
Levantamento feito pela FUndação Getulio Vargas revela que Jaraguá do Sul tem menos da metade
da população conectada com a rede de compudores. Promover a inclusão digital é um desafio.

Páginas 20 e 21

Para saltar na tabela
HENRIQUE PORTO /AVANTE!

Em um jogo para conquistar três pontos e encaDlinhar a classificação para a próxima fase,
Juventus enfrenta o Porto amanhã, em Jaraguá. Mulheres e crianças não pagam. Pági:qa 22

Eleições
Candidatos com

agendas cheias
Campanha eleitoral terá
maior movimentação
nesse final de semana

com caminhadas, visitas a

eventos e conversa com

o eleitorado da região.
Página 6

Segurança
Polícia Civil
de casa nova

Delegacia de Guaramirim se

transfere para novo prédio,
que vai funcionar como sede

temporária até o fim da
reforma na atual estrutura.

Atendimento deve começar
na sexta-feira. Página 19

Literatura
Histórias e livros
em boa sintonia
Festival Nacional do Conto
termina nesse final de
semana em Jaraguá do Sul
com bate-papo envolvendo
contistas e também
escritores da região.
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anteriores, a feira reúne

lojistas interessados
em renovar estoques e

consumidores em busca
de óthnas ofertas.
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cançada a mar

milhões de toneladas, Essa

GongUista, éiInpo�te
para o Brasil, no momento
em que o maiorprodutor
mundial- os Estados
Unidos- enftenta'aJseca e

deve colher a menor safra
em muitos anos. O lamento

é q\le o atu� gov�p10 � 'i". 'W.
,

especialmente com as
.

'
.

descabidasresnições
ambientais e amyliação,
de áreas Indígenas --

'

contribui muito pouco para
o sucesso da agricultura
l1aç\Oi�' ..

i

. "

www.ocorreiodopovo.com.br

PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Record
1\ Rede Record, depois de intensa dis

I\.puta, conseguiu a exclusividade na

transmissão para o Brasil das Olimpía
das de Londres. Foi uma aposta muito

grande. O investimento é alto. Mas deu
retorno. Nas duas últimas semanas ela
está batendo sistematicamente a au-

diência da Globo. Como bônus, ainda

ganhou a final olímpica do futebol, que
acontece neste sábado. A maioria dos

aparelhos estará sintonizada em Ney
mar & Cia. A Seleção luta pelo único
título inédito do futebol brasileiro. Os

patrocinadores festejam.

DIVULGAÇÃO

Academia
Jaraguá do Sul ganha neste sábado mais uma opção de lazer e bem estar.

A Avante! Academia será inaugurada na rua João Ianuárío Ayroso, 1128,
no Jaraguá Esquerdo. São 395 metros quadrados de área, onde serão

realizadas atividades de avaliação física, condicionamento, musculação,
ginástica aeróbica, ginástica localizada e artes marciais. "Nos preparamos

para oferecer diferenciais aos clientes. Todo o processo de instalação da
Avante! Academia teve o acompanhamento do Sebrae. Focaremos nossa

atuação nas famílias e por isso o 'Espaço Kids' pode ser visualizado de

quase todo o ambiente", comenta o proprietário João Reinert.

LOTERIAS

LOTOFÁCIL
.

SORTEIO N° 789
02 - 03 - 04 - 08 - 10
11 - 12 - 14 - 15 - 16
18 - 19 - 21 - 22 - 24

China
A produção industrial do país asiático desacelerou no

mês de julho. Ainda assim manteve um crescimento de

9,2%. A China continua com as taxas de crescimento

totalmente fora dos padrões para o restante do mundo.
QmNA
SORTEIO N° 2965
08 - 15 - 28 - 48 - 79

-,

Mais conhecida
AWEG conquistou o 2° lugar no prêmio
"Marcas Mais Conhecidas da Manutenção"
A premiação foi realizada pelo Portal

Manutenção.net. A eleição, segmentada
em mais de 42 categorias, foi realizada

pela internet durante os meses de maio e

junho e contou com a participação de 5.054

profissionais. Eles representaram mais de
1.320 empresas de todo o Brasil.

.
' Comunicamos o extra

vio dos conhecimentos

de transporte (HBL)
SHASEA19042 E SHA
SEA19214. Caso o en

contrem, gentileza co
municar Fabiane Voigt
- fone: (47) 3375-2323.
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COMMODITIES
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US$ 113,890
US$ 1611,460
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Primavera/Verão
Os sites das diversas confecções de nossa

região passam por alterações. Eles exibem
as peças da coleção Primavera/Verão. Claro

que as empresas estão em outro estágio,
pois já está no mercado da coleção alto
verão. A comercialização e produção dessa

peças já começaram.

Nilmar
A Metalúrgica Nilmar, de Jaraguá do Sul,
lança 'no mercado uma nova mesa térmica
com berços inteiros. Trata-se de uma aposta
da empresa, que passa por um período de

ajustamento no foco comercial. A aposta
deve- se ao fato de que os produtos básicos

chegam cada vez mais da China e as empresas
locais apostam na diferenciação para manter

o mercado. Isto significa a compra de

equipamentos versáteis e complexos.

Inovação
No próximo dia 16 de agosto, Blumenau
recebe Weber Porto, presidente da Câmara
de Comércio e Indústria Brasil Alemanha
de São Paulo. Na reunião-almoço com

empresários da região, promovida pela
unidade catarinense, o profissional fala
sobre a inovação como impulsionador de

competitividade das empresas nacionais.

Recorde mundial
Agora são 18 recordes mundiais para a Sol

Paragliders - dois em especial este ano. O

piloto David Tejero saltou de um avião a 180

km/h e realizou 286100pings e 202 voltas com

parapente. Ele submeteu os equipamentos
da empresa jaraguaense a esforços extremos,
maiores do que qualquer outra ação
imaginável com esse equipamento.

Administração
Apevi promove nos dias 20 a 23 de agosto, no

Cejas, o curso "Administração de Pequenos
Negócios - AArte de Gerenciar com Facilidade".

O objetivo é sensibilizar o empresário da grande
dependência de cada capacidade gerencial .
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Charge
MMA NA ARENA Me IMOBI\..\ZA TOQIt.J�,

ME:lo&A NA PAA.ED! !
Me OO+1A oe ��il XA tl/

Do leitor

Dia da Logosofia
v:OCê, assim como eu, sonha

com um mundo onde a

paz seja uma realidade e não
um ideal para todos os povos
e nações?

Você, assim como eu, busca
uma cultura onde os homens
possam, desde tenra idade,
conhecer os recursos inter
nos que possuem e com eles
vencer animosidades, reações
negativas, identificar e elimi
nar imperfeições, tratando de
se superar como integrante de
uma espécie e reino superior a

todos os demais?
Você, assim como eu, luta

todos os dias contra pensa
mentos que teimam em des
viar seus propósitos e objeti
vos de vida? Procura meios de
ter a felicidade sempre a seu

alcance? Preocupa-se com o

futuro de seus filhos, netos?
Pensa que pode colaborar com

o futuro da humanidade?
Você, assim como eu, obser

va em si mesmo uma tendência

a vencer a inércia e realizar mui
tas obras de bem em sua vida,
querendo mudar o seu destino
e ajudar a humanidade?

Você sabia que existe uma

ciência que oferece um méto
do para tornar factíveis esses

ideais? E que essa ciência,
com excepcional técnica pe
dagógica, ensina a encarar a

solução dos problemas que há
milênios angustiam o ser hu
mano? E que, além disso, pro
picia o auto aperfeiçoamento?

Essa ciência, chamada Lo

gosofia, traz a seguinte mensa

gem : "Devemos confiar em um

futuro melhor, em um amanhã
mais digno para a espécie hu
mana. Porém, esse amanhã
terá de ser lavrado com nosso

esforço, com nossa inteligên
cia e com a sublime aspiração
de um destino melhor."

Rosana Magalhães
PahI, Assistente Soda e

estudante de Logoso6a

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
,

E mandamento...

Se os pais, os homens, se assumissem como pais
eu não perderia meu tempo em falar no Dia dos

Pais. Ocorre que o que vejo por aí desanima. Só
vejo pai bancando o "igual" com o filho, vestindo
o guri como ele, dizendo bobagens, chamando o

filho de "campeão", lambuzando o moleque com
o que não deve e dando muito menor atenção às
filhas, isso é visível.

Pai que é pai educa, sabe que a palavra mais
educadora que existe é "não", Pai que não costuma
dizer não com ênfase e sempre que necessário, não
passa de um calça frouxa ...

Pai que é pai ensina disciplinas e regramentos
aos filhos, coloca-os rios trilhos da decência desde
cedo. e não transige por nenhuma razão. Sempre,
por exemplo, que a professora manda um recado
ele vai à escola, ouve e dá razão à professora. Volta

.

para casa e puxa as orelhas do filho ... Não brinca
em serviço, educar é .um serviço, serviço sério e

para toda a vida.
Pai que é pai já ouviu o Lupicínio Rodrigues can

tando e dizendo que "vergonha foi a herança maior
que o meu pai me deixou". E trata de deixar essa he
rança para os filhos. Não há outra e melhor herança
a ser deixada senão a boa educação, os valores és
senciais da vida, que não se corrompem nem per
dem a força ao longo da existência. Pai é assim.

E filho também tem que andar nos eixos, preci-
.

sa lembrar sempre do mandamento cristão: Hon
rar pai e mãe. Tudo o que o filho faz ou fizer na vida
vai repercutir sobre os pais, todas as tolices, crimes
e bandalheiras recairão sobre pai e mãe. Honrar
pai e mãe é tão indispensável na vida que acabou
virando "mandamento",

Quer dizer, o Dia dos Pais é também o dia dos
filhos, mão dupla, os dois lados têm que andar na

linha. Se for esse o caso, abracem-se e beijem-se
neste domingo. Se não for, disfarcem...

Filosofia
Rui Barbosa dizia que - i'A regra da igualdade

não consiste senão em quinhoar desigualmente
aos desiguais, na medida em que se desigualam.
Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais
com igualdade, seria desigualdade flagrante e não
igualdade reaL." Será que pesando desse modo
Rui Barbosa concordaria com a ideia de cotas na

universidade? Leia de novo e responda para a sua

inteligência ...

História
História antiga mas de fazer pensar. Observado

res da vida animal observaram que cães galgos, que
correm como a luz, não correm mais que os coelhos
que eles eventualmente perseguem. Inferiu-se que
os cães correm como que por vaidade, já os coe
lhos correm para salvar a vida. E na condição.hu
mana também é assim, quem luta por uma causa

por amor a essa causa, faz melhor, cansa menos e é
mais feliz. E, claro, chega à frente dos mambembes.

Falta dizer
Era uma reportagem sobre exercícios corpo

rais. E havia a história de uma publicitária que faz
ginástica duas horas por dia, todos os dias. Que
formidável perda de tempo. Com essas duas horas
diárias, ela poderia se tornar uma notável especia
lista em psicologia motivacional aplicada às ven

das, por exemplo, e seria imbatível. Duas horas por
dia fazem milagres, ou - casos mais comuns - são
jogadas na lata de lixo da busca pela beleza.
"

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e 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 Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 • CP 19 . Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e EdITora Correio do Povo Uda

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

Roteiros para conquistarvotos
Candidatos dedicam o final de semana para participar de eventos e divulgar propostas de governo

JARAGUÁ DO SUL da por militantes e simpatizan
tes da campanha do candidato a

prefeito Dieter Janssen (PP) e vice

Jaime Negherbon (PMDB), da

coligação "Nova Jaraguá". Os par
tidos que fazem parte da aliança
farão um bandeiraço, a partir das

9 horas de hoje.
Além disso, a agenda dos can

didatos dessa coligação vai abran

ger ações em outras comunidades

do município. Segundo o coorde
nador da campanha, Ademir Izi-

Verônica Lemus

Entre festas, caminhadas, reu

niões e visitas à comunidade,'
os partidos da região preenchem
as agendas na busca por uma

maior aproximação com o elei
torado. O objetivo é apresentar os

candidatos à população e divul

gar as propostas de governo.
Neste sábado, a região Central

de Iaraguã do Sul, vai estar toma-

doro, a agenda é elaborada tam

bém a partir dos compromissos
definidos pelos concorrentes aos

Legislativo. "São 88 candidatos a

vereadores, que fazem suas reu

niões na comunidade e convidam
também os candidatos a prefeito e

vice", disse o coordenador.

