA

I. [)!;CONQUI$TA.I NI5$AN •..•�� .... -

FABRICADA NO BRASIL

TAXADEOo/O A.Mo ENTRADA+ 12x<>l

• MOTOR 1.816V COM 126 CV
TODOS OS ITENS DA VERSÃO '06 E MAIS:
• RÁDIO COM CD PLAYER E MP3
• RODAS DE LIGA lEVE
• GRADE CROMADA • AlARME

CAMBIO
AUTOMATICO

• MOTOR COM 108 CV
• AR-cDNWCIONADO
• VIDROImAYA NAS 4 PORTAS
E ESPEUlOS EI..É"mlcos
• DIRB;ÃO aÉlRleA

. • AlRBAS DUPLO

o MAIOR PORTA-MALAS !;lA CATEGORIA, COM 449 LITROS FABRICADOS NO BRASIL

ESPAÇO INTERNO SURPREENDENTE ... AIRBA<i' DUPLO DE SÉRIE ... 3 ANOS DE GARANTIA

,

CONDiÇÕES ESPECIAIS PARA PESSOAS JURíDICAS, TAXISTAS E PCD.

SHIFT_thewayyou move

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1 081 - Centro - Jaraguá do Sul - se

Fone: 473054-2600 - wwwnssarnxcombr

Pintura
A vista Financ Entrada

N" de v:l�re1aa Juros Juros CET" CET"
'tributos

Despesas

metálica parcelas mensal a m a a a.m a.a cf terceiros Total a prazo

"' "I :Ii!i I

• tO, "'. :"

, 1. Condição válida paql NISSAN MARCH 1.0� peqemento-a vete, ('O�nlvel rlfjwrsAO 1.0, COIJ! PacoteConforto;

dlt série mas versões 1.0$ e 1.68, SV e SR.) 4. Na compra do modelo zerç-quiiômetto da Nissan Frontier

(2011/2012) o cliente obteréibõnue nç valor de R$ 3 rnll se colocar uma das seguintes opções de veIculo

usado na neqocação: (;) �issan importado, diretamente pela Nlssan do Brasil, ÕU fabricado no pais (Programa
� de Fidelidade) ou (iQ pkapes (4,2 ou 4,4) cc outro com tração 4,4 de qualquer natureza (Programa de

� Conquista), Em ambos os casos, o cliente deve ser proprietário do veiculo usado há no mlnimo eee meses

(contados da data da emissão do documeoto), Os prpgramas não são cumulativos, O CPF/0NPJ do proprietArio do vefculo

usado, objeto,da tl'.Q.C:a. deve ser obriga\oriarnente o mesmo do comprador do novo veIculo. Este programa também évélido

paraveq_das diretas. PromOÇ"J"o válida até-SO/06/2012. Todas asconoções de financiamento deste anúncio são
válidas até

30/06/2012 ou até_quanqo durar o estoque de 3 unidades por veículo (com eeeesãc do Nissan Livina 1.6 MI) e estão

sujeitas a-enéllse e aprovação_ de caclastro.,Frete ;nclusQ. Para todos os financiamentos, tarifa de .conrecção de cadastro

de R$ 750,00. Garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem para uso partjcular, 100 mil km para uso comercial, ou o

que vencer primeiro, com revisões emanutenções efetuadas nas ccacesslonárias Nissan, limitadas adeteitoa de fabricação
ou montagem de peças. Para obter mais ínformaç� consulte o manual de garantia Imagens meramente ilustrativas..

Ac�s não inclusos. Estes veículos estão em conformidade, eorn o Prcconve - Programa de Conncle de Poluição do

Ar por Yeículos Automotores,

2} Nissan Tiida S 1.8 12/13 LSG R$ 27.834,00 0% 0,34%Não 24 0% 4,20%

11.45% R$ 205,79 R$ 58,50 R$43.611,t9
6)NOsan!.M1a 1.6F1e><Mr" 12/t3 Não R$ 42.590,00 COC 12 R$ 1.504,77 0%

$ ti

0% 0,91%

Faça revisões em seu veículo regularmente.

I �.
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GOLG54P
2011 COMPLETO

NOVO UNO VIVACE
4P 2011 COMPLETO

CARROS COMPLETOS COM: k

'Gpl G51.04P 10/11, à vista, a partir de R$25.990 ou. zero de entrada + 60x de R$720. Valor total do carro financiado R$43.200. '*(InoVivacel.0 4P Ia/tI, à vista, a partir de R$24.490,00 ou zero de entrada + 60x de R$679. Valor total do carro financiadp

R$40.740. Condições para financiamentos em 60x sem entrada válidas na modalidade coe pelo banco BV, com taxas de 1,60% am, e 20,98% a.a. Financiamentos sujeitos à aprovação de crédito pela financeira. Fotos ilustrativas. Ofertas válidas até

30/6/12 ou enquanto durarem nossos estoques.
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www.enloutoveiculos.com.br

TAXAS ÇOMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

----------------------------__

PROMOÇÃO
RS 26.900,00

CITROEN C3 XTR 1.6 2007
COMPLETO COURO/ABSISON F.

__

J

Zafira Elite 2.0 Aut

48.000,00
2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelheis Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto

Automático, Câmbio Automático, Freios Abs, 4 Air bag' s.

Siena E11.0

31.000,00
2011 - Prata - Flex - 30.800 km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Alarme, Faróis de Neblina, Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Computador de Bordo.

Fiesta Hatch 1.0

39.900,00
20.500,00 Bora Mi 2.0 AT

2008 - Branco - Limpador eDesernnaçadorTraseiro.

Palio Celebration
Fire Flex 1.0 2009 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,

Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Freios ABS, Air Bag Duplo, Câmbio Automático, Faróis de

Neblina, CO Player.19.500,00
2007 - Vermelho - 4 portas - Vidros Elétricos, Limpador e Oesembacador
Traseiro e Aquecimento.

>

30.500,00
Fox 1.0

Ranger Sport 2.3

3,5.900,00
Preto - 47,000 km - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Faróis de Neblina, CD
player.

2009 - Preto - 4 portas - 43,850 km - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e
DesembaçadorTraseiro, Faróis de Neblina,
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. BAI.CAO NEGOCIOS

• NA Apliques contrata auxiliar de produção
feminino. Interessadas enviar curriculum

para napliques@gmail.com ou entrar em

contato pelo fone 3054-0058

• Procuro emprego de motorista. de

caminhão para entregas CNH categoria
D, Tr: fone 9983-4393.Carlos

• Cuida - se de idosos a qualquer período
do dia ou local. Tr: 9101-1271

• Trabalho com serviços de corte e poda de

arvores. Tr: 9158-0019

• Contrata-se Vendedor Externo

Interessados deixar curriculun na Extinsul

ou ligar 3275-2205.

• Contrata-se Vendedoras. Paga-se bem.
Interessadas fazer contato pelos fones
3372-0013 - 3273-5673 - 9662-6777

• Contrata-se moça para trabalhar no

atendimento de loja de informática no

horário normal e sábado ate meio dia Tr:

99782860

• Procuro Baterista e Guitarrista com

experiência e referencias, para banda de

baile. Tr: 3370-6235/9152-4375

• Ofereço-me para trabalhar como

carpinteiro. Tenho experiência. 8435-

50231 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 automotivo

para trabalhar em Massaranduba. Tr:

9979-3737.

• Atelier de costura Marlene, faz reformas

de roupas. Contato: 3275-4315 OU 9194-

2435 (MARLENE)

I •

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha

residencial. Tr: 3371-29461 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. Tr: 8406-21831
3276-2100

• Plastitec Ind. de Plásticos está
contratando operador de máquinas
injetoras com experiência. Maiores

informações pelo fone 3371-4232 e o

email abaixo plastitecsbâgrnail.corn

• Preciso da doação de roupas de bebe. Tr:

3275-6258.

• Doação de 2 filhotes de cachorrinho,
macho, com 40 dias. Tr: 3370-09831
9927-3117

• Vendo carrinho de bebe, para menino, na

cor azul marinho com ursinhos, õa marca

Angel, Valor a negociar. Tr: 3370-7160.

• Vendo Ovelha com cria e porco para

abate. Tr: 3370-4124

• Procura-se moça para dividir aluguel no
centro Tr: (47) 9606-7785

• Renda extra, Procura - se pessoas
dinâmicas e empreendedoras, maiores

18 anos para desenvolverem negocio
lucrativo.Trabalhando a partir de sua
casa. Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais

(período parcial)ou acima de R$ 2000

mês período integral .negocío próprio
cl baixo investimento e alto retorno.

Contato 47 8418-3292/9988-2844.
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Carta �e crêdito contemplada para

compra de imóvel Crédito R$100.000,OO.
Entrada de R$30.380,OO +135 parcelas
de R$871,32. Tr: com Valdir 8494-5911

ou 9270-3638. e-mail: valdir@grupohb.
net

• Vendo uma ovelha e um porco para abate.

Tr: 3370-4924

• Vendo uma carretinha de Tobata antiga
por R$ 300,00. Tr: 3371-7593.

• 1 televisor 29 polegadas Phillips, usada,
perfeito estado. R$ 350,00 Tr: 47-3054-

1351/9168-7441

• 1 televisor 24 polegadas Philips, usada,
perfeito estado. R$ 250,00. Tr: 47-3054-

1351/9168-7441

• llmpressora HD -400 Fotos e colorida.

R$ 150,00. Tr: 47-3054-13511 9168-

7441

• 1 ComputadorWindows 256 mhz, semi

novo, pouco uso, e/visor tela plana. R$
350,00. Tr: 47-3054-13511 9168-7441

• Vendo Notebook Deli - Pentium dual core
- 2,20GHZ 4 GB de memória Hd - 250 GB

Placa de vídeo integrada - ONbord - Móbile

Intel(r) 4 series Express. R$ 950,00, cl
Bruno. Tr: (47)3055-0085/3372-2772.