Janssen e Negherbon tam

bém participam de visitas à co
-

munidade, reuniões com grupos
do município - como o clube

de mães e o de idosos - eventos

e a

• DIETER JANSSEN (PP)
"Sábado
• Festa na Comunidade Cristo Salvador, da

Igreja Luterana, no bairro Barra
• Feijoada do Colégio Marista São Luis
• Caminhada do 11, com saída da Scar

prevista para 9h
• Feijoada do Coral da Marisol
• Feijoada na Escola Antonio Estanislau Ayroso

.
,

.... Oomingo
• Almoço na Festa do Aipim
• Festa na Comunidade Cristo Salvador, da

Ig�eja Luterano, no bairro Barra f'

• MOACIR BERTOLDI (PR)
"'Sóbado
• Visitas aos bairros Czerniewicz e Amizade
• Almoço com eleitores no bairro Tifo Schubert
• Almoço com eleitores no bairro Amizade
• Café da tarde no bairro Czerniewicz
• Jantar dos pais no Clube de Campo Beira Rio

.... Domingo
• Agenda livre em razão do Dia dos Pais.

• CEcíLIA KONELL (PSD)
,

.....Sóbado
• Feijocdo na Escola Antônio Estanislau Ayroso·
• Feijoada na comunidade Nossa Senhora

Aparecida, no bairro Ilha da Figueira
• Feijoada do Colégio Marista São Luis
• Feijoada do Colégio Evangélico
• Ação Social na, Escola Luiz Gonzaga Ayroso
• Noite do Pastel na Comunidade Evangélica

Luterana João Pessoa
• Noite Italiana na Igreja Santa Luzia
• Jantar Dançante em homenagem ao dia dos

pais, no Clube Beira Rio
• Baile do Comerciário no Parque de Eventos

rg,n.Don'dngo
• Almoço na Comunidade Santa Cruz Jaraguazinho

como as festas de igrejas, e tam

bém de caminhadas.
A campanha da coligação

"Iaraguá quer mais", vai priorizar
o contato com dos candidatos
Moacir Bertoldi (PR) e Niura De

marchi (PSDB) com os eleitores,
através visita aos bairros, parti
cipação em almoços e reuniões

organizadas pelos candidatos a

vereador e eventos em geral. liA

prioridade agora é expor o plano
de governo", explicou o coordena-

• CORUPÁ
"'Luiz Carlos Tamanini (PMDB)
• No sábado e domingo, durante todo o dia,

o prefeito estará visitando os bairros do

município. O itinerário não foi divulgado.

"João Carlos Gottardi (PT)
• No sábado e domingo, o candidato estará

presente em reuniões em locais diversos na

cidade com os candidatos a vereador; No

sábado, também irá participar do baile de rei

e rainha da Sociedade Ano Bom.

• GUARAMIRIM

�Nilson Bylaardt (PMDB)
• Às 9h30 de hoje, o candidato porticipo de

bandeiraço, aberto a toda população, com

saída do comitê da coligação. Em seguida,
Bylaardt participa de feijoada no Sociedade

Esportiva Amizade. Após, segue para reunião

comunitária nos bairros Corticeirinha,
,

Nova Esperança e Bananal do Sul. A noite,
o candidato janta polenta com galinha
na Sociedade da Igreja Vila Amizade.�No
domingo, o candidato almoça na Igreja
Luterana do bairro Corticeira e à noite,
participa de reunião com os condidoros. a

vereador,' às 20h.
'

dor Juliano Nora.
Priorizando também o conta

to com os eleitores, o assessor de

imprensa da coligação "0 povo
novamente", Emerson Gonçalves,
disse que a equipe organiza reuni

ões entre a candidata Cecília Konell

(PSD) e seu vice Alcides Pavanello

(PSB) com pequenos e médios gru

pos por todos os bairros de Iaraguá
do Sul. Nesse sábado, o roteiro da
candidata prioriza a participação
em quatro feijoadas.

• MASSARANDUBA

"Mario Fernando Reinke (PSDB)
• Nesta manhã, o candidato visita, junto com o

vice e os candidatos a vereador, a comunidade
das ruas centrais do município, como a rua

,

Eugenio Klein. As 14h30, Reinke participa de
reunião na comunidade Benjamin Constant.

Às 19h, reunião na rua Otto Bauer e às 20h,
feijoada na Escola Três de Maio.

• No domingo, fará visita a outras comunidades

das ruas centrais da cidade às 9h. Em seguida,
às 10h, participa de culto e festa de igreja na

comunidade Benjamin Constant. Durante a

tarde, o candidato faz visitas residenciais.

....Odenir Deretti (PP)
• Hoje, o candidato realiza visitas à

comunidade e, no domingo, vai participar
,

'

das festas de igreja do município. A noite,
participa de uma reunião com a comunidade

do Braço do Norte.

.SCHROEDER

... Luis Aparlcio Ribas (PMDB)
.- .• Ao meio dia de hoje, o candidato participa de

debate na Rádio Brosil Novo. No domingo,
,

estará presente na Festa da .Cornunidode

Trindade, no Bracinho, ao meio-dia.

.... Lauro Frohlich (PSD)
• Hoje às 9h o candidato começa a agenda

com bandeiraço com saída do comitê, na rua

28 de agosto, em frente à Igreja Evangélica.
A partir do meio dia, partici�a da feijoada no

campo do bairro Amizade. As 16h, noite do

pastel com bingo na Igreja do Barro Branco.

Às, 18h, tem baile a jantar na Sociedade

Bruderthal. Ás 19h, participa de polenta com

galinha na Vila Amizade e às 22h, baile do
dia dos pais na Sociedade Jacu-açu. No

domingo, almoço do dia dos pais na Igreja
Luterana da Corticeira.

�Osvçddo Jurck (PSDB)
• O candidato também participa do debate na

rádio, ao meio dia, e segue para feijoadas
na Escola Santos Tomaselli e na Igreja São '

, '

Valdevino. As 14h, participa da abertura dos

'jogos de futsal adulto' municipal e' às lSh
dos treinos de rnountoin bike. Durante o dia
também participa de reuniões com moradores
do município. No domingo, participa da prova

de mountain bike, com programação durante
todo o dia, e às 12h, segue para almoço na

Festa da Igreja Luterana, no bairro Bracinho.

.
'

,
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Plenário
Nilson Antonio • Interino
2106.1923 I nllson@ocorreiodopovo.com.br

Coligação de Dieter Janssen
tem mais tempo no rádio

1\ Justiça Eleitoral, responsável pela l7a Zona, defi

I\niu ontem a s sequência da veiculação d progra
mas políticos gratuitos nas emissoras de rádio dos
candidatos de Jaraguá do Sul. O sorteio foi realizado

pelo juiz Edenildo da Silva, na presença dos repre
sentantes dos partidos das coligações da majoritária
e pelos responsáveis pelas rádios da cidade.

A primeira coligação a entrar no ar no dia 21 de

agosto, data do início da propaganda eleitoral gra
tuita' é a "laraguá quer mais", do candidato Moa

cir Bertoldi (PR). Em seguida vem a aliança "Nova

Jaraguá", do candidato Dieter Janssen (PP). Na se

quência, entra a propaganda da coligação 110 povo
novamente", da concorrente Cecília Konell (PSD).

Como era esperado, a coligação majoritária
"Nova Jaraguá", de Dieter Ianssen, é a que terá o

maior espaço dentro dos :30 minutos do horário

eleitoral. Vai ocupar 14 minutos e dois segundos do

tempo total. Já os adversários quase empataram.
A coligação de Cecília Konell ficará com oito mi

nutos e 32 segundos e a de Bertoldi terá sete minu

tos e 26 segundos.

Prefeitos e vice-prefeitos

.

"Nova iaraguá"
PP / POT / PT / PMOB / PTN / OEM / PHS / PMN /

PC do B / PT do 8 - 14 minutos e 2 segundos

"Jaraguá quer mais"
PSC / PR / PSOB

7 minutos e 26 secundes

"0 povo novamente"

PRB / PTB / PPS / PSOC / PSB /
PV / PSD - 8 minutos e 32 segundos

Vereadores
• PR - 2 minutos e 40 segundos
• "Unidos Jaraguá quer mais" -

3 minutos e 54 segundos
• "Trabalhadores por uma

nova Jar�guá" - 4 minutos

e 42 segundos
• "Jaraguá aqui é meu lugar" -

4 minutos e 54 segundos,

• liMais nova Jaraguá" -

4 minutos e 23 segundos
• "Juntos por Jaraguá" -

2 minutos e 50 segundos
• "Por uma Jaraguá sustentável"-

2 minutos e 47 segundos
• "Por uma nova Jaráguá" �

3 minutos e 47 segundos

Eleição da presidência
Acontece na próxima terça-feira, 14, a eleição do

presidente e vice da Câmara. O vereador Francisco Alves

(PT) deve ser eleito o novo mandatário do Legislativo.
Dos 11 votos, o parlamentar conta com seis favoráveis:

Justino da Luz e Francisco Alves (ambos do PT),
Jaime Negherbon e Natália Petry (do PMDB), Jean

Leutprecht (PCdoB), Ademar Possamai (DEM) e

AdemarWinter (PSDB). A dúvida é se os outros

parlamentares, da base do governo, irão apoiar a

candidatura ou apresentar outra opção.

Ainda sem rumo

o líder do governo no Legislativo, José Osório de Ávila
(PSD), disse que ficou surpreso com as renúncias na direção
da Mesa Diretora. Segundo o parlamentar, na próxima
segunda-feira os vereadores da base do governo se reunirão

para definir a estratégia a ser adotada na próxima sessão.

Greve nos Correios
Os funcionários dos Correios devem entrar em greve
a partir de IOde setembro. A decisão foi tomada

na assembléia do Sindicato dos Trabalhadores na

Empresa de Correios e Telégrafos e Similares de

Santa Catarina (Sintect/SC) no dia 10 de julho.
Além do reajuste de 43%, os funcionários públicos
reivindicam melhorias nas condições de trabalho e a

contratação de 30 mil trabalhadores.

A semana

'Esta nl.oçã,o é, também, para esclarecer

�1 comunidade que os vereadores

proponentes desta moção não são
..." '""

d '

contranos a construção .a ponte.
1. NATÁLIA PETRY (PMDB) na sessão de

quinta-feira.justificando o pedido da moção.

'É totalnlente infundada'"
2. MAURO BRAMORSKI (PSD), Massaranduba,
referindo-se à acusação de propaganda antecipada.

Falta vontade
A moção de apelo para a construção da ponte do Rau e Amizade

foi aprovada por todos os vereadores presentes nasessão de

quinta-feira. A vereadora Natália Petry (PMDB) diz que o

documento servirá para reafirmar o posicionamento dos

parlamentares sobre a construção. (lSÓ falta vontade do EXecutivo",
disse. A parlamentar lembrou que em fevereiro alguns vereadores

foram acusados de ter posicionamento contrário à obra.

Jingle das

campanhas
Começam a aparecer os jingles das

campanhas eleitorais. A maioria busca
, fazer a relação com os sucessos musicais
. populares do momento. Gostaria de saber

qual será a proposta de quem usa a música

"Eu quero tchú, eu quero tchá...

"

'A maioria das pessoas qlle VelTI

aqui é para pedir adesivos para
colocar 110. carro e santinhos para

distribuir entre amigos',
3. ADEMIR IZIDORO, coordenador da

campanha de DieterJanssen (PP), sobre a

importância dos comitês eleitorais.

'--'--'---

lhO ,J�'f:;�jIfJffitO ,U;l. qUt1�
a obra pC'eci53

tlS"ta�'" en'''@ condição
di:! ff:JlCebem' II)

aquecimento e não

df!� Ilqau'/f�� �:m, wr.Dlbr'i® bJ!�n'�
de ter a instalação

prfJniajY'"
4. ADEMAR POSSAMAI

(DEM) , referindo-se ao

Projeto.de Aquecimento
de Energia Solar.

,
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Novo regulamento do

ensino é aprovado
Em 1928, o governo do Estado

aprovou um novo regulamen
to de ensino. A regra trouxe alguns
questionamentos para a popula
ção' principalmente nas pessoas

que moravam em regiões rurais. A

lei obrigava a matrícula de todas as

crianças de sete anos no primeiro
ano, inclusive das que viviam no

campo. As escolas deveriam ficar
no máximo três quilômetros da

residência dos alunos, o que para

alguns era muito longe, tendo em

vista que os estudantes deveriam

atravessar rios e matas para che

gar até a escola, Para os pais, uma

criança de sete anos não poderia

andar sozinha na mata, um ca

minho perigoso, para estudar. No

jornal de 11 de agosto daquele ano,

eram publicados alguns pontos da
lei. A matrícula mínima para a ma

nutenção das escolas rurais era de
40 alunos e, das escolas urbanas, 60

alunos. Naquela época, a maioria

das escolás era particular, subven
cionadas pelo Município ou Esta

do, qúe auxiliavam no pagamento
dos professores. As associações es

colares cuidavam do restante. Em

1935, o recém criado município
publicou a sua regulamentação do

ensino, inclusive recomendando o

currículo mínimo a ser estudado.

Jaraguá Futebol Clube
Sobre a criação do time de futebol do Jaraguá EC.

uma nota do jornal de agosto de 1928:

"Iaraguâ E C. - Reunidos esta semana, jogadores e amantes do futebol resolve

ram criar nesta localidade um clube que tomou a denominação de 'Iaraguá
EC.: Estão à frente da nova associação esportiva pessoas de destaque no nQSSO

meio, o que constitui uma garantia para osfins a que se destina no distrito o

'Iaraguâ EC.: Foi escolhida uma diretoria provisória que tratará da organiza
ção da sua sociedade e da sua necessária propaganda entre os elementos de va

lor esportivo em Iaraguâ. Longa vida e constantes triunfos são os nossos votos."

A Paróquia Católi�
convidava a população
para a festa anual

de São Sebastião, no

dia 19 de janeiro de

1930. Esta festa tinha

também por objetivo
angariar ftmdos para

ampliar a 19Teja

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
Ri

Lunenâer ��Z-

Um olhar sobre parte
da rua Marechal Deodoro

da Fonseca em meados

da década de 1940.

Observe a antiga sede da

Prefeitura, à esquerda,
e a antiga 19Teja São

Sebastião, no alto, à
direita. O caminho podia
ser mais difícil sem

calçamento, porém bem

mais tranquilo
que os dias atuais.

Produtos

'�ebol"
Em julho de 1938, o pro

prietário do Bar Catharinense,
Sr. José Albus, acompanhou o

senhor Walter Becker, sócio da

empresa Becker & Hesse, numa

visita à sede do jornal Correio do
Povo. Na ocasião, presenteou os

proprietários do jornal com suas

finíssimas geleias da marca ''Ar
rebol". Os doces de frutas eram

fabricados em Jaraguá. A sede
da empresa ficava na antiga rua

Bruestlein (hoje Max WIlhelm). A

nota no jornal contava que as ge
leias eram vendidas em caixas de
madeira em formato cilíndrico,
sendo iguais ou melhores que si

milares no mercado.

*

Lunelll ��Ot· -,o
Grupo Lune'"

Vista Rua
arechal Deodoro

Novo intendente
aSSlUDe em 1930
Após Arthur Müller renunciar ao cargo de in

tendente, pois havia assumido sua função junto
ao cartório local, assume o Sr. Emilio Piazera. Filho
de Ângelo e Constanza Nicoluzzi Piazera, Emilio
nasceu no dia 22 de janeiro de 1896. Casou com

Elisa Doubrawa e tiveram os filhos: Alice, Edgar,
Amazilda, Adalzíra.

Com seu irmão Affonso gerenciou o que restou

da Colônia Iaraguã adquirida por seu pai, Ângelo
Piazera, após o falecimento deste em 1927. Nos

primeiros anos do século 20 mantinha cinema no

prédio de Henrique Marquardt. Foi o primeiro pre
sidente da Sociedade de Chauffers, criada em 1926

para angariar fundos para a construção de um hos

pital para Jaraguá. Exerceu também as funções de

subdelegado e Juiz de Paz. Foi intendente de Iara

guá de 19 de julho de 1930 até 10 de outubro de
1930. Faleceu em 7 de setembro de 1945.

GUMZ

Pro!issionalimno

Comnetência

Credibilidade

Contabilidade
Consultoria Empresarial

eRG/se, 0062S9/O .

t
Q I'd �ua I aoe

...... [�pet!êllcl ,:\

" Re,w·.. t\l'.l"O)p

Confiança
gumz@gUll1z.com.brwww.gUll1z.com.br

(47)3371-4747 tlMA PlIRCfRIA QUE DÁ CERTO. Desde 1978'
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Contistas locais
destacam a paixão

pela escrita
De livro em livro, a região revela talentos nesse gênero literário

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

Festival Nacional de Conto co

loca em foco não apenas os

escritores convidados: para o

evento, que termina' amanhã
em Jaraguá do Sul (vejaquadro).
A iniciativa também renova as

motivações de contistas da região em ampliar o

conhecimento nessa arte.

O coordenador do encontro, Carlos Henri

que Schroeder, destaca que esse gênero literário
é bem popular no Vale do Itapocu, pelo fato de
existir escritores que cultivam esse talento de
forma doméstica.

Com a voz de um legítimo contador de his

tória, empolgadamente sussurrada, o engenhei
ro eletricista Marcelo Lamas, de Jaraguá do Sul,
gosta de escrever sobre as coisas inusitadas que
vê, ou sobre experiências engraçadas de amigos.
O livro de sua autoria "Mulheres casadas têm

cheiro de pólvora" (2009) foi premiado, no ano

de lançamento, pela Fundação Catarinense de
Cultura. Atualmente, escreve no blog 'Por Acaso'

e tem uma coluna quinzenal no jornal O Correio

do Povo, às quintas-feiras.
.

Morador de Schroeder, o escritor Gil Salomon,
costuma dizer que a morada cultural é, naverdade,
em Jaraguá do Sul. Autor de "Rota de Fuga" (2008);
"Catarse" (2005) e coautor -de "Nós (e os nós entre

nós)", Salomon trabalha com outros autores em

um livro que tem a data de lançamento planejada
para novembro. "Escrever é uma expressão violen
ta de sentimentos. Sempre tento descarregar algu
ma coisa. Me sinto aliviado", declarou.

A atriz e contista jaraguaense Suzi Daiane

diz que escrever é até melhor do que falar, pois
é desse jeito que ela entende os próprios pensa
mentos. Formada em letras, ela começou a escre

ver contos antes mesmo de saber diferenciar os

gêneros literários. São pensamentos, memórias,
coisas que viu ou vivenciou. A maneira como

gostava de se expressar, de forma breve e incisi

va, acabou por caracterizá-la como contista. uÉ
uma pincelada que fica. Como uma cicatriz", de
fine. Suzi é autora de "Tonalidades" (2010), par

ticipou da coletânea de poemas "Preliminares"

e também escreve contos mentais, que jamais
chegam ao papel.

MARCELE GOUCHE

PENSIlMENTOS Atriz e contista jaràguaense Suzi .

Daiane diz que escrever é até melhor do que falar

Últimos dias de festival
Para aproveitar os últimos dias do

Festival Nacional do Conto, André
de Leones e Luís Henrique Pellanda
abrem a noite deste sábado, na Eno

teca Decanter, com "Conto ao vivo/

Conto ao vinho". Uma conversa aberta
entre convidados, público e mediador.

No domingo, das 14h às 19h, Luiz

Ruffato coordena uma oficina fechada
com os participantes do festival e, às

19h30, recebe Ricardo Lísias para ques
tionar o público: onde 'começa a vida e

onde termina o conto?

Todas as atrações
são gratuitas

Sábado, 11 de agosto
Enoteca Decanter (Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, 1118)
• 18h - "Conto ao vivo/Conto ao

vinho" com André de Leones e

Luís Henrique Pellanda
A formação de um contista, na

visão de dois talentosos contistas,
e seus contos de cabeceira, num

bate-papo que precede um bom
Malbec argentino.
• 19h - Degustação de vinhos André de Leones

Luís Henrique Pellanda

Domingo, 12 de agosto
Teatro Sesc

Jaraguá do Sul
·14h até 19h - Oficina de

contos, com Luiz Ruffato
Leitura e análise de textos

dos participantes. A partir
das demandas teóricas,
surgidas de necessidades

específicas, são introduzidos
elementos de teoria literária
e de processo de criação.
Ou seja, a leitura crítica Ricardo Lisias
dos textos alheios torna-se

fundamental para a elaboração de uma escrita criativa.
• 19h30 - "Conto de mutação", com Ricardo Lísias e Luiz Ruffato
Dois escritores e uma pergunta: onde começa a vida e onde

, termina o conto?

Luiz Ruffato
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Previsão do 'Iempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
.....
10° 24°

São Miguel
do Oeste

.....
16° 28°

Joaçaba
.....
14°26°Chapecó

.....
15° 28°

Lages
.....
13° 24°

Tendência
Ao

paraomes
Sábado a segunda-feira:
Persiste a condição de
nevoeiros ao amanhecer e

predomínio de sol em se.

Temperatura elevada para
época do ano. Tendência
de 15 a 25: Para a segunda
quinzena do mês de agosto,
os indicativos são de
chuva mais frequente com

maiores 'acumulados no

Estado. A temperatura tente

a ficar mais baixa.

• J'
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sul 7km/h Venlo favorável

em dois horários,
• 12h Vento não favorável Sul 8km/h
• 15h Vento favorável Sudeste 11 km/h zero%

de possibilidade
• 18h Vento favorável Sudeste 7km/h de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor

Quando a paixão acaba...

o marido entra com muito cuidado na cama, se aninha e sussurra suave e

apaixonadamente no ouvido de sua mulher:
- Estou sem cueca...

E a mulher:
- Amanhã mando a empregada lavar uma!

Sudoku

Preencha um quadrada
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.

o
"

Ira
(.)II
=
-

O
cn

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

TERÇA
MíN: 17°C

MÁX: 26°C

Joinville

.....
18° 220

Jaraguá do Sul
.....
170 26°

Rio do Sul

.....
13° 22°

Blumenau
.....
18° 26°

Florianópolis
.....
16°26°

São Joaquim
.....
14° 220

Laguna
.....
15° 28°

Crteíúma
.....
16030° CHEIA 2/8

MINGUANTE 9/8

NOVA 17/8

CRESCENTE 24/8

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Banco Nacional de Habitação / Corte que se dava

à pena de ave, com que se escrevia

2. Procurar conseguir
3. Universidade Católica de Brasília I Benefício que

alguém concede a outro

4. O cosmonauta norte-americano Armstrong / uma

massagem com intuito terapêutico
6. Pelo contrário! Forma reduzida do local onde são

expostos anfmais de diferentes espécies
6. Caminhar ao léu porprazer, miséria ou pouca von

tade de trabalhar I (Abre".) Cilindradas

7. Sistema de venda, geralmente de bens de consu

mo duráveis,.
com parcelas financiadas
B. Oceano Atlântico / (Qulm.) Átomo com excesso

de carga negativa
9. Gás liqueferto de Petróleo I Beber

10. (Robert de) O ator norte-americano de "O Touro 10

Indomável" I Estado emotivo de apreensão
11. Áspera como o vinagre I Eu e outros

12. O Leonardo (1452-1519), grande pintor e inven-

tor, a�ém de muitas outras habilidades 12

13. A grande constelação da qual fazem parte as
13

Três Marias I Mãe de filhos pais.

VERTICAIS
1. A atriz Lombardi I Parente por descendência co

mum do mesmo tronco

2. Concentrar administrativamente

3. (Fr.) Frequentador assíduo I Sigla da Caixa de Pre
vidência dos Funcionários do Banco do Brasil

4. Tradição popular I Grave dos sentimentos de aver

são e inimizade
5. Associação de Pais e Mestres J (Louis) Impor

tante cidade dos EUA, no estado de Missouri / A

atriz sueca Margret, de "O Retorno do Soldado"

6. Pé, em francês I Fibra têxtil artificial

7. Alimemo em grãos, um dos cereais básicos / Bu

careste é a sua capital
8. Ponderado. avaliado a fundo
9. Grande rio que marca parcialmente a fronteira da

Venezuela com a Co.JÔmbia I A face humana.