Email: brunorosa90@hotmail.com

• Vendo monitor LCD 15 polegadas LG. R$
100,00. Tr:8433-7261

• Vendo câmera digital SonyW55 + cartâo

de 2 g. R$120,OO. Tr: 8433-7261

• 1 Bicicleta adulto fix azul semi nova

perfeito estado. R$ 200,00. Tr: 47-3054-

1351/9168-7441

• 1 Bicicleta de criança pix, azul, blomm. R$
140,00. Tr: 47-3054-13511 9168-7441

1 Helicóptero de brinquedo a pilha que

voa, novo. R$ 150,OO.Tr: 47-3054-1351

19168-7441.1 Chopeira luz plástica. R$

50,00. Tr: 47-3054-13511 9168-7441.

• Vendo uma betoneira 145 litros nova com

motor, Valor a combinar. Tr: 9243-9709

após as 16:00.

• Vende - se um freezer com gaveta,
200 L semi novo por R$ 500,00 e um

microondas 18 L semi novo por R$
250,00. Tr: 3275-4315 ou 9194-2435

• Vendo teclado Cássio para iniciantes. R$
200,00. Tr:3276-1410

• Vendo: conjunto PPU para solda

oxiacetilênica. Valor: R$ 1.300,00. Tratar
com Rogério - Fone: 9903 2934

• Simulador de caminhada branco com

monitor 4 funções, (Obs: pouco uso).R$
200,00. Tr: 8425-64911 3273-2098.

• Vendo bicicleta ergométrica. R$ 200,00.
Tr:6276-1410

• Vendo uma maca com escadinha, dois

degraus, mesinha 2 níveis com rodinhas e

cadeira giratória. R$ valor a combinar. Tr:

9682-2080

• Vendo um ar cond split 30.000 btus, semi
- novo R$ 2200,00. Tr: 9988-6649

• Vendo Ar cond Split 60.000 btus. R$

2500,00. Tr: 8402-5923

• Vendo uma empilhadeira manual 1,60 de

alt. 500 k. R$ 1200,00 e também vendo

um compressor de ar trifásico 15'BR/200
L profissional Bravo. R$ 2200,OO.Tr:3276-

2000/8464-2080

• Vende-se mercado no bairro São Luis,

equipamento completo, incluindo

açougue. Valor a negociar. tratar:

337600821 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 um Pet Shop todo equipado. Tr:
9181-9625.

• Vendo Apartamento cl 1 suíte + 1 quarto,
ambos mobiliados, exceto cama Box. Sala

de Estar/Jantar integradas, sacada c/
Churrasqueira, 1 bwc social, 1 vaga de

garagem, Cozinha/Lavanderia mobiliadas.

Área total: 96 m2, área privativa: 71 m2•

Condomínio Residencial Monise, próx. ao
CIRETRAN. Apart. fica no 7° Andar (último)
Edifício com elevador. R$ 185.000,00. OBS:
Nâo aceito imóveis ou carros na negociação.
Escriturado e livre para financiamento

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 + 1 quarto, sacada
cl churrasqueira, cozinha mobiliada. R$

149.060,00 (liberado para financi. e FGTS).
Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• VENDE-SE Apartamento 304 no Residencial

Mont Vermont, 1 suíte + 1 quarto e demais

dep. 1 vaga de garagem. No Czemiewicz.

R$210.0oo,OO. Tratar 9979-0650 com

Clesio.

• Apartamento cl 2 quartos +sacada cl
churrasqueira, área de festa, áreas de 53

á 65 m2. R$ entrada + parcelamento +

financi. Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2

qtos sac.c/churrasq. Só manhâ seg.

piso de frente 56 m2 área privo+garagem
R$125.000,OO 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 kitinete com 1 quarto cozinha e

banheiro. R: MaxWilhelm, 837. Tr. 3371-

6021

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao posto
cidade. R$ 100.000,00 a 110.000,00. Tr:

3273-5233.

• Vendo Apto no Residencial São Luís. R:

Francisco Hruschka - São Luís, (próx.ao
Arroz Urbano) cl área de serviço, sacada cl
churrasqueira, sala de estar, cozinha, bwc,
3 dormitórios, garagem, área de festas,

playground, Apto 142 Área privativa: 63,37
m2• Área comum: 7,05 m2, garagem: 11,50
m2• R$ 145.000,00. Tr: (47) 9905 8809 ou

(47) 3275 2423

• Vendo Apto no Residencial Ilha Bela na

R: t.eopoldcJoão Grubba, Centenário

(próximo ao DG da WEG) Sala de estar/copa
integrada, sacada o/churrasqueira, cozinha,
área de serviço, 2 dormitórios. BWC,

garagem, elevador, salão de festas, área

privativa: 61,23 m2, área comum: 11,07
m2, garagem: 11,50 m2. R$ 150.000,00. Tr:

(47) 9905 8809 ou (47) 3275 2423

• Vende-se apartamento novo no centro a 5

quadras do calçadão, 2 quartos. 64 metros

no valor de R$ 155000,00. Tr: 3371- 6623.

• Vendo um Apartamento Ed. Transatlântico

em Piçarras. 10 Andar, mobiliado. R$
550.000,00. Tr: 3371-1403/8414-1898

• Vende-se apartamento novo em Três Rios

do Sul, 2 quartos, 64 metros no valor de

120 000,00 Tr: 3371-6623.

• Vende-se apartamento Rio Molha em

frente a Prefeitura, 56 metros, 2 quartos,
Residencial Vicenzi no valor de R$
135.000,00. Tr: 3371-6623.

• Vende - se apto na praia ltajuba 65 mt2 cl

suíte, ãceita carro. Tr: 8448-8644

• Vende-se casa em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 mt2, aceita - se

financiamento habitacional, tratar no fone:

(47) 9977-9550/9989-6049

• Vende - se casa Nova 100m2 no Firenze

terreno 370m2 murado R$135.oo0,OO. Tel:

9918-9996 ou 8443-3633

• casa Nova com 135 m2, terreno 390 m2•

Porcelanato, água quente, laje inclinada,
modema próx. Unerj/Rau, R$ 275 mil.

8443-3633

• Vendo uma casa com 130 mt2 toda

murada, na Rua Irmâo Leandro, Tifa Martins

(livre de enchente). R$ preço a negociar. Tr:
9112-3311.

• Vende se casa alvenaria no Jaraguá 84, R$
60.000,00. Escriturada. Esta alugada 'no
valor de R$ 400,00. Tr: 3371-3467/8455-
7810.

• Vendo sobrado nos fundos e casa na frente,
todomurado de alumínio, 300 m2, toda de

material no Bairro João Pessoa. Tr: 9196-

0955/9616-3092 com Cleni e Jandir. Valor

a combinar1 troca com casa ou chácara em

Curitiba.

• Vendo 2 casas de alvenaria em Joinville

escriturada, rua calçada, ótimo local,
terreno com 300 mt2. R$: 120.000,00.
Aceito veiculo com 50% do valor ou terreno.

Tr: 3273-7644 18812-7170

• Vendo uma casa de alvenaria no Jgua 84,
130 mt2, 4 quartos, sala, cozinha, garagem

para 2 carros e demais dependencias. R$
70.000,00. Tr: 3371-8885 ou 840e.2172

(não é liberado para financiamentos) .aceita
se carro ou propostas.

• Vendo uma chácara de 50.000,00 mt2 com

nascente, cachoeira, plaino pronto para

construir. R$ 110.000,00. Tr: 3376-0726.

• Vende-se uma locadora com ótima clientela,

ponto de funcionamento a 13 anos, mais de

3000 DVOs entre lançamentos e catálogos.'
Preço imperdível/aceito carro no negócio Tr:

9631-2588

• Aluga-se 2 sala comercial no centro de

Corupá 60 mt2 cada, sobre loja. Tr: no
horário comercial. 3375- 1004

• Aluga se sala comercial em Guaramirim

com 18 mt2, ótima localização. Tr: 3373-

1900

• Aluga-se galpão com 200 mt2, na Rua

Cristiane Zerbim, 240. Rio Hem Schroeder

3374-1488/8861-9108.

• Vende-se um petshop completo, com
consultório veterinário, banho/tosa e venda

de animais. Tr: 47 8492-7060

• Vende-se casa comercial Vila Nova, terreno

20 x 50 próximo RBN, R$ 600 000,00 Tr:

3371-6623

• Alugo sala comercial 30 mt2 no centro,

prox. ao Museu Weg. R$ 450,00 mensal. Tr:

3275-2264

• Alugo kitinete peça única, com 30 m na

Rua: Ernesto Lessmann, 615. Vila lalau -

Jgua do Sul. R$ 300,00 + água e luz. Tr:

9976-56301 3635-4443.

• Alugo quartos. Tr: 3275-4315 com Marlene.

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos e

garagem coberta. R$ 545,00. Tr: 9993-
2131 com Sandra.

• Alugo quarto para pensionistas, Centro.

R$ 300,00 livre de água, luz e intemet..
Tr:9123-5851

• Aluga - seGalpão com 300 mt2 mais

mezanino em Guaramirim. Tr. 3370-1607.

• Alugo uma casa grande na Rua Waiter

Breithaupt, n 110 Comercial ou residencial.

Em frente ao clube do Beira Rio, contrato

para 5 anos. Tr: 9102-1212 com Elzfra.

�r��mm
• Vende - se Terreno Rua: Hilário Floriani, em

frente ao Edifício Moradas da Serra na João

Planincheck, no Nova Brasílla, 450 m2 (15 x
30 mt) Contato pelo telefone 47 8818-3320

• Vende - se terreno na Vila Nova de

8.500 mt2 podendo ser desmembrado

em 5 partes - imóveis no aito com vista

privilegiada da cidade. Tr: 9102-1212.

• Vende - se um terreno na Vila Nova, de
6000.00 mt2 na rua lateral a 25 de Julho

em frente ao 1.607, valor negoclável.Tr:
9102-1212.

• Terreno de 20 por 70 mts com casa de

220 mts,sala e cozinha dois banheiros'

3 quartos e escritório, tudo murado com

portão eletrônico, jardim, garagem para 3

carros.Preço a combinar. Tr: 9969-5540.