AMANHÃ
MíN: 17°C

MÁX: 27°C

SEGUNDA

MíN: 17°C

MÁX: 27°C

Pratique/ •

uma

atividade
física!

São Francisco do Sul
• Preamar·
• 11h38: 1,3m
• 23h32: 1,7m
• Baixamar
• 6h56: O,4m
• 19h08: O,7m

Ilaja!
• Preamar
• 9h34: O,7m
• 17h16: O,7m
• Baixamar
• 5h02: O,4m
• 17h16: O,6m

• Preamar
• 12h43: O,5m
• 18h06: O,4m
• Baixamar
• 3h23:0,3m
• 22h36: O,3m

Florianópolis
• Preamar
• 9h43:0,8m
• 20h47: O,8m
• Baixamar
• 5h09: O,4m
• 17h51: O,6mTábua

das marés Imbiluba

2 4 5 7 83

2
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Schützen no Beto Carrero
A 24a edição da Schützenfest, que ocorre de 10 a 14 de outubro, teve

divulgação realizada no último domingo, no Parque Beto Carrero

World, em Penha. A iniciativa mobilizou uma delegação composta

por 102 integrantes, entre eles os grupos folclóricos Regenwalde
(foto), Grunes Tal e DerWeg, a Banda Hannover, o mascoteWifried

e as majestades da festa de 2011. As atividades de divulgação
envolveram brincadeiras ao som de muita música alemã.

DIVULGAÇÃO

Via Twitter

Usain Bolt é o mais rápido do mundo, só

perde para aqueleflanelinha que aparece
do nada dizendo que cuidou do seu carr

@DiogoPortugal

Dia dos Pais
o clima de brincadeira e

relaxamento das férias de

julho continua rondando o

HotelVale das Pedras neste Dia

dos Pais. Quem encomendar

o pacote para todo este fim
de semana tem garantia
de conforto e diversão em

atividades descontraídas para
toda a família. Fogueira com

Marshmallow e Torta na Cara

Pais x Filhos já estão na lista,
além de oficina artesanal e

outras surpresas. A hospedagem
inclui café da manhã, almoço,
jantar � passe livre para
aproveitar toda a estrutura do
hotel e participar do cronograma
de recreação (adulto e infantil).
Para mais informações e

reservas: 3273-4084 e reserva@

hotelvaledaspedras.com.br.

Seleção
Prossegue até 20 de agosto
o período de inscrições para
a seleção de espetáculos
do circuito "Contação de
Histórias". Sete artistas ou

grupos serão selecionados
através de uma curadoria. Os

espetáculos escolhidos serão

apresentados pelo menos

cinco vezes durante a etapa,
que ocorre de 16 de outubro a

30 de novembro, na Biblioteca
Pública Rui Barbosa. Os

artistas interessados devem

fazer suas inscrições através do
facebook.comlsandrabaron.

Para receber informações
sobre o valor dos cachês,
regulamento, programação do

evento, disposições gerais e

comunicações, deve-se clicar
em "curtir".
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Metal catarina no C rupir
A segunda edição do Região Rock Empire
ofMetal ocorre neste sábado com mais um

compilado do melhor do metal produzido em

Santa Catarina. Rhestus (thrash) figura como a

headliner do festival. Zombie Cookbook (death/
grind), Frade Negro (heauy) e Battalion (heauy)
também dividem o palco do clube de rock mais

tradicional do Estado, no próximo sábado. O

Rhestus trabalha na produção do seu terceiro

fulllenght, que substitui o aclamado (Games

offoy... Games ofwar". O quarteto de Timbó

mostra o seu novo trabalho, ainda sem nome, no

Empire. A Frade Negro mostra as composições
'Black Souls in the Abyss; o disco de estreia da

banda de Iaraguá do Sul. O Battallion parece
estar no auge da forma. O power trio de Itajaí
traz um heavy/speed afiado e rápido para o

festival. A joinvilense Zombie Cookbook mescla

peso e agilidade em uma fórmula bem dosada -

com medidas precisas de death, grind e thrash.

O início da noite está programado para as 22h.

Os ingressos custam R$ 10 (até às 23h) e R$ 15

(depois das 23h). O Curupira Rock Club fica
na rua Ioão Sotter Correa, 523, bairro Avaí -

Guaramirim. Mais informações no Twitter @

regiaorock e na nossa fanpage no Facebook. O

Região Rock Empire ofMetal tem o patrocínio da
Brutal Wear.

BEATRIZ SASSE
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Dneste sábado, às 20h30, que
nacontece no Beira Rio Clube
de Campo, um concorrido Jan
tar - Dançante em homenagem
ao Dia dos Pais. O encontro que
promete ser um dos mais bada
lados da urbe sorriso, contará
com a presença musical da ex

celente banda de Blumenau Os
Montanari. A atuante direto
ria do clube garante também
aos convivas, mil novidades.
Vai perder?

Aviso
Para quem interessar possa:
as pessoas que não possuírem
'convite para a 1 a Stammtisch,
que acontece dia 1 de setembro,
no pátio do Parque de Eventos,
terão que doar na entrada R$
5 para Apae de Jaraguá. Com
convite R$ 1. Copiou?

Café colonial
O cantor e compositor Enéias
Raasch movimenta neste

sábado, a partir das 15h, o

concorrido Café Colonial da
Bela Catarina. Boa pedida!

Itália
Na próxima semana o

cirurgião dentista Márcio
Guindani e sua Leydi Laura,
afivelam malas para um giro
de 15 dias pela Itália. Vão
virar de ponta a ponta um dos
berços culturais do Ocidente.

Niver do Vande
O jovem bem lançado Vande
Piermmann, amigo de

longa data, certamente será
aniversariante mais festejado
da próxima segunda-feira, 13.

Parabéns, guri! O meu desejo é
que sejas plenamente feliz.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Moa Gonçalves

,

PARABENS A empresária Fernanda
Mattos, que recentemente voltou de giro
pela Europa, estreou idade nova ontem.

Ainda é tempo de cumprimentá-la

Autografada
Hoje é último dia para enviar
e-mail para moagoncalves@
netuno.com.br e escrever

aonde e quando será o grande
jogo entre CSM/Jaraguá
x São Caetano, pela Liga
Nacional. Você concorrerá
a duas camisetas do time

autografadas pelos jogadores.
Sorteio será neste sábado.
A entrega acontecerá no

intervalo do jogo. Uma dica:
será dia 13, segunda-feira, na

Arena Iaraguá. Vai perder?

Pensando bem
Você parou para pensar como é
bom ser amado por pessoas que
não se cansam de nós? Como
é bom olhar para as pessoas
que nos amam e perceber que
elas extraem da gente a melhor
parte? Nada melhor que estar
com quem verdadeiramente
nos ama, não é?

Frase da semana
"Sou apenas um menino da Figueira que o destino disse:
vai Adrianinho, vai ser vereador!"

Apaixonados
Rubem Sousa Bartel e

Leandra pereira, o mais novo

casal da cidade. Os dois estão
no maior lave! É isso aí!

Bandeiraço
O candidato Dieter Janssen
promove "bandeiraço" hoje
pela manhã, no Calçadão da
Marechal.

Festa do Aipim
Amanhã, mais conhecido
como domingo, acontece

nà comunidade Santa Cruz,
Jaraguazinho, no Garibaldi, a

ga Festa do Aipim. São mais
de 15 pratos à base de aipim,
porco a paraguaia, jogos, parque
de diversão e brindes para os

pais. Vai perder? A festa tem

início às 10h, com a santa missa
ministrada pelo Padre Beta.

susm A empresária Lurdes Freiberger (leia-se BeD
Arte), Daniele Mais e Marcia Rodrigues, no Kantan
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• Meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai
·para a Dayana Karina Silva,
da Cúbico Construções,
uma das mais pontuadas de

Jaraguá.

• Cristian Luiz Ribeiro

conquistou o coração da
Rose Lopes. Assumiram o

namoro e estão vivendo um

lindo romance.

• Quem está mais feliz que
pinto no lixo é o amigo
Rodrigo Farias. Com um

reluzente Camaro vermelho,
ele anda doce, doce ..

• EdeltraudVosgerau
Barato, a Traudi, a minha
secretária do lar por mais de
oito anos, é a aniversariante
mais festejada da próxima
segunda-feira, 13. A data
será comemorada no

domingo, ilhada de amigos.
Parabéns, Traudi! Desejo a

.

você toda a felicidade do
mundo!

Solto
O amigo e boa pinta
Orlandinho Stolco Ir, continua
solteiríssimo! Ele sempre
arrasa corações e não deve
demorar muito para flechar
outro. Mas está super na dele.
Relax e curtindo a vida.
Beleza, amigo!

Leitor do dia
O leitor fiel de hoje é Adilson
José Manoel. Ele é outro

amigo que acompanha a

coluna todos os dias para
ficar antenado nas noticias da
nossa sociedade.

Bélico
Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que quando alvorecer
o dia 21 de agosto, vai surgir
um cenário de guerra, para
começar bem a propaganda
gratuita no rádio e televisão.
É acusação para todo lado.

moagoncalves@netuno.com.br
MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

IlAPPY HOUR Os jovens Dudu Stein e

Ana Paula conferindo os lugares da moda

Elza
Residencial

Dicionário "alemon"
XUNTO - Acompanhato te alco ou alquém. Facer alcuma coisa
com alquém. 2) - (v.) - Ato te xuntar alcuma coisa. Ex.: O Fritz
xuntô a carta to paralho da chon. ZIM - (ex.) - O que diz pessoa
que concorrda, aceida, deixa. Pessoa que sempre diz zim é
conhecida bar concortino. Autorr: Alemon te Xoinvfile

Te coutei
»Ó,

������.
Rua Bartio do Rio Branco. 41 • Centro

fono (47) 3371·2662

, • Tucano de bico longo, .

o amigo Lia Tiion: tem
evitado soprar apito
sobre quem éfavorito nas'

eleições para prefeito.

• O radialista Márcio
Ro,perto Zacko é o grande
aniversariante de hoje
na cidade. Ele vai adorar
saber quefoi lembrado.
Liguem!

.

• No próximo dia 18, a

partir das 11 h, rola na
.

London Pub a Feijoada da
Ajapra.

• Hernani Gonçalves
também está a mil com

organização do seu grupo
Stammtisch Original.

• Valorize seus pais.

I "

/}I'"
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SUCESSO Daniel Lunelli e Carlos Estrela
Dantas no coquetel Fenpar e Mini Top Car

Incorporação Imobiliária registrada sob nO R.3 . 63.823 de 24 de julho de 2012 do Cartório do Oficio do Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul- SC.

Plantão de vendas �
N

Nivel A (47).9215-0199/9909-7282 . � I
I contato@casapropriacaixa.com.br � Il De acordo com a lei 4591/64, informamos que as imagens contidas neste material, são de caracter meramente ilustrativo, os móveis assim como alguns materiais !de acabamento representados nas ilustrações, não fazem parte integrante do contrato. O Imóvel será entregue conforme o memorial descritivo, podendo haver !modificações no projeto arquitetonico e projetos complementares sem prévio aviso. " , j, !,._" . __ ....__.-... .. _. . . ._.__........_.,,_._,__._ü_,_..-.__,_ü,_,_,_"._._._,_.,_......ü,_, .. _ .......,_, ._.,_ü.._",_.'" ......._ .. ,'_,....._._........_ .. __.H_._H_'J

. Faça um passeio
virtual, acesse:

kazza.eng.br/elzaresidencial

Paz no coração
é o paraíso dos '

homens.

Platão
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Crônica

o prato que
emerge da terra

Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Meio dia de sol quente. O mar está

próximo, repleto de cultivo de
mariscos e de pequenas embarcações
de pesca predominantemente
amarelas. Quintal de grama alta de
urna igreja católica. É uma pequena
festa comunitária, festas de igreja
que chamamos, no sul do Chile,
na ilha de Chiloe. A Ilha de Chiloe
é um reduto da criação de salmão,
peixe que vive parte de sua vida em

tanques de água doce e parte em

águas salgadas. Tem a barraca da

cerveja em lata, a barraca do vinho
bordô em garrafão e em copos de
meio litro, a barraca dos doces de
chocolate e strudel, a barraca do
artesanato local: bonecas de pano e

pequenas réplicas de embarcações,
em madeira, envernizadas. E claro,
em festas desse tipo sempre alguns
bêbados profissionais pediam por

trocados para comprar vinho. Sob

aquela lua escaldante, três homens

começam a remover pedaços de terra

com grama. Todos os participantes
do evento rodeiam esses homens
e os assistem em silêncio. Da terra

removida sai fumaça. Não, não é
um ritual religioso, trata-se de algo
para comer. Está para ser servido o

o que realmente pedi para

comer, já não sei mais. Nada
de talheres para atacar o prato.

É com as maõs mesmo.

"curanto", comida que se prepara
.

embaixo da terra. Do buraco vão

sendo retiradas camadas de pedras
escuras, vulcânicas (que retem

o calor), folhas similares ao do
mamoeiro e alimentos; pedaços

de carne de porco, bifes de gado;
peito de frango, linguiças brancas,
linguiças escuras, batatas, massinhas

achatadas de trigo, iguais as de pão
para ser assado, ervilhas verdes
e muitas diferentes conchas com

frutos do mar. Do tradicional marisco
a brancas perfeitas, iguais as de

coleção. Tudo é deixado no buraco,
por três horas, sem nenhum tempero.
Mas tudo fica bem por efeito do
calor das pedras, da fumaça, e dos
aromas da própria terra. O que
realmente pedi para comer, já não sei
mais. Nada de talheres para atacar o

prato. É com as maõs mesmo. Para

acompanhar, vinho para sair mais

alegre como o povo daqui, celebrando
um dos raros dias de sol intenso
nessas partes do Chile. Não se sabe
a origem do "curanto", dizem ser das
ilhas polinésias.

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R

No capítulo 138, sábado, 11 de agosto - Dimas pede para Juca manter

sigilo sobre o sequestro de Rodrigo. Gracinha e Jacira implicam com Valéria

por ter beijado Josué. Beto conta para Juliana que Bruno já foi apaixonado
por Cris. Miriam se recusa a falar com Pedro sobre Rodrigo e Elisa. Melissa
não acredita que Juca vai manter fidelidade a Dimas. Elisa leva Solange para
falar com Rodrigo. Marlene fala para Teresa que contará a verdade para Laís.
Tobias e Jacira se encontram e ela passa mal. Flavinha conta para Laís que
Julinho vai fazer um intercâmbio fora do país e ela fica triste. Bruno beija Cris.
Marlene revela a Laís que Eduardo é seu pai. Fernando pede qee Melissa
e Dimas não se esqueçam de Zenóbio. Rodrigo tenta explicar para Miriam
o mal-entendido sobre o anel de sua família, mas ela não lhe dá atenção.
Angélica se encontra com Laudelino.

Clique animal

CHEIIlS DE CIIIlRME - GLOBO - 19B
Socorro conta para Chayene sobre a revelação de Rosário. Sandro pede

para Elano defendê-lo no caso do roubo do DVD das Empreguetes. Gilson e

Samuel começam a se entender. Fabian fica animado ao saber da declara

ção de Rosário. Sandro procura Kleiton. Ariela tranquiliza Gracinha quanto a

sua permanência na mansão. Cida flagra Conrado a admirando, Isadora tam

bém vê e o repreende. Cida conta para a imprensa que é filha de Sarmento.
Tom conta para Rosário que Chayene abrirá o próximo show das Empregue
teso Sandro tenta encontrar um emprego. Samuel e Lygia se acertam. Penha
chama Otto para jantar em sua casa. Sônia leva um fora de Gracinha e fica
sem graça. Inácio namora Dinha. Rosário se encontra com Fabian.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21B
, Janaína comenta com Zezé que está desconfiada de Nina. Jorginho

pede para Lucinda contar o que Nina tem contra Carminha. Janaína destrata
Nina e Zezé fica satisfeita. Max repreende Nina por sua vingança contra Car
minha. Nilo chega à mansão de Tufão. Jorginho fica com ciúmes de Débora.
Nilo segue Max até o local onde guarda o seu barco e o avisa para se afastar
de Carminha enquanto é tempo. Adauto desconfia de Muricy e Leleco se irrita
com Darkson. Tufão mente sobre Muricy para Adauto. Tessália tenta acalmar
Leleco e Darkson, que se desentendem. Carminha tenta se controlar na fren
te de Tufão. Jorginho assiste a um jogo de Picolé no colégio.

BiIly e o Bllú são poodIes toy, branquinhos, fofinhos, queridinhos, e

estão à procura de mn lar. Mas wn lar que possa acollter os dois pois
são companheiros há muitQ tempo. BiIly tem 4 anos e Bllújá é mais

"coroa". Se você puder aeolhê-Ies entre em contato no 9617 6280
GABRIELA - GLOBO

Não é exibida no sábado,
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes
11/8
Adriane Jaimg
Ana C. Vieira
Brenda Mohana Serpa
Carlito E. Engelmann
Constancia Vitkoski

Dayane L. dos Anjos
Denara Correia
Edina Engel
Edina F. Neckel

Guiomar Berner
Hercules Pelens
Hermes Catafesta
Irineu de S. Filho
Ivete Nieczur
Ivo Olczyk
Ivone M. Grim
Jean Jung
Josiane Cristina zehnter
Lenize Rubia Weller

Marcos P. Buzzi
Neusa Kohlbach
Odete Maes
Omélia Neumann
Patrick Leon Kamrott
Tania M. m. Laube

Tiago Baier
Udo Borchardt

12/8
Agostinho Zimmermann
Ana Caroline Z. Jordan
Ana de Lourdes Brenang
Ana S. do Nascimento
Andrea Muller

Augusta Z. Lessmann
Claudete de Assis
Danielle Feder
Deise M. Mathias

Fernando Luís Buzarello Leomar M. Oduazny
Francisco R. Martins Maria B. Ruysan
Gustavo Behling Mario Enke
Ivone Dalpra Suzalin Oloskamke
Jackson A. Gaspar Tania Mara J. Lange
Jania M. J. Lange Tatiane J. Muller
Jasmin F. Kuester Valderir.e S. da Cunha
Jeferson Grutzmacher Vanessa A. Drews
José da Silva Vanete Raduenz
José Fi M.,�a\Silva .
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2012
Restam apenas quatro meses para o

final do ano. e muitos profissionais
começam a se sentirem frustrados

por não colocar em prática nem

metade dos planos elencados em

janeiro. Mas ainda dá tempo de
reverter essa situação. Veja dicas
de como replanejar seus objetivos

priorizando os irremediáv�is.

Página 5

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I CARREIRA I FIM DE SEMANA,l1 E 12 DE AGOSTO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Meu último livro (Editora Saraiva, 2012)
. tem como título "Tudo o que éfácil já foi fei

to': Nele discuto a realidade de que a vida não

é fácil para ninguém e para nenhuma em

presa. Todos nós, pessoas e empresas, temos

muitos concorrentes, com qualidade cada

vez mais semelhante à nossa e preços cada
vez mais similares aos nossos.

Rara vencer neste mercado cQmp�titivo é"

preciso, como pessoa, trabalhar dzúo, 'ésuidar'
muito, se comprometer com, aquilo que faze
mos, daratenção aos detalhes e terminar o que
começamos. Como empresa temos que buscar
a diferenciação que o nosso cliente realmente
valorize e, portanto, paguepor ela. Daía neces

sidade de termos que inpvar, criar; reinventar a

'empresa todos os dias. Isso não fácil!
Para facilitar a leitura, dividi o livro

em três partes: (01) Alguns temas para você,
funcionário, refletir; (02) Alguns temas

para você, chefe ou dirigente empresarial,
refletir e (03) Temas para a reflexão de che-

'. fes e funcionários. Para vencer, hoje, é pre
ciso, antes de tudo, pensar e agir.

Na conclusão, digo: "Neste livro, meu ob

jetivo foi tirar do leitor qualquer ideia que o

faça viver num processo de 'melhoria contí
nua do auioengano; ou seja, tirar a ilusão de

"

PÓS.GRADUAÇÃO

que a vida éfácil, de que trabalhar tenha que
I

ser uma atividade necessariamente prazero-
sa. Para vencer, pessoal e profissionalmente,
há que se fazer um grande esforço e lembrar

que cada dia que passa a competição é mais

acirrada não só entre empresas mas também
entre os profissionais. Procurei, com base em

minha experiência de mais de 35 anos. de
consultotia e'll" 'antropologia corpprqtiva/
discutir alguns conceitos que poderão faci� ,

.

litar o enfrentamento dessa realidade. E esse
.

enfrentamento passa, necessariamente, para
que cada um assuma a própria vida com

muita intellgência e muita vontade."(p.149).
Convido você a pensar sobre isso. A não

fugir da realidade concreta de que trabalho
não é lazer e, de que empresa não é uma

ONÇ. Ela tem que dar resultados financei
ros ou não sobreviverá. Não há quem a fi
nancie a não ser seus próprios clientes que,
da mesma forma, só a prestigiarão se seus

produtos e serviços forem excelentes. Do

contrário a abandonarão à própria sorte e

ela morrerá. Assim, acredite, se um dia as

coisas forainfáceis, a realidade atual é que
tudo o que é fácil já foi feito.

Pense nisso. Sucesso!

Cursos de especialização
nas áreas de Design,

Alimentos eAdministração
JARAGUÁ DO SUL

Tatíane Machado

, A Católica de Santa Catarina prorrogou
o prazo de inscrição para alguns cursos de

especialização da unidade de Jaraguá do
Sul. Os cursos estão distribuídos nas áre
as de Administração, Alimentos, Criação
e Comunicação. Os cursos de pós-gradu
ação oportunizam aos profissionais que
já atuam no mercado de.trabalho, recém
- formados ou especialistas, a reciclagem
do conhecimento, atualização e compar
tilhamento de experiências.

As inscrições podem ser feitas direta
mente pelo www.catolicasc.org.br/especia -

lizacao/ até o dia 31 de agosto (sexta-feira).
No mesmo endereço eletrônico os interes-

sados têm acesso a todas as informações
sobre os cursos, como gradecurricular, du

ração e valores. As aulas terão periodicidade
semanal ou quinzenalmente e têm previsão
para terem início no mês de setembro de
2012. Todas as especializações são certifica
das pela Católica de Santa Catarina.

Para oportunizar o desenvolvimento de
habilidades e competências, os cursos de

especialização da Católica SC contam com

quadro de docentes reconhecidos no Brasil
e exterior. Por meio dessa troca de experi
ências e trabalho em equipe entre os parti
cipantes, estimula-se a pesquisa, o debate
de case de sucessos e a interação profissio
nal diante dos assuntos apresentados.

Mais informações pelos telefones (47)
3275-8226 / 3275-8219 em Jaraguá do Sul
ou pelo email posêcatolicasc.org.br.

ECONOMIA

Prepare-se para
uma entrevista de

emprego em inglês
Muitos profissionais esbarram na falta de prática do

idioma e o nervosismo acaba prejudicando

O conhecimento do inglês já se tornou um dos principais diferenciais competitivos
durante uma entrevista de emprego. No entanto, a falta de prática e o nervosismo co

mum em situações como essa fazem com que candidatos aptos percam grandes opor
tunidades de carreira.

Diante desse contexto, há cinco dicas para o profissional se preparar me1hor para uma

entrevista de emprego em inglês:

I · PRATIQUE RESPOSTAS PARA AS QUESTÕES
MAIS COMUNS EM ENTREVISTAS DE EMPREGO

Seja em português ou inglês, algumas perguntas são feitas com bastante frequência
em entrevistas.

2 • TREINE O VOCABULÁRIO RELATIVO À ÁREA

Estudar o vocabulário em inglês correspondente à área de atuação é importante
para mostrar ao entrevistador que o candidato conhece o segmento ao qual faz parte.
Para não ser pego de surpresa é importante fazer uma lista com as palavras e termos

mais comuns. Uma boa dica é ler artigos técnicos e publicações segmentadas. Dessa

forma, o candidato terá a oportunidade de se familiarizar com um novo vocabulário.
Também esteja preparado para falar de assuntos relativos à indústria à quala empre

sa pertence ou assuntos gerais da atualidade.