• Vende-se terreno na Ilha da Figueira
com 794 mt2 (doe. ok) cl varias arvores
frutíferas, perto da escola, mercado,Weg.
parque aquático e a menos de 10 mino do

Centro. Valor R$ 185.000,00 - tratar fones

(11)5560-11931 6657-0940 direto com

proprietário

• Vende - se terreno com 18.750 mt2 ,

ideal para loteamento com frente de 50

mt2 situado na Rua Ano Bom, área plana,
em Corupá. Tr: 3375-2286 com Roberto 1
3375-1152 Rose depois das 21:00.

• Vende se Terreno com 10.680 mt2, ideal

para loteamento, com frente 75 mt situado

na Rua Ano Élom 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$ 10.000,00
entrada e saldo parco Direto C. propriet.
Fone 8448-8644

• Vendo 3 terrenos na praia de ltajuba, R$
28.000,00 escriturados 300 m2 fone 8448-

8644

• Vende - se área de reflorestamento de 12

anos.já possui madeira quadrada, área

plana de 50.000 mt2 próxima a Rio do Sul.

R$ 3328-3560 .. _-:

• Vende - se terreno no centro de Schroeder

com 400 m2, prox. a prefeitura. Tr: 8800-

8800

• Vende - se terreno em Guaramirim, bairro

Beira Rio por R$ 75000,00. Prox. ao centro.

Tr: 9977-9550/9989-6049

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat - R:

Irmao Leão Magno (15,75 x24, 00 m)
cada R$ 170 mil - tratar com Sergio Cyrillo
Bagattolí 9975-3940

• Grande oportunidade Vendo um lote no

perímetro urbano, com 21, 146 m2, 6 do

centro de Jaragua, com escritura, com casa

alvenaria aprox. 80 mts com água corrente
e cachoeira, nascente, lagoas de peixe.
R$ 350.000,00. Aceita proposta. Tr: 9118-

5474/9662-0895

• Vende-se terreno na praia de ltajuba R$

30.000,00 escriturado, 300 m2• Tr: 8448-

8644

• Vende - se um terreno com casa mista, na

Rua Oscar Schneider - Barra do Rio Cerro,
R$ 110.000,00 aceito propostas. Tr 9114-

8095.

• Vende se um terreno 7.522 mt2 Rio Cerro.

ótimo pra construção de galpão. Tr: 9654-
2206.

• Compra-se terreno nos bairros são

Luiz, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá 99 e

redondezas, R$ 50,00 a vista e o restante

parcelado. Tr: Dito 9912-3610

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck n°

182, (lateral da Roberto Seidel), bairro

Seminário, Corupá SC. Valor R$55.0oo,OO
Tr. com Renate Fone 9137-4701

• Vendo um terreno na Rua da Unerj, aprox.
400 m2. Tr: 9922-1577

• caminhão GMC 710 gabine Basculante,
baú de alumínio, 7 pneus novos, motor de

BMW, baixa quilometragem, revisado. Aceito

propostas, troco por menos valor ou'maior
valor. Tr: 3370-79941 9916-9619

OPORTUNIDADE
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• Compro carros e Motos de todas as marcas,

financiados ou de consorcio, mesmo com

prestação atrasada, busca e apreensão,
documentos em atraso, ou já apreendido.
Tr: (47) 9696-3566.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• Vendo um Hyundai 130' cor prata, ano

20'11, completo, com cambio automático

e ar digital, 8 air bago Tr: 960'9-1179.

• Vende-se Santana 20'0':)., 2.0', 4 portas,
completo (vidro elétrico, direção,
ar e alarme) em ótimo estado de

conservação.Valor: R$ 16.50'0',0'0'. Tr:

99731420'

FIM DE SEMANA, 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DÉ 20121 VEÍCULOS 1 7

• Ford ka ano 20'0'0' completo, 2 dono. R$
valor a combinar. Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0' básico, motor novo,
IPVA pago. R$ 850'0',0'0'. Tr: 3370'-6910' 1
8816-4437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0', flex

2O'O'9,com ar condicionado, totalmente

revisado e emplacado. R$ 21.0'0'0',0'0'. Tr:
9936-0'243.

• REPASSE Ford Fiesta 20'0'6 4 portas R$

16.50'0',0'0' fino 10'0'%. Tel: 3373-4131

• Eco Sport 20'0'9, completa com 20' mil kl

rodados. R$ 9121-8633

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel 3.0'

eletrônico, 20'0'8, completa (air bag, abs,
santo Antônio, estribos capota marítima,

protetor de caçamba, trava elétrica no

tampão traseiro e demais opcionais da
Limited.. Estudo troca veículo de menor

valor. R$ 60'.0'0'0',0'0'. Tr: 47 9138-9592.

• Vendo F 40'0'0', ano 75, bem conservada.

R$ 20'.0'0'0,0'0'. Tr:'8856-766O' 13276-
0'264 a noite.

.' Vendo Honda Civic 20'10', Ixl, banco de

couro, único dono. R$ 53.0'0'0',0'0'. Tr:

840'2-5923.

• Vendo Trailer Turiscar Eldorado, ano 86,
R$ 9.0'0'0',0'0'. Tr: 3371-1634

• Vendo capota de fibra para Ford Curie

modelo alta, (1,40' m altura interior).
Semi - nova. R$ 150'0',0'0'. Tr: 8422-1926.

• Vendo som automotivo, sub Pioneer 12

polegadas 160' rms, caixa dutada, 4 69

inorr, módulo Boss 160'0' wats + fiação.
R$ 50'0',0''0. Tr: 8422-1926.

• Vende - se Jogo de molas cortadas para

Gol Gl, G2, G3 ou G4 Fica na altura de 2

dedos do pára-lama. Valor: R$ 80',0'0'. Tr:

9943-4172

• Vendo Carreta Random ,LS Graneleira

20'0'2, trucada. Com pneus em ótimo

estado. R$ 45.0'0'0',0'0'. Tr: 3276-0'264 a

noite 1 8856-7660'.

• Vendo uma caixa dutada cam 2 Subs

Bravox 400' RMS mais 2 par de meia

nove PYO'NERR 85O'RMS, tudo novo

por R$ 80'0'.0'0'. Tr: 47 3376-40'50' com

Nilmar.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$

5.50'0',0'0. Tr: 3370'-0'7191 9953-3878

• Vendo um Jipe ano 65, 6 cilindros,
3 dono toda original, na cor azul,
restaurado. Ótimo estado de

conservação. Tr: 3375-2136. R$

20'.0'0'0',0'0'

• Vendo um Corsa Wind, ano 99, vermelho, 4

p. revisôes de R$ 1900',0'0' reais, 4 pneus

novos. R$ 1150'0',0'0' sem troca. Tr: 3371-

1634

• Vendo um Astra sedan 20'0'0', prata,

completo, ótimo estado de conservação, 4

pneus novos. R$ 17.50'0',00'. Tr: 9114-4135

cl Maicon

• Vendo um CorsaWind, 96, preto, carro

particular com km baixa. R$ 850'0',0'0'. Tr:

3397-20'50'.

• Vende - se Peugeot 20'6 1.0' 16 válvulas

gasolina, 20'05, vermelho ar cond, vidro

elel trava manual insufilm, mp3, etc. R$
15.50'0',0'0'.3371-1634.

• Vende -s e Peugeot 20'0'7, xr Sport 1.4

completo 20'0'9/20'10' R$ 26.990',0'0'. Tr:

9966-490'9.

• Vende - se um Peugeot 20'6, ano

20'0'3 completo, 2 portas, manual,
chave reserva, bem conservado. R$

15.90'0',00'. Tr: 3275-35381 9931-

9410'.

• Clio Sedan Privilege 1.0' 16 v ano 20'0'4,
cor prata, completo. Ar Cond, Air Bag
Duplo, Direção hid, Vidros elétricos,Volante

com regulagem de altura,Controle som

no volante, IPVA pago.Sem troca. R$
16.0'00',0'0'. Tr: 8410-00'00' Fabio.

• Vendo Renault Laguna 20'0'0'/20'0'1
Completo. Valor R$ 14.000',0'0'. Fone 47-

9975-2864

• Vendo Renault 20'0'6, 1.6 privilége sedam
- air bag, som ... Etc.(carro particular, baixa

km) R$ 20'.0'0'0',0'0'. Tr: 3397-20'50'

• Vende se Gol, g3, completo, prata, ótimo
estado de conservação. R$ 16.50'0',0'0'. Tr:

3370-79941 9916-9619

• Vendo novo Gol g5 total flex 20'12, 4 p,

completo, R$ 27.990',0'0'. Zero de entrada,
60' x R$ 775,0'0'

• Vendo gol cI ano 92 1.6. Azul. R$ 50'0'0',0'0'.
Tr: 9213-25d2/9644-2125

• Vendo novo Gol g5 total flex, 20'11, 4p,
completo, R$ 25.990',0'0' zero de entrada
+ 60' x R$ 720',00' ou entrada em ate lO'

x no cartão de credito, viabilizamos troca,

metálico, IPVA pago 20'12. Tr: 30'32-140'0'.

• Vende-se Fax 1.6 4P preto completo, ano

20'0'4/20'0'5 os itens são originais de
fábrica. Carro bem conservado. Valor: R$

24.90'0'., Fone: 91725331132761265
Thiago

• Vende -se Voyage 20'10' completo. R$
28.0'0'0',0'0'. Tr: 3276-0850'

• Vende - se gol Bola, 20'0'2 GNV. R$
10'.80'0',0'0'. Tr: 3275-0850'

• Vende - se G3 1.0' completo, com ar cond,

direção e air bag duplo, 4 portas, branco.

R$ 90'0'0',0'0' mais prestaçôes, particular

(não precisa transferir) Tr: 3273-76441
88127170' 1 78134785.

• Vende -se saveiro super surf 20'0'4/20'0'4
G3 prata completa em ótimo estado, 2

o

dono, 24.50'0'.0'0' Geferson 910'4-0938

• Vende-se Parati 1.8,L ano 95, 3 dono,
ótimo estado de conservação, gasolina,
farol de milha, trava Multlock.R$ 11.50'0',0'0'

quitada. Tr: 9151-280'5.

• Vendo Gol 92 a álcool, motor CHT, todo

original, único dono. R$ 7.50'0',0'0'. Tr: 8856-

7660' 1 3276-0264

• Vendo um gol ano e modelo 20'0'6, 1.0'

com ar cond, trava e alarme, 4 portas. R$

21.00'0',0'0'. Tr: 9921-9163.

• VO'YAGE 1.6 TO'TAL FLEX CO'MPLETO' + AIR

BAG + ABS 20'12, R$ 34.40'0',0'0', entrada

em até lO' x sem juros no cartão de crédito

+ 60 x fixas, viabilizamos troca, metálico,
estado de zero, IPVA 2012 totalmente pago.
Fone 30'32-140'0'.

• NO'VA SAVEIRO' 1.6 C/AR 20'11, R$
27.990',0'0', metálico, estado de zero,

entrada + 60' x R$ 775,0'0' ou entrada em

até lO' x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 20'12 totalmente ,

pago. Fone 30'32-140'0'

• Vectra Elegance 20'11, completo, R$

42B3O',O'O', metálico, estado de zero,

entrada em ate lO' x sem juros no cartão

de credito, 60 parcelas fixas, viabilizamos

troca, IPVA 2012 pago. Tr: 30'32-1400'

• KO'MBI STD 1.4 20'10' R$ 28.990',00, zero

de entrada + 60' x R$ 798,00 ou entrada

em até lO' x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 20'12 totalmente

pago. Fone 30'32-140'0'.

• Novo uno vivace 20'114 portas completo,

R$ 24.990',00', zero de entrada +60' x

R$ 695,0'0' ou entrada + 24 x na taxa

de 0',99%, viabilizamos troca, metálico,
estado de zero, IPVA 20'12 totalmente

pago. Fone 30'32-140'0'.

• Novo Uno Vivance, 20'12, 4p, completo.
R$ 25.990',0'0', zero de entrada + 60' R$

720',0'0' ou entrada + 24 x taxa de 0',99

%, viabilizamos troca, metálico, estado
de zero, IPVA 20'12 totalmente pago. Tr:

30'32-140'0'.

• Vendo Escapade 20'0'8 1.6 completa
abaixo da FIPE. Telefone de contato: 9992-

40'0'0'

• Vende - se Tempra 96 GNV. R$ 30'0'0',0'0'.
Tr: 3276-0'850'.

• Fiat Strada 20'0'7 fire flex R$21.2O'O',O'O'.
Tel: 3373-4131

• Vendo sem troca Pálio 20'0'6 flex 1.8 hlx,
completo com computador de bordo 4 p ,

branco, por R$ 20'.50'0',0'0' (tabela FIPE R$

23,50'0') Tr 3371-1634.

• Vendo um Stillo 20'0'3, 1.8 16 válvulas,
roda 16, original, preto, completo.R$ valor
a combinar. Tr:3371-O'1341 9931-6391

(oi)

• Vende - se Idea Adventure 1.8/Flex-
2O'O'7-Completo- vermelho. R$ 29.0'0'0',0'0'.

Tr: 8836-3982

• Stilo Schumacher 20'0'5, com SKY

window, vermelho, complete, roda 17,

piloto automatic, computador de bordo,
banco de couro, ar digital, sensor de
estacionamento, retrovisor elétrico, carro
de destaque. R$ 37.0'0'0',0'0. Aceito carro

de entrada até R$ 8.0'0'0',0'0'. Tr: 910'3-0'77

• Palio Weekend 200'1, motor 1.0' 16 V. com

ar cond e direção hidr. e trio elétrico. Tr:

9632-5528. R$ 12.50'0',0'0'.

• Fiorino 1.3 ano 20'0'6 no GNV. R$
9O'O'Õ,O'O' + 26 parcelas de R$ 533,0'0'. Tr:
9988-6649.
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• Vendo Yamaha XT 60'0', ano 20'0'4, azul.
Em ótimo estado com manual e chave

reserva. R$ 12.50'0',0'0'. Tr: 9926-1717

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$
3.0'0'0',0'0'. Tr: 3370-1161

• Moto xr 20'0' branca ano 99 modelo

20'0'0', Ed rua ou trilha documentação
em dia, ótimo estado de conservação R$

50'0'0',0'0' Tr: 8452-0'178. Com Marcos.

• Moto Honda vb 3O'O'r 20'10' com 380'0' km

originallPVA 20'12/20'13 'pago. Moto
estado nova, sem troca R$ 980'0',0'0'. Tr:

47 9138-9592 cl Rodrigo.

• Vende-se uma moto Yamaha Lander 250'

ano modelo 20'0'7, cor azul, em bom

estado de conservação, com baú lateral

e traseiro. Documentação em dia. Tratar

9132-6160' ou 8859-9378 após 18
horas.

• Vende-se moto Prima Kasinski 150'

20'11, emplacada até 20'13, preta. Valor

R$ 5.30'0',0'0, interessados falar com

Cristiano 9653-7897.

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$

8.50'0',0'0'. Tr: 3370'-1161.

• Ford/KA GL - Ano 20'0'0', Branco,
gasolina, roda de liga leve e tapete de

alumínio. Lic. 20'12 pago. R$11.5O'O',O'O'.
Fone: 9126-9853

• Vendo Ford Focus 1.6, '20'0'4 sedam,
completo. R$ 21.90'0',0'0'. Tr: 3372-0'665

1 3372-0'0'28.

• ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX 20'12,
CO'MPLETA R$ 46.990',0'0', estado de
zero, entrada em até lO' x sem juros
no cartão de crédito + 60' x fixas,
viabilizamos troca, IPVA 20'12 totalmente

pago. Fone 30'32-140'0'.

• FIESTA HATCH 4 PO'RTAS COMPLETO'

20'12, R$ 25.990',0'0', metálico, estado de

zero, 60' x de R$ 720',0'0', ou entrada em

até 10 x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 20'12 totalmente

pago.Fone 30'32-140'0'.

• FIESTA SEDAN 1.64 PORTAS COMPLETO'

'20'12, R$ 30'.990',0'0', estado de zero,

entrada em até lO' x R$ 850',0'0' sem

juros no cartão de crédito, 60' x fixas
viabilizamos troca, IPVA 20'12 totalmente

pago. Fone 30'32-140'0'.

• Vendo Caminhão 60'8, baú. Aceito

proposta-s. Tr: 9213-250'2/9644-2125.

• PARATI CL 1.8 MI, 97/97, Cor Cinza,
Placa final 5. Avista R$ 12.0'0'0'.0'0'

ou entrada R$ 4.O'O'O'+assumir o

financiamento. Fone (47) 3379.1342 -

Ivo ou Joatan (Estuda Proposta)

OPOR�I!�
• Troque seu volante que esta velho por um

novo,trabalhamos com todas os modelos

e atendemos a domicilio. Tr:8812-717O' 1
78134785

• Vende - se Celta vermelho 20'10' completo
4 portas. Tr: 9962-3747 com José.

• Vendo uma Cherokee ano 97, completa
com kit GNV. R$ 25.0'0'0',0'0'. TR: 30'84-

10'61/9163-8894. Com Almir.

• Vendo um Gol 2 portas, ano 20'0'4. R$
14.0'0'0',0'0'. Tr: 9163-8894/30'84-10'61

• Vendo Gol G3, 2 portas, completo,
confortline, ano 20'0'0', motor 8 v, 2.0'. R$ a

negociar. Tr: 9962-3584 (Obs; carro quitado
e documentos em dia).

• Vende - se Vectra 20'0'7 Elegance, cinza

completo, ótimo estado. R$ 35.0'0'0',0'0'. Tr:

3376-10'60' ou 9157-6942

• Vendo um corsa super 97, branco 2 portas
com ar cond, R$ 11.50'0',0'0'. Tr: 8425-6491

13273-20'98.

• Vendo uma Blazer completa - GNV. R$
16.0'0'0,0'0'. Tr: 3371-B968

• VENDE-SE Corsa 1.0' MPFi - 97 Ar quente,

Desembaçador, Insulfilm, Roda de Liga
Leve. Preço pra fechar negócio: R$
9.0'0'0',0'0' à vista. Entrar em contato com

Alexandre pelo fone 9137-930'4 (após 18h)

• Vende - se Corsa Classic sedan, 20'10'

com 18 000' km, prata, R$ 10'.0'00',0'0'
mais prestaçôes (particular, não precisa
transferir) 3273-7644/8812-7170'17813-
4785.

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98 4 portas
cor verde perolizado, Ar condicionado,
travas elétricas, alarme, chave geral,
cd com DVD totalmente revisado. R$
13.000',0'0' somente venda. Tr: 8313-60'88.

• Vendo GM Prisma Maxx 1.4 20'0'8, Prata,

top de linha, rodas de liga, som e outros

acessórios. R$ 24.80'0',0'0'. Contato: 910'2-

9162 ou 3370-1155 com Rafael

• Celta Spirit 20'114 Portas completo R$
22.990',0'0', metálico, estado de zero, 60' x

R$ 640',0'0', ou entrada em até lO' x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos

troca, IPVA 20'12 totalmente pago. Fone

30'32-140'0'.

• Celta LS 20'12, metálico, estado de zero +

60' x de 555,0'0', ou entrada em até lO' x

sem juros no cartão de crédito, viabilizamos

troca, IPVA 20'12 totalmente pago. Fone:

30'32-1400'.

• Vende-se Montana Sport 20'0'7 R$
27.500',0'0 Tr: 91577525 Neto

• Vendo um Opala 1982, 4 cilindros,
vermelho, com dir. Hidráulica, ar quente. R$

10'.0'0'0',0'0'. Kit GNV não instalado mas vai

de brinde. Tr: 840'8-8384

• MOTO' TRAXX, JH125L, 20'0'7/20'07, Cor

Vermelha, Placa Final 4, ODM 0'2545.

Avista R$ 3.990'. - Fone (47) 3379.1342
- Ivo ou Joatan (Estuda Proposta

VOCÊ ESTÁ SÓ?
PRocuRA A SUA CARA METADE?