3 • TREINE A PRONÚNCIA DAS PALAVRAS

Com as duas dicas anteriores, o candidato consegue visualizar quase todas as pergun
tas que podem ser feitas. Recomenda-se então elaborar um roteiro com as perguntas, trei

nar as respostas e se certificar sobre a pronúncia correta, principalmente termos técnicos.
Em caso de dúvidas, recorra a professores, amigos com maior nível de fluência ou procure
na internet. Há excelentes ferramentas com sintetizadores de voz disponíveis na internet

e que conseguem reproduzir com precisão palavras em diferentes idiomas.

4 • PESQUISE SOBRE A EMPRESA

Esta dica serve para além da entrevista em inglês. Sendo considerada por especialis
tas da área de recrutamento e seleção como a principal"lição de casa" que candidatos

,

devem fazer, pesquisar sobre a empresa demonstra interesse pela vaga e certamente ga
rante pontos a mais com o entrevistador. Se for uma multinacional, é importante acessar

o site em inglês e pesquisar sobre os produtos e o mercado. Se for uma empresa de capital
aberto, deve-se buscar dados de faturamento para fazer perguntas pertinentes sobre a

empresa no Brasil e globalmente durante a seleção.

5 • POSTURA E COMPORTAMENTO

Em hipótese alguma o candidato pode atrasar. Não existem desculpas para atrasos

e em quase 100% dos casos, aquele que chega tarde a uma entrevista é eliminado no

início do processo. Americanos e europeus, prováveis entrevistadores, são muito mais

intolerantes a atrasos do que os brasileiros. Verificar a origem do entrevistador antes

da seletiva, levando em consideração os diferentes aspectos culturais, também é uma

boa alternativa para se sair bem.
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Alidor Lueders. Consultor •
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I

alidor@lueders.com.br

Na comunicação, a empresa não
pode se descuidar de estabelecer
relacionamento aberto utilizando,

também, as novas tecnologias.

A Marca como identidade de Produto e da Empresa
Embora o lucro esteja presente nas

empresas de sucesso, a rnaximizaçõo da
riqueza do: acionistas não tem sido a

força dominante dos empreendednres
catarinenses, massim o desejo de crescer e

se desenvolver buscando na sua ideologia
e na sua motivação a busca de progresso,
com contínuas metas audaciosas para
superar-se no dia a dia; na qualidade e

inovação de produtos, tecnologia, marke
ting, gestão e de superar a concorrência;
procurando posicionamento estratégico
de mercado. comfoco no negócio.

Captar ideias e experiências de em

presas lideres sobre empreendednrismo
contribui para formarmos conceitos
sobre as melhores práticas de gestão em

uso em empresas de destaque estadual,
nacional e internacional. Veja-se como

exemplo as empresas que receberam o

prêmio "Iop ofMind; evento da FIESC
do dia 01/08/12, que contempla a Mar
ca de empresas catarinenses. Todas com

reputaçõo de sucesso na área e categoria
de clientes em que atuam, seja indústria,
seja de serviços e construíram parceria
com clientes, assistentes técnicos, forne
cedores, etc. além deadotarem princípios
de responsabilidade social; comunitária
e voltadas ao meio ambiente.

ECONOMIA

o marketing e a propaganda propi
ciam condições para apresentar o pro
duto ou o serviço ao cliente ou ao consu

midot; apresentando-o de maneira que o

diferencie dos outros.

O Istado de Santa Catarina destaca
-se, no âmbito brasileiro, ,com muitas
empresas de sucesso e é rico no empre
endedorismo, leoando-as a se posicionar
no mercado com estratégias e gestões vi
toriosas, com produtos de boa qualidade
e grande relacionamento com o cliente
ou consumidor iniestindo e constituin
do sua imagem e identidade através da
construção da Marca de seus produtos
e/ou serviços. A construção de Marca de
Valor pressupõe uma estratégia e gestão
para criar uma identidade, que a dife
rencie dos competidores, portanto, deve
levarem consideração a missão, a cultura
e os valores da organização, o desenho da
marca e a sua proteção legal e a comuni

cação interna e externa com o público.
A Marca normalmente exibe uma

empresa de sucesso que tenha atribu
tos de expenência; equipe competente,
mercado de aiuação bem deftrudo, tec

nologia, domínio da cadeia produtiva,
situação econômica e financeira sólida,
etc. eque se comunica e se relaciona ins-

titucionalmente com diversos públicos,
especialmente:

-parceiros e rede de colaboração
(associações, institutos de pesquisa, etc.),
jomecedores, acionistas, sócios, colabo
radores, comunidade, etc.;

-segmento de mercado, clientes e

consumidores, por meio de revenda, as

sistência técnica, vendedotes, represen
tantes, etc. utilizando-se da mídia (pro
paganda, rádio, TV;jornais, etc.);

-canais de distribuição (revendas,
franquias, etc.).

Na comunicação, a empresa não

pode se descuidar de estabelecer relacio
namento aberto uülizando, também, as

novas tecnologias - mídiassociais (inter
net, facebook, twitter, blogs, e-mail, etc.)
que podem transformar todo o estilo
de gestão, pois cada vez mais tem gente
"on tine" o uso dos sites sociais aumen

ta e está se criando uma cultura facada
no compartilhar ideias e produtos, o

que muda a atitude dos consumidores.
Sempre Iembmndo que, as redes sociais

podem acelerar a velocidade de notícias
danosas que se espalham. Por isso a ne

cessidade do adequado monitoramento
da mídia social digital

Enfim, cabe a empresa oferecer pro-

dutos ou serviços com padrões estabele
cidos em normas técnicas ou de merca

do, mas que se preocupem em atender
as necessidade dos usuários do produto,
com a qualidade e caracteristicas que o

mercado requer, com design exclusivo,
com inovação, com prazo de entrega
e preço condizente, etc. que valorizem
e agreguem valor ao consumidor ou

cliente e que compartilhem suas ideias
de melhoria e inovação do produto, com

todos os seus colaboradotes.
A essência da Marca é primar pelo

oferecimento deprodutosqueagreguem
valor ao cliente ou ao consumidor, que
compartilhe os seus desejos com a em

presa, visando a, constante inovação
dos produtos e melhoria das equipes de
vendas e distribuição, deforma a poder
continuadamente surpreender o mer

cado em que atua. Mas, na construção
da Marca do produto a empresa deve
também investir no seu público interno
- colaboradores - que devem comparti
lhar e se aliaras estratégias da empresa.
Dessa forma a empresa deve investir
continuadamente; visando construir

vantagem competitiva:
-nas pessoas - treinamento e desen

volvimento, atração e retenção de ta-

lentos e integração na missão, cultura e

valores;
-no apoio - com políticas de proces

sos e de gestão, inteligência de mercado,
força de vendas e representantes;

-na distribuição - em logística, ca

nais de distribuição e de assistência téc
nica, gestão de estoque;

-estrutura fabril - capacidade pro
dutiva e de inovação, qualidadeadequa
da ao segmento de mercado, logística de

suprimentos, etc.;
-na marca - com plano de comuni

cação interno e externo, gestão de rela
cionamento, etc.

Concluindo, devemos nos lembrar
de que é importante a empresa construir
uma vantagem competitiva, que decorre
de uma reunião de atividades que, são
executadas pela empresa para projetar,
produzir, comercializar, entregar e sus

tentar um produto e que cada uma des
sas atividades, contribua na redução de
custos e/ou na diferenciação da empresa
junto ao segmento de mercado eni que
atua. O coroamento da empresa é o seu

'sucesso, a Marca representa a sua iden
tidade, pois incorpora a visão, os seus va

lores e a diferença com queseus produtos
são vistos e distinguidas no mercado.

Lazer gera maís empregos temporários
o trabalho temporário
tem se consolidado

-

como opçao para a

entrada de jovens ainda
. " .

sem expenencia no

mercado profissional

FONTE

www.infomoney.com.br

Em julho, o número de contratos

temporários firmados foi de 16,5 mil
em todo o Brasil. Destes, quase mil
foram efetivados - número é 8 pon
tos percentuais inferior ao observado
no mesmo período de 2011. Os dados
foram divulgados na última segunda
-feira (6) e fazem parte de uma pesqui
sa realizada pela Asserttem (Associação
Brasileira das Empresas de Serviços
Terceirizáveis e de Trabalho Temporá
rio) em parceria com o Ipema (Instituto
de Pesquisa Manager).

"O cenário de incertezas no cam

po da economia .deíxou os contra

tantes mais conservadores. Mas o

trabalho temporário continua a exer

cer seu papel, que é o de gerar milha
res de vagas e proporcionar qualifica
ção", diz a presidente da Asserttem,
Iísmália de Oliveira Alves.

De acordo com o levantamento, a

maior parte das contratações temporá
rias foi feita pelos setores de lazer e en

tretenimento, responsáveis pela gera
ção de 13 mil empregos. O restante das

vagas (3,5 mil) foram disponibilizadas
pela indústria e pelo comércio.

"Cerca de 75% delas foram preenchi
das por pessoas com idade entre 18 e 39
anos que ocuparam funções como as de
atendimento, de operação de brinque
dos, serviços de quarto, degustação de

produtos e vendas", informa a pesquisa.

PRIMEIRO EMPREGO

A Asserttem revelou ainda que o tra

balho temporário tem se consolidado
como opção para a entrada de jovens
ainda sem experiência no mercado pro
fissional. No mês de julho deste ano,

por exemplo, 6 mil vagas foram dispo
nibilizadas para jovens em situação de

primeiro emprego.

ECONOMIA Os setores de lazer e entretenimento geraram
13 mil vagas em todo o Brasil, no último mês
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Senado aprova exigência de

diploma para jornalistas

REVERTIDO

Exigência do diploma havia sido
derrubada pelo Supremo em ·2009

FONTE Câmara dos Deputados. Se for mo

dificada na Câmara, volta para nova

apreciação do Senado. A proposta é
de autoria do senador Antonio Car
losValladares (PSB-SE).

Por se tratar de uma proposta
que modifica a Constituição, na hi

pótese de passar por todas as etapas
no Congresso e vir a ser posterior
mente sancionada pela presidente
da República, a medida passa avigo
rar, mesmo com a decisão anterior
do Supremo, contrária à exigência.

O relator da matéria, senador
Inácio Arruda (pC do B-CE) defen
deu que fosse cumprido o acordo
de líderes, fechado antes do recesso

parlamentar, que havia previsto a

Gl.com.br

O plenário do Senado aprovou
em segundo turno na noite da úl
tima terça-feira (7) a proposta de
emenda constitucional 33/2009,
que estabelece a exigência do diplo
ma de curso superior em jornalis
mo como requisito para o exercício
da profissão de jornalista. Em 2009,
o Supremo Tribunal Federal (STF)
derrubou a exigência do diploma
para jornalistas.

A proposta foi aprovada com

60 votos favoráveis e 4 contrários.
A emenda terá ainda de ser votada
em primeiro e segundo turno na

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

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

APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

ADl\llNISTRAÇÃO DEPEQUENOS NEGÓCIOS
AARfEDE GERENCIARCOMFAClLIDADE-TERCEIRA1URMA

.

Data: 20 a 23 de agosto - das 18h30min às 22h
Instrutor: Lorival Pasquali

APRENDAA COMPARAR AmES DE INVESTIR
Data: 21 de agosto - às 19h

Palestrante: Leandro Corrêa
PALESTRA GRAIDlTA

TREINAMENTO PARA EMPRESAS SERVIDORAS DE G.LP.
Data: 27 a 30 de agosto - das 19h às 22h

InstrutoresAdilson Alcides Teodoro e Hélcio Martins

TELEVENDAS-1ÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO PORTELEFONE
.

Data: 27 a 30 de agosto - das 19h às 22h
Instrutor: Emílio Muiioz Moya

GESTÃ DEVISUAL ,...

WJA
Data: 27 a 30 de agosto - das 18h30min às 22h15min.