CONHEÇA A AGÊNCIA MATRIMONIAL

DOIs CORAçõES. HÃ MAIS DE 10

ANOS NO MERCADO LÃ EXISTE CENTENAS

DE PissoAs ESCRITAS. VENHA! FAÇA JÁ SUA

IHSCRlÇÃO. IGUE(47)3035-7001/9104-7008

(ATÉ 2211) BNU. EMAlL: ALOCUPIOO@IIOL.COM.BR

Vendo um Astra sedan 2000,

prata, completo, ótimo

estado de conservação, 4

pneus novos. R$ 17.500,00.
Tr: 9114-4135 cf Maicon

Vende-se terreno na Ilha

da Figueira com 794m2

(doc. ok) cl varias arvores
frutiferas. Próximo á eScola,

mercado,Weg, parque
aquatico e a menos de

10min. do Centro.

Valor R$ 185.000,00 - tratar

fones (11) 5560-11931
6657-0940 direto com

proprietário.

VENDE-SE
Supermercado em Pinhais - PR, área de 500 m2 todo

reformado, com todas as instalações ( açougue,

panificadora, quatro caixas) no valor R$240.000,00, aluguel

baixo. Tratar com Venicius no telefone: (47)9990-06011

(41)9866-7409.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 I VEÍCULOS I FIM DE SEMANA, 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2012

BMW LANÇA OFICIALMENTE
,

OVO SERIE 3
Motores que desligam
sozinhos quando o carro faz

uma breve parada, como
em semáforos; sistema
de abertura automática

do porta-malas; head-

up display colorido para

facilitar a visualização das

informações de bordo pelo
motorista; opção de motor

compacto, leve e potente;
câmbio automático de oito

marchas; sistemas "básicos"
de segurança, como ABS

e controles eletrônicos de

estabilidade e de tração.
Essas são algumas das

novidades da sexta geração
do BMW Série 3, lançado
nesta quinta-feira (28) no
Brasil. O sedã médio - que

já estava em pré-venda -

enfim foi apresentado, em
cinco versões com dois

diferentes motores. Por

enquanto, o preço inicial é

de R$ 171.400.

Esse valor, como dito, ainda
baixará' mais. Entre agosto
e setembro, desembarca
a versão 320i, que será a

"porta de entrada" da linha

por aqui, com preço próximo
de R$ 130 mil. Esta será

equipada com o motor 2.0

turbo, que possui injeção

direta e comando variável

de válvulas. O bloco gera
180 cv de potência na

configuração, bem menos

que os 245 cv de força
do Série 328i, modelo já
disponível em território

nacional, e que custa a

partir de R$ 171.400. Este

é oferecido em quatro
acabamentos: normal, Sport
(R$ 189.700), Luxury (R$
212.950) e Modern (R$
229.950). No topo da gama
fica a apimentada versão

335i Sport, que atinge R$

294.950, mas usa motor de

seis cilindros.

o mais poderoso dos Série

3 vem equipado com o

conhecidobloco 3.0 litros

turbo "seis em linha",.

presente em vários modelos

da fábrica alemã de luxo.

A unidade gera 306 cv de

potência e pesados 40 kgfrn
de torque logo aos 1.200

rpm - é razoavelmente

mais energético que o

bloco 2.0 turbo, que ainda

a<ssim é forte e despeja 35

kgfm "precocemente" aos
1.250 giros. Quer dizer,
na parte mecânica, esta
sexta geração do Série 3

está muito bem servida.

MCLARE C

Aliás, em todas as cinco

versões já disponíveis no

Brasil, o câmbio é o mesmo:

a sofisticada transmissão

automática sequencial de
oito marchas. Na Europa,
o sedã vem de fábrica com

uma caixa manual de seis

velocidades.

Aqui no Brasil, porém,
os clientes costumam

levar os modelos mais

recheados. É coisa comum

entre carros de luxo. Por

isso a opção pelo câmbio

automático como padrão,
além de uma farta lista

de equipamentos. Para
resumir a conversa, além

dos itens citados no início,
o novo Série 3 vem com

sistema de regeneração dos

freios, que usa a energia
gerada nas frenagens para

alimentar a rede elétrica,
farto revestimento em

couro no interior, e um

sistema multimídia completo
(ConnectedDrive), que
permite até navegar na

internet e acessar Google
e redes sociais, como o

Facebook. Há uma tela de

LCD escamoteável no topo
do console, com navegador
GPS e sistema de voz.

EM ARAU
DO MP4·12C EM GOODWOOD

Desde o começo de sua

trajetória, a divisão de

.automóveis da McLaren

aproveitou o Festival de

Velocidade de Goodwood para

mostrar o seu trabalho. Em

2010, o foi escolhido para a

exibição do protótipo do MP4-

12C. No ano passado, a versão
GT3 racer estreou por lá.

Agora, para comemorar

um ano de atuação como

fabricante de carros de

luxo, a marca reservou duas

novidades para-o evento.

A primeira é o pacote de

desempenho e estilo que

deixa o MP4-12C com 625

cv, trocas de marchas mais

rápidas, melhor resposta à

aceleração, novas opções de

pintura da carroceria e de

acabamento. Os atuais donos

do modelo podem fazer um

upgrade gratuito. JensOn
Button foi escalado para

assumir o comando de uma

unidade e mostrar do que o

esportivo é capaz nas serras

de Goodwood.

Para quem acha pouco uma

McLaren vermelha, há uma.
versão especial da MP4-12C

GT3 race, a Great. O nome

vem do programa lançado
pela governo da Grã-Bretanha

para promover o turismo

e o comércio na região.
O patriotismo, por assim

dizer, também fica expresso

na carroceria do modelo,
"envolta" pela bandeira-

britânica. - inclusive aqui no Brasil,

apesar de o país não estar

entre os 22 que possuem um

dos 38 representantes oficiais

da marca.

Em um ano, a McLaren vendeu

mais de 1.000 unidades do

MP4-12C ao redor do mundo
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FORD ECOSPORT
,

TERA SISTEMA SYNC
""

DESDE A VERSAO
,

MAIS BASICA

A Ford apresentou hoje (quarta-feira,

27) a nova geração do EcoSport a

seus concessionários. No evento,

foi divulgado informações do
novo modelo, com os preços e as

versões de acabamento que farão

parte da gama do SUV compacto. A

apresentação do carro à imprensa
brasileira ocorrerá no mês que vem,

com chegada às concessionárias

prevista para o final de julho.

De acordo com uma revenda da marca

de Maceió, o novo EcoSport na versão

mais básica, a S equipada com motor

1.6 litro, será comercializado a um

preço de R$ 53.490. De série, o modelo

trará direção elétrica, vidros e travas
elétricas e sistema de entretenimento

SYNC, o principal atrativo da lista.

Ainda não se sabe se airbags e freios

ABS farão parte dos itens de série do

modelo..

Procurando
por um
veículo?'

As melhores
opções de

veículos da região
você encontra

aqui no jornal
O CORREIO DO POVO.

DESEJOS QU. SI TORNAX
REALIDADE.

COM A REDUÇÃO DO 1P1
OS PREÇOS DESPENCARAM!

STRAS80URG

-

V.ECTRAGT
AR+DH+VTE+ABG

+COURO+CD+AL+AQ

+RODA+LDT+W

DE
R$

VEfcULO . OPCIONAIS ANO 'DE R$ POR R$ LOJA

REXTON RX 270 7 LUGARES D1ESEL AR+DH+VTE+ABS+ABG+COMP-I{D+ROOA+AlITO 2010 118.000 108.000 SUBARU·ITAJAr
3008 GRIFF 1.6 AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL-I{OURü+IDQ-I{OMP+AlJTO+RODA 2011 89.900 85.000 JONI

VELOSTER 1.6 16V AUTO AR+DH+IÍTE+ABStCOURü+IDO+AlfTO-I{Q-I{OMP+Si:NSoR+RODA 2012 86.000 79.000 BRUSQUE
FORESTER XS 2.0 AUTO 4X4 AR+DH+VTE+ABS+ABG-I{D+AQ+AUTQ-I{OMP+4X4+RODA+LDT+W 2009 71.000 68.000 SUBARU-FLN

IMPREZA HB 2.0 4X4 16V ARtDH+VTE+AL+ABG+AB5-I{MOMP+4X4+FN+RODA+LDT+W 2011 71.900 .67.400 SUBlIRU-FLN
SANTA FÉ GLS 2.7 V6 4X4 AR+DH+VTE+ABS+ABGt-AUT0+4X4+AQ+RODA+LDT+W 2009 69.000 63.000 ITAJAr
307 cc 2.0 AUTO AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+COMP+AUTótRODA-I{D+IDQ-I{OURO 2005 57.000 53.000 ITAJAr
L200 HPE sPORT 4X4 DIESEL AR+DH+VTE+AL+A8G-I{OURO+AQ+RODA+W 2005 49.990 46.090 ITAJAr
307 HB 1.6 PREsENCE PK AR+DH+ROOA+VTE+ABG+AB5-I{OMP+IDO+DT+LT+AQiVRA • 2011 46.900 43.000 RIS

207 SW XS 1.6 AUTO AR+DH+VTE+AL+RODA-I{OURO+CD+AUTQ-I{OMP+LDT+W 2011 44.900 40.900 BRUsQUE
FOCUS so GLX 2.0 AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG-I{D+AQ+AUTü+RODA+DT+W 2009 41.990 39.990 ITAJAr
C4 PALLAs 2.0 GLX AR+DH+RODA+VTE+ABs+A8G+AUTQ-I{QMP-I{D+AL+RE+DT+W 2009 42.800 38.800 JAC-BRUsQUE
20750 PAsslON XS 1.6 AR+DH+VTE+RODA+AQ+COMP+sENS+DT+RE+W 2011 40.490 37.490 RIS

ClELOsD 1.6 AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+AQ+COURO+RODA+sENSOR+W 2011 39.500 36.000 JONI

RANGER XLS 2.3 CS 4X2 AR+DH+VTE-I{OURO+AQ+RODA 2009 39.800 35.900 ITAJAr
sENTRA 5 2.0 16V AUTO AR+DH+VTE+A8G+CD+AUTQ-I{OMP+RODA+AQ+DT+W 2008 40.000 35.000 sUBARU-FLN