Instrutor: Paulo Roberto Kroich Gomes

'PROGRAMASEBRAIMl -ESTRATÉG'" ,::ES IAIS
Data: 28/8,11/9,25/9,9/10 e 23/10/12

Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h
Instrutor Sebrae: Carlos Alberto Karam

LOCal das Capacitações: Centro Empresarial e araguãdo
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votação da matéria para a primeira
semana de esforço concentrado do

Congresso. Com o acordo mantido,
a matéria foi levada para votação. "É
da maior importância à decisão que
o Senado toma de aprovar a PEC

que reestabelece o diploma, que faz
com o cidadão estabeleça seus di
reito de trabalhar", afirmou.

são do Tribunal Regional Federal da
3a Região (TRF-3), que determinou
a obrigatoriedade do diploma. Para
o MPF, o decreto-lei 972/69, que
estabelecia as regras para exercício
da profissão, é incompatível com a

Constituição Federal de 1988.
Relator do processo, o pre

sidente do STF, Gilmar Mendes,
concordou com o argumento de

que a exigência do diploma não
está autorizada pela Constitui

ção. Ele disse que o fato de um

jornalista ser graduado não asse

gura qualidade aos profissionais
da área. liA formação específica
em cursos de jornalismo não é
meio idôneo para evitar eventu

ais riscos à coletividade ou danos
a terceiros", afirmou na ocasião.

SUPREMO

A exigência do diploma foi der
rubada em junho de 2009 pelo
Supremo Tribunal Federal (STF).
Na ocasião, por oito votos a um,
os ministros atenderam a um do
Sindicato das Empresas de Rádio
e Televisão no Estado de São Paulo

(Sertesp) e do Ministério Público Fe
deral (MPF), .que pediam a extinção
da obrigatoriedade do diploma.

O recurso contestava uma deci-

CONFIRMAçÃO
A emenda

terá ainda de ser

votada em

primeiro e

segundo turno
na Câmara

dos Deputados

ELEIÇÕES

Oportunidade para
témicos de umas

-

Vagas estão divididas para os Cartórios eleitorais de

Jaraguá do Sul e Guaramirim

JA.�G.ºA.ºº .. �.º.I.:.. . .

Tatiane Machado

Para se inscrever, o candidato precisa ter no

mínimo 18 anos, ter concluído ou estar cursan

do o último ano do ensino médio, comprovar
conhecimento na área de informática, não ser

filiado a partido político e nem exercer qual
quer atividade partidária.

O salário é de R$ 900 e a carga horária é de
40 horas por semana. O período de trabalho é
de 13 de agosto (segunda-feira) a 10 de outubro
(quarta - feira).

O serviço será contratado pelo Consórcio
ESF, que é integrado pelas empresas ENGETEC,
SMARTMATIC e FIXTI, firmado junto ao Tribu
nal Superior Eleitoral (TSE).

A Justiça Eleitoral de Santa Catarina está
com as inscrições abertas para a contratação
de técnicos de urnas para atuarem nas eleições
deste ano. Os interessados devem se cadastrar
no site agiliseleicoes.engetec.it/ e, se forem se

lecionados, atuarão na preparação e no supor
te técnico das urnas eletrônicas. Os candidatos
também precisam procurar o cartório eleitoral
da cidade onde moram levando um currículo.

Entre as funções que desempenharão estão
a de testar os aparelhos eletrônicos, preparar
as urnas para a votação do dia 7 de outubro,
emitir relatórios, além de além de auxiliar no

treinamento dos mesários, entre outras tare
fas. Em Iaraguá do Sul e Guaramirim são ofer
tadas 15 vagas para a contratação de técnicos
de urna nas eleições, sendo 10 vagas para o

Cartório Eleitoral de Jaraguá do Sul e 5 para a

cidade vizinha.
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FOTOS: DIVuLGAÇÃO de sua área se neste momento
você é apenas o estagiário, não
é mesmo? Planeje em uma fo
lha de papel quais as metas que
você deseja alcançar e considere
sempre o tempo que precisará
para ISSO.

CORRIJA Entre os fatores que levam a não cumprir o planejamento, estão, a não observância
dos prazos, a falta de atitude e os problemas de organização

PLANEJAMENTO

Não cumpriu as metas do ano?
Ao perceber que suas metas estão distantes
demais de serem alcançadas, vire o jogo! Um
novo planejamento pode ser a solução
FONTE

Administradores.com

o começo do ano chega e mui
tos profissionais já têm em mente
o que desejam conquistar ao lon

go do ano. As metas, prazos e be
nefícios já estão ali rabiscados no

planejamento do colaborador. E
tudo até poderia ser simples e fá
cil' mas para concretizar um plano
é preciso, primeiramente, colocá
-lo em prática, e isso, nem todos os

colaboradores conseguem fazer.
Assim, se você chegou no mês

de agosto e percebeu que não

cumpriu nem a metade do seu

planejamento, não se desespere!
Ainda dá tempo de recuperar o

tempo perdido. "Quando o pro
fissional identifica os gaps do seu

planejamento ele não deve entrar
em pânico. O medo e a ansiedade
diminuem a capacidade de en

contrar as melhores alternativas
para contornar a situação", explica
o consultor organizacional e espe
cialista em desenvolvimento hu
mano, Eduardo Shinyashiki.

O primeiro passo para quem
deseja reverter um quadro de atra

sos é a redefinição das prioridades
definidas anteriormente. Como
restam apenas quatro meses para
o fim do ano, o novo planejamen
to deve ser mais enxuto e simples

que o primeiro, por isso, conside
re a possibilidade de .adiar alguns
planos para o ano seguinte.

"O presente deve ser aprovei
tado para dar conta do que é mais

urgente e seja qual for o saldo par
cial' lembre-se que ainda há tem

po para fazer a sua carreira evoluir
neste ano", aconselha Shinyashiki.

Como dica, quem se encon

tra nesta situação pode agendar
os próximos check - points, que
podem ser mensais ou quinze
nais, de acordo o tipo de meta a

ser definida. "A ideia é que o pro
fissional não aguarde mais pelo
'Dia D' para ver a quantas anda
o seu planejamento, mas que ele
entre em ação para fazer a dife
rença", diz o consultor.

Outra recomendação impor
tante a ser considerada é que o

profissional determine apenas
aquilo que realmente pode ser

feito. "Ele deve aprender com o

erro de planejamento e rever a

meta considerando um ajuste
daquilo que realmente será viá
vel", diz a especialista em solu

ções para capital humano da De
Bernt Entschev Human Capital,
Sônia Helena Garcia.

Segundo ela, muitos profissio
nais erram 'ao tentar se compro
meter com metas absurdas e pra
zos inadequados de execução.

PRIORIZE O novO planejamento,deve ser mais enxu

to e simples que o primeiro, por isso, considere a pos
sibilidade de adiar alguns planos para o ano seguinte

Onde erram os profissionais
Entre os fatores que levam os profissionais ao erro estão, principal

mente, a não observância dos prazos, a falta de atitude e os problemas
de organização. Por isso, se você pretende dar continuidade aos seus

projetos de forma calma e tranquila, veja a seguir quais são os princi
pais equívocos cometidos pelos colaboradores do mercado e fuja deles.

METAS SEM
SENTIDO REAL:

ISÃ
PRAZ •

•

DECURT

Motivação é importante, mas

mais do que isso é que as metas

definidas por você estejam ali
nhadas com suas próprias expec
tativas, e claro, com a realidade.
Como dica, procure fazer seu pla
nejamento considerando sempre
metas que possam seralcançadas,

Objetivos não se constroem
de uma hora para outra, pelo
contrário, exigem esforços diá
rios para que venham a se con

cretizar apenas no médio e lon

go prazo.
Não adianta imaginar que

em seis meses você será o gestor

nu.:r.A DE AVALIAçõES
PEIüÓDICAS:

Para saber se estamos indo
bem ou não é preciso fazer com

parações periódicas. Agindo
deste modo, é possível mensurar

o próprio desempenho e evitar
um belo susto no meio do ano,

quando muitos colaboradores
descobrem que ainda estão dis
tantes demais de bater as pró
prias expectativas.

Como solução, faça compa
rações mensais e semestrais do
seu desempenho, assim, se per
ceber que algo está fora do espe
rado terá mais tempo de entrar

em ação.

FALTA DE ATITUDE

Ter um objetivo não signifi
ca necessariamente que ele vá

acontecer, principalmente se

você rião fizer nada para isso.
É -preciso atitude! Lembre-se

que o seu planejamento cer

tamente não sairá do papel se

você não se esforçar para que
ele saia.

FOCO EM BAIXA

Nem todos são abençoados
com o dom da organização. Por

isso, se você tem problemas nes-
-

sa área e não consegue manter

o foco em uma atividade, peça
a ajuda de outros profissionais.
Ás vezes, uma mãozinha pode
ser tudo o que você precisa para
se planejar melhor.

Ele deve aprender
com o erro de

planejamento
e rever a meta

considerando um

ajuste daquUo que
realmente será

viável.

Sônia Helena

Garcia, especialista
em soluções para·
capital humano da
De Bemt Entschev

Human Capital
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A questão da gravidez ainda

é algo deUcado para muitas

empresas • principalmente as de

pequeno e médio porte.

Beral Ealschev

Hoje em dia, a situação da
mulher é muito diferente do que
há algumas décadas. Antiga
mente, a mulher, na maioria
dos casos, precisava deixar de
lado o seu trabalho para cui-
dar dos filhos. Porém, sabemos

que atualmente isso é cada vez

mais raro. Apesar de ainda não

ganharem igual aos homens, as

mulheres trabalham, casam, têm

filhos e continuam trabalhando e

evoluindo em suas carreiras.

Porém, a questão da gravidez
ainda é algo delicado para mui
tas empresas - principalmente
às de pequeno e médio porte.
Portanto, muitas mulheres que
engravidam ficam receosas com

o futuro de suas carreiras, já que
ficarão meses longe do trabalho.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Grávida e cODtratada
Por mais que a gravidez seja
motivo de alegria, ela ainda deve
ser lidada com cuidado quando
o assunto é a vida profissional.
Mas nem por isso as mulheres

perdem seus empregos ou deixam
de ser profissionais competentes.

Para explicar melhor essa

situação, exemplificarei com o

caso de uma profissional que me

mandou um e-mail pedindo que
eu o publicasse para servir como

exemplo a outras mulheres.

"Ouerido Bernt,
Escrevo-lhe para mostrar

como a mulher está ganhando
espaço, respeito e confiança no

mercado de trabalho.

Eu, há três anos, comecei a

trabalhar em uma multinacio
nal em Curitiba. Gostava do meu

trabalho e, modéstia à parte,
semprefui muito elogiada pela
minha competência em meu

cargo. Competência essa que me

possibilitou alcançar um cargo
gerencial em um período curto.

Entretanto, depois de um ano de
Iicasa'; descobri que estava grá
vida. Imediatamente, pensei em

minha carreira efiquei um pouco
receosa que ela estagnasse por
conta da gravidez. Mesmo assim,
decidi contar a verdade aos meus

superiores logo no início - uma

semana após descobrir que estava

esperando meu primeiro filho.
Fiquei feliz ao ver que eles

me deram todo o suporte que
precisava. Foram compreensíveis
e atenciosos, o que me deixou
mais tranquila em relação ao

meu futuro profissional. Até aí
tudo bem: continuei trabalhando

por alguns meses e, depois que
meu filho nasceu, tirei a minha

licença maternidade.

Quando meu filho, Felipe, já
tinha seis meses, voltei ao traba
lho. Tudo parecia ter voltado ao

normal e eu estava ainda mais

feliz do que antes, afinal, agora
eu tinha o meu emprego que eu

amava e meufilho que é até o hoje
a maior alegria da minha vida.

Porém, a vida me pregou uma

peça e eu descobri, após um mês
de retorno de licença maternida

de, que estava grávida novamente.

Fiquei desesperada. É ela

roq�umfillioé�mpmuma
benção, mas eu não sabia como

contaria isso ao meu superior.

Temia que ele desconfiasse que
eu tivesse engravidado de propó
sito - com o intuito de ficar longe
do trabalho por mais alguns
meses. Mas eu não tinha escolha
e precisava contar. Medi minhas

palavras e expliquei do modo
mais transparente possível. Para

a minha surpresa, meu chefe
não fez "cara feia" e disse que
sabia que eu jamais teria feito
de propósito, afinal eu era uma

excelente profissional.
Tive meu segundo filho e

voltei ao trabalho, onde até hoje
sou muito realizada."