AGILE LTZ 1.4 AR+DH+VTE+AL-I{D+AQ+RODA+LDT+W 2011 35.9QO _33.900 JAC-BRUsQUE
KANGOO EXPRESSION SPORTWAY AR+DH+VTE+AQ+RODA+LDT+W 2008 34.900 32.900 BRUsQUE

MERIVA EXPREsslON 1.8 AUTO AR+DH+VTE+AL+AQ+AlJTO+LDT+W 2009 35.800 32.400 JONI

307 sD 2.0 FELlNE AR+DH+VTE+AL+AQ+ABS+A8G-I{OMP+AL-I{D+RODA+DT+W 2008 34.500 31.500 JONI

POLOSD1.6 AR-t-DH+RODA+VTEtAB5-I{OURO+DT+LT+AQ+VRA 2008 30.900 27.900 JONI

FACE 1.3 AR+DH+VTE+AL+ABS+A8G+AQ+CMOURü+sENSOR+RODA+LDT 2011 29.800 27.800 JONI

FOXPLUs 1.0 AR+DH+VTE+AL+AQ+LDT+W 2008 29.500 27.500 JONI

HOGGAR XR 1.4 FLEX AR+DH+VTE+AQ+PROTETDR 2011 29.500 27.500 CHAPECÓ
PARATll.8 COMFORTLlNE AR+DH+VTE+AQ+LDT+W 2006 28.500 -26.500 RIS

CIVIC LX 1.7 115CV AR-tDH+VTE+A8G+RODA+DT+AL-I{D+RE+FN 2006 28.900 26.000 JONI

XSARA PICASSO 2.01 AR+DH+VTE+AL-I{OURü+ABG+AQ+RÕDMLDT+W 2007 28.900 26.000 JONI

FOX 1.0 AL+TE+LDT 2009 27.900 25.400 JONI

A3 1.8T180CV COMPLETO+RODA+ABGt('ÜURO+ABS+AlfTO-I{D+AL+RE+VRA+FN 2002 26.800 24.300 JONI
GOLF 2.0 COMFORLlNE AR+DH+VTE-I{OURO+RODA+AlJTO+AL+DLT+RE+AQ+W 2001 26.000 24.000 JARAGUÁ
DUCATO-15 FURGÃO 2.8 DIESEL DH+AQ 2000 25.900 '23.900 JONI

C3 GLX 1.616V AR+DH+VTE+AQ+RODA+LDT+W 2005 24.900 22.900 JONI

IDEÃ 1.4 MPI ELX DH+VTE+AQ+LDT+W 2006 23.900 22.400 JAC-IÍAJAr
PICANTO EX 1.1 AR+DH+VTE+AQ+CD+ROOA+LDT+W 2007 21.900 20.400 JAC-rTAJAr
206 sEf'lsAT 1.4 AQ+TE+Lt+VRA+W. 2.008 22.000 20.000 JARAGUÁ
CELTA LlFE 1.04P AR+VTE+AL+AQ+W 2009 21.500 20.000 JAC-ITAJAr
GOL POWER 1.6 AR+D!:I+VTE+AL+LDT 200$ 21.900

'

19.900 JONI

slENA FIRE 1.0 VTE+DT 2008 21.800 19.800 JONI

FIESTA_HB 1.0 LDT+W 2008 20.800 19.300 INOAIAl

UNO 1.0WAY AQ 2009 19.900 18.200 BRUsQUE

CORsAHB 1.0 AL+AQíTE+LDT 2004 18.900 17.100 JONI

CLlO HB AUTHENTIQUE 1.0 AL+AQ+TE+LDT 2008 18.900 16.900 rTAJAr
ASTRAsDGLs AR+DH+VTEtAL+RODA+DT+W 2000' 16.600 15.400 rTAJAf
MEGANE RT 1.6 AR+DHtVTE+ABG+AL+AQ+ROElA+LDT+W 2001 16.500 14.000 INDAIÁL
FIORINO 1.3 W 2004 15.100 13.500 JoNI
CLASSE A 160 AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+AQ+RODA+LDT+W 1999 13.500 11.600 JONI

PALIO ELX 1.0 C/GNV • AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+LDT+W 2000 12.900 10.900 JONI.
EsCORT SW GLX AR+DH+VE+AQ+LDT 1998 11.500 10.500 JONI

KAGll.0 AQ 2002 11.900 10.500 JONI

KADmGL 1.8GNV DH+VE+AL+AQ+RODA+LDT+W 1996 9.200 8.200 JoNI
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BLUMENAU
(47) 3144-3144

ITAJAf
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

Vers.ão Ouste-r·DusteI'"1.6 Básica 12/12. Corsólida. Esto;:que: 1 unidade. Condi".ão válida atr.rk de financiamento pela fiflQnceil'<l Renault. A Retlaulf reserva-se c direito de alterar as e5peciflmç6es de seus \lelc\tlos sem «Viso préilkl O"Oferlilsvã!itfa:> até ,:1'0/06/12 ou�lal\tQdurarem osestooues, semente para as COI'ICeSSiOflária!> Renau!t liberte. Para rna;� informçOes, conseíreuma con<.'eSSiollária Re-nault liberte. Imagens ilustrativas. A)gUllslterr;. mostrados e/ou FAÇA REVIS ES EM SEU VEICULO REGULARMENTE.
mencionados s!lo QPdcmais >l/ou reterem-se a versões eseecrâcas. Preserve a vida. untos de segurança em conjunto com air bass podem sal\'3rvidas. Se beber, n3Qdirija.
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Sal. (amboriú: 47 3360-9777
Slumenau (Loja (entro): 47 3236-8000

Slumenau (Loja SR): 473323-7171

Joinville (Show Room): 47 3435-0885

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

Power Imports
www.powerimport$.com.b�

F

Promoção v?l�da até 05/07/12. ou término do estoque. o Que ocorrer primeiro..Garantia de 5 anos ou 100 mil kilômetros. o qee ocorrer primeiro. para CI'nto de se.9u�ança salva VI"das "cobertura básica, Fotos ilustrativas. I I .

A Fordatualizará a partir
deste mês o sistema SYNC
para versões específtcas
do crossover Edge e do

sedã Fusíon, que antes
não contavam com'

opção de-comandos de'
voz em português fi GPS
com mapas do Brasil.

Atualização é válida

gratuita para todos os

proprietários dos modelos

Fusion V6 (2010, 2011 e

2012), Fusion Hybrid (2011
e 2012), Edge SEL 2009,

Edge Limited 2010 e Edge
Limited 2011.

No Edge Limited 2011,
os mapas do Brasil no,
navegador GPS estarão

disponíveis em um cartão

de memória SO, que será

··E
L c

fornecido no momento da

a�ualização, más não terá',
reposição gratuita em caso

de extravio ..
�

No.s Fusion V6 (2010, 2011 e

2�12), Fusion Hybr�d (.2011
e 2012), Edge SE� 2009

.

e Edge Limited 2010, as

funções de reconhecimento

de voz para rádio, CO/OVO,
jukebox e ar-condicionado

serão desabilitadas do

sistema, em todos os

idiomas, assim como as

confirmações de nome de

estação da rádio satélite,
modo de interação de

reconhecimento de voz

(Standard/Advanced),.
confirmação de

reconhecimento de voz

(On/Off) e reconhecimento

do perfil de. usuário .

(Proflle l./Profileâ/Default).

Os comandos de voz para

dispositivos externos
(entrada auxiliar, USB
e Bluetooth), telefone

. e configurações dos"

comandos vocais

continuam disponíveis e

também passam a contar

com a opção em português.
I

Os proprietários dos modelos

serão contatados pela Ford

através de mala-direta.

Para maiores informações,
a Ford disponibiliza a

Central de Atendimento

Ford (CAF) pelo telefone
0800 703-3673. Os

'agendamentos para a

atualização terão início no

dia 27 de junho de 2012.
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DENOVOS E SEM/NOVOS EMMENDORFER

CARROS OI<M
A PRONTA ENTREGA

\.

Celta LS 2012�

TaxadeQ 1%a.m. 48x R$ 290
Entr�da de R$1'.990

Corsa Hatch Maxx 1.4 2012�

Taxa deQ99% a.m. 4Bx R$ 369
Entradade R$15.190

Taxa de 099% a.m.

48xR$299
Entrada de

R$14.19

• Novo volante • Para-choque na cor do veículo
• Brake light • Novo grafismo do painel

• Aviso sonoro de faróis ligados
• üesembaçadcr do vidro traseiro

• Ar quente • Para-choque na cor do veículo

SEMINOVOS
OM PREÇOS E CONDIÇÕ�S ESPECIAIS

li
t

CONDiÇÕES ESPECIAiS DE FINANCIAMENTO
VEíCULOS TOTALMENTE REVISADOS
EXCELENTE PROCEDtNCJA
TAXAS ESPECIAIS

. ,

"

CONTE COM/CiOFaça revisões em seu veículo regularmente- PROCONYE

�

GMAC

EM TODA A RED·E DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
Cella LS 1.0, 2 portas. Flexpower (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 222!l0,00 ou atravésde plano de financiamento com 51,50% de entrada (R$ 11.990.00). 48 prestações

. mensais de R$ 289.81 com taxa de 0,81% a.m, CET 16,76% a.a., valor total financiado de R$ 25.901,09. 'Agência Autoinforme/Molicar . Dezembrol2011. Corsa Maxx Hatch 1.4,4 portas. Econo.ftex (config'RlC), ano/modelo
. 2012/2012. com preço prornccíona! à vis la a partir de RS.27.990,00 ou através de plano de financiamento com 52.42% de entrada (R$ 15,190,09). 48 prestações mensais de R$ 368,74 comtaxa de 0,99% a.rn, CET 113,270/. a.a,
valor total financiado de R$ 32.889,74. Cíassic LS 1.0. Flexpower. (config R6R). ano/modelo 2012/2012. com preço promocional à vista a partir de R$ 24.390,00 ou a\raves de plano de flnanciamento com 55,95% de entrada (R$
14199,00). 48 prestações mensais de R$ 298,98 com taxa de 0,99% a.m, CET 19,47% a.a., valor talai financiado de R$ 28.550,04. Ofertas válidas para o perlodo de 27 ii 30 dejunryo de 2012 no Estado de Santa Catarina. para
veiculas Chevrolet ° km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulalivas com' modalidade de venda direla ela fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária
ChevroleL Os veiculas Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE • Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculas Automotores. wwW.chevroleLcom.br.SAC: 0800 702 4200. Ouvidorià GMAC· 0800722 6022.

II
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� Atlético Tubarão vem
� cheio de problemas
Enquanto no Juventus o

::nico Pingo terá poucos pro
emas para escalar a equipe,
I Atlético Tubarão o coman

mte Hériton Sandrini terá
te montar uma verdadeira
.lcha de retalhos. O treina
Ir não poderá contar com

versos atletas do time base
te enfrentou o Criciúma,
n amistoso realizado na úl
na semana.

O zagueiro Edvânio (vincu
lo Interporto-TO) e o atacan
Júnior (que sentiu uma lesão
. parte posterior da coxa) não
sam, sendo substituídos por
agno Alves e Selmir. Piauí foi

spensado nesta semana, as

n como o também atacante

gner e lateral Rafinha.

O goleiro Geovani e o za

gueiro Vitor Hugo acabaram

expulsos na última partida do

Campeonato Catarinense da
Divisão Principal deste ano,

quando defendiam o Atlético
de Ibirama, e terão que cum

prir suspensão. O clube tenta

reverter a punição dos atletas
em cestas básicas.

A espinha dorsal do time
foi montada tendo como base
o Atlético de Ibirama, de onde
vieram o goleiro Giovani, o

zagueiro Vitor Hugo, o lateral
João Rodrigo, o volante Fabrí
cio e o meiaMatozinho.

Para o ataque foram trazi
dos Selmir (que fezhistória no
Figueirense), Leandro Branco

(ex-Juventus) e João Leandro.

Escalação
- Wanderson (Goleiro)

2 - Paulinho (Lateral Direito)
3 - Alemão (Zagueiro)
4 - Charles (Zagueiro)
6 - Márcio Goiano (Lateral Esquerdo)
5 - Andersen Pedra (Volante)
8 - Gregori (Volante)
7 - Max (Meia)
10 - Rogério Souza (Meia)

- 9 - Thiago Henrique (Atacante)
11 - Giso (Atacante)
Técnico: Pingo

1 - Giovani (Goleiro)
2 - João Rodrigo (Lateral-direito)
3 - Vitor Hugo (Zagueiro)
4 - Magno Alves (Zagueiro)
6 - Ramon Zanardi (Lateral Esquerdo)
5 - Fabrício (Volante)
8 - Ramon Fraga (Volante)
7 - Ibson Melo (Meia)
10 - Júnior (Meia)
9 - Romarinho (Atacante)
11 - Selmir (Atacante)
Técnico: Hériton Sandrini

Árbitro: Jackson Renato Pereira
Assistentel: Joacir Taschner
Assistente 2: Maira Americano Labes
4° Árbitro: Marcelo Segalla
Delegado: Marcia Stein
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Entrevista

Técnico Pingo compartilha sua
expectativapor uma boa campanha

OCP: Você escolheu o Juventus e o Iu
ventus te escolheu. Esse 'casamento' vai
dar certo?

Pingo: É a continuação de um 'casa
mento'. Nos separamos, mas voltamos
com mais força agora. Espero realmente

que essa união possa continuar por muito

tempo: Quando você gosta do local que tra
balha e sai por algum tempo, você retoma
com mais vontade e alegria. Assim, o su

cesso é inevitável.

OCP: Neste ano você teve tempo e cal
maparamontar o elenco. Isso pode ser um
diferencial na competição?

Pingo: Com certeza. Em 2009 não tive
todo esse tempo de preparação, muito
menos essa preocupação da diretoria ma

ravilhosa e acima de tudo honesta, forma
da por pessoas da cidade e que gostam do
clube. Neste ano está sendo bem diferente,
não só pelo tempo, mas pela chegada de

jogadores importantes e de qualidade. Por
tudo isso a torcida pode ficar tranquila e

esperançosa que vamos fazer uma boa par
ticipação e buscar o acesso.

OCP: Dos cinco primeiros jogos, três são
contra equipes que investiram pesado para
a competição. Como que você avalia isso?

Pingo: Atlético Tubarão, Concórdia e

Hercílio Luz são as equipes que acho favo
ritas para buscar o acesso junto conosco.

Tem gente que imagina que esses primei- .

ros jogos serão o termômetro, o diferen
cial que vai dizer se temos condições ou

não. Eu já penso diferente. Acho que são
adversários difíceis, mas isso não significa
que vamos ter sucesso o campeonato todo,
como eu espero que o Juventus possa ter.

São equipes que investiram e tem um cer

to favoritismo, mas também estamos nesse

nível e espero dentro de campo poder fazer
com que a equipe conquiste os pontos.

OCP: O fato de pegar oAtlético Tubarão
e o Hercílio Luz em casa no turno, junto
com a decisão do Concórdia de também

disputar a Série D nacional, pode pesar
a favor do Juventus para conquistar essa
primeira vaga?

Pingo: A equipe que conseguir os resul
tados dentro de casa, já consegue a vaga. E
esse é o nosso pensamento. Nossa equipe
é altamente ofensiva e a gente sabe que va
mos ter resultados positivos no João Mar
catto e também fora. A gente não pensa em

resultado negativo,mesmo porque sabemos
que esse vai ser o jogo mais importante do

primeiro turno.

OCP: Qual a principal arma do Iuven
tus na competição?

Pingo: Será a velocidade. Nossa equipe
toca muito bem a bola e também marca

muito forte.

OCP:Você fez história no futebol como

jogador, defendendo grandes equipes. Na
sua opinião, qual o verdadeiro lugar do
Iuventus no futebol nacional? Até onde o

clube tem potencial para chegar? _

Pingo: Eu sou um cara muito otimista
e não sou um sonhador. Sou realista. O Iu
ventus, pela cidade e estrutura que possui,
poderia muito bem estar disputando um

Campeonato Brasileiro da Série D.

OCP: Por onde você passa, sempre re

vela algum atleta da base. Qual é a sua

aposta na equipe deste ano?
Pingo: Estou com várias apostas. Eu

tenho essa preocupação de trabalhar bem
entrosado com a base e neste domingo já
vou lançar um jogador de 18 anos (Grego
ri), sem medo. O mais importante é você
dar tranquilidade ao atleta e assumir qual
quer erro que acontecer. Por isso digo que
não tenho só uma aposta, mas várias.

OCP: Qual o time base para o jogo de

domingo?
Pingo: Vamos com o Vanderson; Pau

linho, Alemão, .Charles e Márcio Goiano;
Anderson Pedra, Gregori, Rogério Souza e

Max; Giso e Thiago Henrique.

OCP: Como a ausência do Edson Gal
vão prejudica o seu esquema tático?

Pingo: Você treinar quase 45 dias uma

equipe e de uma hora para a outra recebe a

notícia que não poderá contar com um joga
dor, realmente atrapalha um pouco. Mas eu

procuro dar moral para quem está entrando,
que é o caso do Gregori. Penso que não deve
mos depender somente deum jogador e o im
portante é teruma solução, neste caso caseira.

OCP: Deixe um recado para o torcedor

jaraguaense.
Pingo: Vocês podem ter certeza que o

Juventus vaimostrar um bom futebol e bri

gar pelo acesso, que é o mais importante
para o clube e para a cidade.

(
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Varzeano
Que fique claro que vou tecer aqui um prognóstico, com base nos jogos que assisti no
Campeonato Varzeano. Não estou afirmando que essa ou aquela-equipe vai se classificar, mas sim
fazer uma análise imparcial de quem leva vantagem na semifinal doVarzeano. Posto isso, vejo
Atlético eAmizade um pouco à frente de Operário e Brandenburg por vagas na decisão. O Atlético

cresceu muito após a primeira fase, enquanto o Amizade manteve uma campanha extremamente
irregular, além de ser a única equipe que segue invicta.

/\ migo torcedor, chegou a hora de tirar o 'mofo' da camisa e

rlseguir rumo ao Jaraguá Esquerdo para assistir a mais um

jogo do Juventus. Time novo, diretoria nova e ânimo renovado

para tentar voltar ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído:
a elite do futebol catarinense. Sim, o clube erroumuito no pas
sado. Porém, isso não pode ser um motivo que nos impeça em
sonhar com o futuromelhor. E é isso que o próprio hino tricolor
nos ensina: "Ressurgiu para a vitória, seu futuro e glorioso. En-
trará para a história, será sempre vitorioso". É hora de acreditar!

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Chegou a hora!

Navegantes
Sinceramente, não gostei dos clubes terem aceitado a inclusão do Navegantes na Divisão de

Acesso. Trata-se de uma equipe que já mostrou não ser confiável e os clubes certamente irão

se incomodar. Nunca é demais lembrar que eles já deram trabalho na Divisão Especial em
2009, inclusive protagonizando algunsWOs. Preferia uma competição com cinco equipes, mas
confiáveis, do que uma com o NEC.

Oampeonato Varzeano

Definições em [araguá
do Sul emGuaramirim

Enquanto [araguá do Sul conhece seus finalistas,
emGuaramirim as vagas são na semifinal

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto
primeira rodada da competição,
onde o Operário levou a melhor

por 2 a O, em partida 'realizada na
Arsepum.

No jogo de fundo, às 15h15,
o invicto Amizade/H Bordados/
Móveis Boeing terá pela frente
o Supermercado Brandenburg/
Dutra Água. As equipes se en

frentaram pela segunda fase, no
campo do Santo Antônio, onde

empataram por 1 a 1.

De 36 equipes, sobraram qua
tro. Dessas, apenas duas

seguirão na disputa pelo título
do 30° Campeonato Varzeano

de Iaraguá do Sul depois da ro
dada deste sábado. As semifinais
da competição promovida pela
FundaçãoMunicipal de Esportes
acontecem no estádio João Lúcio
da Costa, campo do João Pessoa,
a partir das 13h30.

No primeiro jogo, Atlético In
dependente "PI' e Operário/Ro
tabela/Sipar medem forças. As
equipes se enfrentaram logo na

Guaramirim

Após um tempo de interrup
ção, os jogos do Campeonato

Varzeano de Guaramirim vol
tam a acontecer hoje. Os times
da primeira divisão (Taça Ro

naldo Miron da Silva) entram

em campo pela sétima - e últi
ma rodada da primeira fase.

Serão disputados quatro
jogos, a partir das 13h30, nos
campos do Avaí, Recreativa

Spézia, Amizade e Rio Branco.
O Bem Bolado é o líder da

classificação geral com 16 pon
tos.' Em segundo lugar está o

União/Jagunços, com 13, segui
do pelo Couve-Flor (com 12) e

Cruzeiro (com 10).

Semifinais do

Varzeanojaraguaense
acontecem no campo

do João Pessoa.

Para você!
E então, o que achou da
cobertura especial que O
Correio do Povo preparou
para a estreia do Iuventus no

Campeonato Catarinense da
Divisão Especial. São quatro
páginas de conteúdo emais um

guia exclusivo, com informações
sobre as dez equipes que
disputam a competição que será
distribÚído domingo, no João
Marcatto. Nós fizemos a nossa

parte e agora chegou ahora de
você fazer a sua.Vá ao campo
e incentive!

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO 7'RODADA

30/6
16h20 Cruzeiro xSão Paulo
16h20 Náutico x Fluminense

18h30 Vasco x Ponte Preta

1/7
16h Portuguesa x Santos

16h Coritiba x soort
16h Bahia x Internacional
18h30 Flamengo x Atlético<;O
18h30 Palmeiras x Figueirense
18h30 Grêmio x Atlético-MG

11/7
16h20 Corinthians x Botafogo

11' Coritiba

12' Portuguesa (+4) 7
. 13' Náutico (-3) 7

14' Figueirense (-2) 7

15' Bahia (-1) 6

16' Sport (-2)
17' Corlnthians (+3) 4 6 1 1 4 3 7 -4 22

18' Santos (-1) 4 6 O 4 2 3 5 -2 22

19' Palmeiras (-1) 2 6 O 2 4 4 8 -4 11

20' Atlétlco-GO (-1) 2 6 O 2 4 2 11 -9 11

REENCONTRO Se:mif'mal coloca novamente

Operário e Atlético Independente frente a frente
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Assassinato

Pedreiro foimorto a pauladas
Dois jovens teriam
:entado matar um

homem. Os três

brigaram pormulher

,CHROEDER

)ébora Remor

Três moradores do bairro

Schroeder 1 estavam reu

nidos na residência de uma

mulher, de 44 anos, na rua

Ioão Correa, ontem de manhã,
quando uma briga ocorreu e

terminou emmorte. O pedreiro
Ioão Pedro Grinn, de 47 anos,

teria tentado dar um beijo na

dona da casa. Dois rapazes,
ambos de 20 anos, tentaram

defendê-la e começou o desen

tendimento entre eles.
Grinn teria usado um cabo

de machado para agredir os

dois jovens, que conseguiram
desarmá-lo. Um deles bateu

com o bastão na nuca e na tes

ta, enquanto o outro usava o

facão, que deixou um corte na

boca. O corpo foi deixado no

quintal da casa damulher.

EDUARDO MONTECINO

I u,,-,-'

IDE P

LD!.���
I�

PEGOS PM capturou os acusados que foram levados para o Presído·

Atropelamento

Mulher internada

em estado grave
Porvolta das 15h3Ú de sexta-feira, em Iaraguá do

SUl, Mazilda Campregher, 70, foi atropelada quan
do atravessava a faixa de pedestres da ruaCarlos Eg
gert, naVila Lalau, e foi atingida por urn caminhão.
Ela foi levada em estado grave ao Hospital São José.

Batida

Ciclista teve

ferimentos leves
UmaPickUp Nisan, no bairro Nova Brasília,

bateu de frente contra o ciclistaMaikolAlcione

Fernandes, de 26 anos, em Iaraguá do Sul. O

motorista socorreu o rapaz que foi levado ao

hospital com suspeita de fratura no joelho.

Capotamento EDUARDO MONTECINO

SUSTO Gol subiu no canteiro e capotou na Avenida Waldemar Grubba, às

12h30 de ontem. Motorista não se feriu. O trânsito ficou lento no local

Para fugir, os acusados pega
ram umamoto Bizz que estava

na casa de Grinn na localidade.
Os dois seguiram em direção a

Guaramirim. No trevo do por
tal, eles perderam o controle do
veículo e caíram. Eles tiveram

de escapar caminhando. Mas já
na parte da tarde, a Polícia Mi
litar conseguiu capturar os ra

pazes, na Estrada Bananal, em
Guaramirim.

Presos em flagrante, eles
confessaram o crime e vão res

ponder por homicídio qualifi
cado por motivo fútil. Os dois
foram encaminhados na noite

de ontem para o Presídio de Ja

raguá do Sul. Amulher foi teste
munha do crime. Grinn deixou

dois filhos.
Os três homens já tinham

passagens pela polícia.

Presos em tlagTante,
rapazes confessaram

o crime. Eles

vão responder
por homicídio

qualificado.

Assalto a caixa

Arrombadores foram presos
Os dois acusados de arrombar o caixa eletrônico do Banco do Bra

sil, naVilaLalau, ao lado daArweg, forampresos em Joinville, aindana

madrugada de ontem. O ato, iniciado às 21h de quinta-feira, dia 28,
fracassou porque urn cliente percebeu a ação dos bandidos e acionou
a PM. O alarme do banco também foi acionado. Os homens fugiram

,

sem levar nada, mas deixaram o caixa eletrônico incendiando por
.

causa do maçarico usado para abrir o equipamento.

Acidente em Guaramirim

Motociclista não resistiu
Um acidente entre uma moto CBX 250 e um Vectra, às 7h de

ontem, em Guaramirim, na rotatória que dá acesso à SC 413, pro
vocou a morte do motociclista Maurício Kemerick da Silva, de 23

anos, - que chegou a ser levado ao Hospital Padre Mathias Stern

com suspeitas de fraturas, escoriações e hemorragia interna. Ele

não resistiu. O motorista do carro, de 26 anos, saiu ileso.

Carga roubada

R$ 90mil em cerveja
Um motorista, de 35 anos, foi resgatado dentro de uma carreta

que carregava cervejas, às 19h de quinta-feira, na BR-280, em Gua

ramirim. Ele foi abordado por dois homens armados às margens
da BR-101, em Joinville, quando parou em urna lanchonete. Os as

saltantes levaram a carga avaliada em R$ 90 mil e abandonaram o

motorista, amordaçado, dentro do veículo.
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ULTIMOS DIAS!
" ,.,

IMPERDIVEL! 50 A CARAGUA TEM:

'J ROSDE
,.

VEK io
ZERO
PARA
SEMINOVOS
E USADOS

CLASSIFICADOS,
CARAGUA

Promoção válida até 3GOOI2012. Taxa de 0,99% a.m.. entrada de 50%, saldo em até 48 vezes. TC 1.000,00. Proposta válida somente para veiculos seminovos e usados. Sujeito a aprovação de
cadastro e alterações conforme o Banco VoIkswagen.

4732746000

GOlOKm 1.02013
Básico • 4 portas
R$ 21i.820,00 .

Fiesta 1.0 2003
Branco - 4 portas
AC + rodas
R$ 18.500,00

Strada Advent. 2012
Completa Okm - cinza
RS 47.990,00

Clio Autent. 1.0 2011
Branco - 4 portos
AQ + OT
RS 19.990,00

V6yage OKm 1.02013
Básico
R$ 28.160,00

Golf 1.6 2010
Completo • prata
R$ 43.200,00

Crossfox 1.6 • 2013
Completo
R$ 47.930,00

XSara Picasso - 2005
Completo - cinza
R$ 23.800,00

Ooblo Advent. 2010
Completo - prata
R$ 50.490,00

Classic - 1.0 Z010
Cinza - AQ + OT
RS. r9.990,00

V0Y'c:ige 1.6 2010
Completo - .preto
R$ 32.890,00

a.m

%f
!

SpaceFox 2009
Completo - preto
R$ 31.490,00

PassaI Sedan 2.0 TSI2010
Completo + Couro
+ Cambio Osg - Preto
RS 77.00,00

Amarok CO 4X4 High 2011
Completo - cinza
RS 98.090,00

Jetta 2.0 2011
Completo + couro • cinza
RS 62.500,00

Golf 1.6 Sportline 2008
Completo + RlL + teto
+ couro • Vermelho
RS 37.000,00

Polo Hatch 1.6 2003
Completo - preto
R$ :22.000,00

GoIG42008
Básico • vermelho
RS 16.490,00

Fox 1.62007
AC IDIj IVEI TE IA� IAQ,
Prata
RS 25.200,00

Save'ro 1.6 'Supersurf 2006
OH IAQ IRll - prata
RS 23.700,00

Uno Mille Fire 2008
AQ IlOT - prata
R$ 14.990,00

Fiesta 1.02009
Completo - prata
RS 24.330,00

Corolla Xli 2009
Completo - auto
Prata
RS 48.990,00

ÇOS REDUZIDOS

Fiesfa 1.0 2004
AC /TE IAL IAQ IlOT
Preto
RS 18.000,00

Agile II 2011
Completo - vermelho
RS 33.000,00

Corsa Classic 1.02004
AC /TO IAL IlOT - bege
RS 16.800,00

Megcine 50 OYN 2007
Completo + couro

Bege
RS 30.990,00
Scenic AUT 1.6 2009
Completo - prata
R$ 32.800,00

207,"B XR 1.4 2010
C(!jmpieto - cinzà
RS 27.200,00

Faça revisões em seu veículo regularmente.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCOVOLKSWAGEN _
Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita
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