Espero que essa história

ajude muitas mulheres que,
assim como eu alguns anos

atrás, não sabem como conci

liar trabalho e gravidez.

DIVULGAÇÃO

.

� .

Programa inclui pessoas com deficiência no mercado de trabalho
Os municípios brasileiros terão de

identificar pessoas com deficiência

que recebem o Benefício de Prestação
Continuada (BPC), entre 16 e 45 anos,

para participar do Programa BPC Tra

balho, que visa a oferecer aos benefi
ciários acesso a trabalho, programas
de aprendizagem e qualificação pro
fissional.

O BPC Trabalho irá intermediar a

oferta e a demanda de mão de obra de

pessoas com deficiência, consideran
do as habilidades e os interesses dos
trabalhadores e incentivando autôno

mos, empreendedores e cooperativas
por meio do acesso a microcrédito.

Os programas de qualificação
serão oferecidos pela rede federal de

educação profissional e em entida
des nacionais de aprendizagem, tais

como o Serviço Nacional de Apren
dizagem Industrial (Senai), o Serviço
Social da Indústria (Sesi) e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comer
cial (Senac).

Os municípios serão os respon
sáveis por executar o programa. De

verão buscar e orientar beneficiários

potencialmente interessados em

participar, designar servidores, fazer o

registro de encaminhamentos no âm

bito do programa e garantir o acesso

às pessoas com deficiência a serviços
e benefícios.

Os recursos do programa serão

do Fundo de Amparo ao Trabalhador

(FAT) e do Programa Nacional de In

clusão de Jovens (ProJovem). O pro

grama foi lançado na última semana

na Capital Federal.

Têm acesso ao BPC, para receber
um salário mínimo (R$622), pesso
as comprovadamente incapacitadas
para a vida independente e o trabalho
- mediante avaliação do serviço social
e de perícia médica do Instituto Na

cional do Seguro Social (INSS) - cuja
renda mensal familiar per capita seja.
inferior a um quarto de salário míni

mo (cerca de R$ 155). .
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DIVULGAÇÃO

REDES SOCIAIS Uma opção para as empresas é elaborar um programa
de conscientização dos colaboradores baseado em metas e resultados

Uso de redes socíaísno
trabalho requer cuidado

ATENÇÃO

No caso do uso dos sites de relacionamento no

trabalho, a empresa tem o direito de restringir o

acesso do funcionário e puni-lo

FONTE dicar O cumprimento das tarefas, o

que é assegurado por lei e pode gerar
'punição, caso o colaborador não res

peite as regras.
No caso de a.empresa disponibilizar
o uso das redes sociais, o ideal é que
o funcionário opte por utilizá-las
nos intervalos para não atrapalhar a

produtividade. Atualmente, os cola
boradores já têm dificuldades para
focar no trabalho e gerir o tempo e

que o envolvimento com as mídias
sociais pode ser um elemento com

plicador a isso.

www.rhportal.com.br

Cada vez mais comum nos dias atu

ais, a participação em redes sociais

exige cuidados quando a prática de
se manter conectado o tempo todo é
levada para o ambiente de trabalho.

Segundo especialistas da área de re

cursos humanos, a maioria das em

presas ainda não permite a utilização
das redes sociais durante o expedien
te ou limita o acesso dos funcionários
a determinados sites para não preju-

JUDICIÁRIO

Sem lei específica para internet
•

O advogado Marcus Reis diz que o Brasil ainda não possui uma legisla-
ção específica para internet e que as decisões judiciais para os proble
mas dessa esfera levados ao Judiciário são, atualmente, baseadas nas

leis já existentes, como a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e o

Código de Processo Civil.
Reis afirma que, no caso do uso das mídias sociais no trabalho, a empresa
tem o direito de restringir o acesso do funcionário a elas e puni-lo em caso

de ele não cumprir as determinações. "O computador é dela e ela pode per
feitamente fazer isso. Se ela possui uma política bem firmada, clara, por es

crito, com a ciência de todos de que o computador da empresa não pode ser

utilizado para fins pessoais, se o funcionário é pego fazendo isso, pode ser

advertido de forma verbal, escrita e até ser demitido", afirmou.

Conscíentízação
Para a diretora-executiva de uma em

presa de talentos humanos Vianei Alta

fin, uma opção para as empresas que
querem ter uma política mais flexível

pelos funcionários no ambiente de tra

balho, mas que se preocupam em como

isso pode afetar a produtividade, é ela
borar um programa de conscientização
dos colaboradores baseado em metas

e resultados. "Se você tem isso muito
claro com o colaborador, consequente
mente ele vai diminuir o uso [das redes

sociais], porque, se ele está improdutivo,
.

com certeza ele será demitido", disse.
O gerente de Tecnologia da Informa

ção Murilo Santos diz que na empresa
em que trabalha foi criada uma rede
social interna com fins profissionais,
em que é possível que os funcionários
editem perfis, coloquem fotos, postem
mensagens em um mural de recados
e tenham acesso a outros canais com

informações da empresa. "Nós colo
camos o holerite dentro dessa plata
forma, por exemplo. O resultado está
sendo bastante positivo", disse.
Santos explica que a empresa permite
acessar não apenas a rede social inter

na, mas também as externas, em um

horário definido. liA gente tem uma

política de liberação de acesso à in

ternet' incluindo as redes sociais, das
llh30 às 14h30, para as pessoas faze
rem trabalhos de faculdade ou outras

atividades que elas querem realizar
nesse horário de almoço", afirmou.
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Na teoria,
o con dmento leva longe.
Na prática, a Pós-Graduação
Senac te leva além.

PÓS-GRADUACÃO SENAC 2012
•

Gerenciamento de Projetos
Segurança da Informação
Controladoria e Gestão Tnbutária

. Govemança de Tecnologia da Infonnação
Para mais informações acesse www.sc.senac.br

NOVIDADE

Rede social tem foco
em recént-formados

Lançada em maio, Atlz já possui mais de 2.000 vagas
e 15.000 usuários. Todos os serviços são gratuítos.

JA��U4.:.Pº.�UL
www.ligadonafacul

Uma nova rede social busca conectar
universitários e empresas, sem que haja
a necessidade de intermédio das com

panhias de RH para o processo seletivo .

A Atlz estreou no Brasil em maio. A
ideia é da empreendedora Paula Gue
des, que percebeu uma dificuldade das
empresas em atrair jovens talentos para
seus programas.

O diferencial da nova mídia está no

foco em universitários e recém-forma
dos. A Atlz procura atender as expecta
tivas desses jovens na interação e rela
cionamento com os empregadores.

Por isso, uma das ferramentas são
as vagas sociais, em que é possível fa
zer perguntas e dizer o que gostou na

oportunidade.
Os usuários também conseguem

seguir empresas de seu interesse para

receber notificações de novas vagas ou

novidades em processos seletivos.
Para complementar o currículo, a

mídia fornece instrumentos para a de
monstração de características pessoais
e personalidade, como o vídeo-currícu
lo e o compartilhamento de artigos.

Mais de 15.000 universitários já es

tão cadastrados, tendo acesso a mais de
2.000 anúncios. Todos os serviços são

gratuitos e é possível utilizar o mesmo

login do Facebook. É mais um canal que
pode te ajudar a construir uma carreira
de sucesso.

A rede social __ ......

profission para recém-
fonnados e antversltanos PaItiape_

ADMINISTRATIVAS

ANALISTA CONTÁBIL
VIVência na área.
ANALISTA DE CUSTOS
VIVência na área, ramo metalúrgico.
ANAlISTA FINANCEIRO
VIVência com contas a �r, recebe�coodliaçõesbancárias. Form� Superior cOl1lfJle'ta ou airsando
Administração, financeiro, Ciências Contábeis.
ANALISTA DE IMPORTAÇÃO
VIVência na área. Formaçãoêompleta em Comércio
Exterior. Desejável conhedmentoem Drawbac.lnglês.
ANALISTA DE MARKE11NG
VIVência na área para atuar no Marketing e Comerdal.
ANAlISTA TRlBUTARlO
VIVência em análises de tributos federais e
estaduais; análises declassificação fiscal de
produtos e interpretação de leis tributárias..
ARTE FINAUSTA
VlVênàa com CoreI Draw, Photoshop e AutoCAD.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Com vivênáa na função
AUXILIAR DE CONTABIUDADE
Cursando Superior em Ciências Contábeis.
AUXILIAR DE PCP
Desejável vivênàa na área têxtil .

CAIXA
VIVência na função em bancos, coopetativas,.1otéricas..
CONSULTOR DE VENDAS
Para atuar com vendas deTransportes.
CONTADOR
VIVência na função. Para atuar em Indústria
CRONOANAUSTA
VIVênCia na função, ramo têxtil
DESENVOLVIMENTO DE TECIDOS
Desejável TécnicoTextíl.
ESCRITURARIo FISCAL
VIVência com registros de notas fiscais/livros fiS<;ais.
apuração de im�, declara@> de mposto de
renda pessoa juiidica, DtME. SINTEGRA.

EXPEDIDOR DE MALHAS
\livênàa com expedição de malhas, conhecimento
em cores, enfesto etc.

PROGRAMADOR DE PCP
\livênda na função, para atuar no ramo

metalúrgico.
RECEPCIONISTA
Para atuar em Hote4.
RECEPCIONISTA
Menor aprendiz para atuar6 horas em consultório.
VENDEDORDECONSóROO
Vivência na área de vendas.
VENDEDOR EXTERNO
Para atuar em Jaraguà e região.
VETERINÁRIO
VIVência na função.

COORDENAÇAo
COORDENADOR DE VENDAS
Irá atuar comron� treinamento e

acompanhamentoda equipedevendas.Abertura de
novospostos devendas.
ENCARREGADA DE COS1URA
Necessário conhecer todas as máquinas de costura.
l1DER DE CORTE
VIVência no ramo têxtil (corte. talhação, enfesto)
LfDER DE REVESllDORA
Vllfênda com revestimento de borracha.
SUPBMSORA DE PRODUÇÃo
V""ência na função. Vai atuar nos setores de revisão
e dobração (ramo têxtil�

nCNICAS
ANAUSTABI
Conhecimento em SQl e na ferramenta Qlikview.
ANAUSTA DE ENGENHARIA DE PRODUTO
Vivência nosegmentotêxtJ1e como sistema SystêxIiL

ANAlISTA DE SUPORTE ITI
VIVência com sUJX>!1:e a usuários, montagemde computadores, formatação e instalaçao de
programas e redes de computadores.
AUXILIAR TÉCNICO
Cursando ou completoTécnico em Mecânica.
Eletrotécníc� Eletromecânica, Mecatrônica.
AUXILIAR MEcANIC01MANUTENÇÃO •

DESENHISTA CRlATIVISTA
VIVência em criação de bordados e estampa.
DESENHISTA

. VIVência com Solíc.l'Norks, conhecimento técnico
mecânico.
ELETRIOSTA MANUTENÇÃO/lNSTALADOR
VIVência na função. Desejável cursoTécnico e
NR-10e técnico.
B.E1RIOSTA PREDIAl/RESlDENCIAL
ESTIUSTA
VIVência em desenvolvimento de coleção infantil
e pesquisas. .

.

FARMAdUTICO
VIVência em farmácias e atendimento.
FRESADORCONVENOONAL
VIVência na função.
INSTALADORTÉCNICO
VIVência em instalação de alarmes. câmeras,
portões eletrônkos, telefones, internet

.

OPERADOR DE PRENSA HIDMULlCA
OPERADOR E PROGRAMADOR
DE CENTRO DE USlNAGEM

_

Irá operar e programar a �uina de centro de
usinagem portal, comando FANUC
PROGRAMADORGENEXUS
VIVência na área.
PROJETISTA MECANICO
VIVência com projetos. Conhecimento em
SolidWorks e normas da Petrobras.
SOLDADOR/MONTADOR
ltCNICoELETRON.co
Irá atuar com montagem e manutenção de
relógios digitais.

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
VIVência em na função
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
Vrvêoàa na função
TORNEIRO MEcANICO
Vivênda na função.

ESTAGIOS

ADMINISTRAÇÃO
MARKETING

OPERACIONAIS

ALMOXARIFE
Com vivência na função.
AJUDANTE DE DEPÓSITO
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE ELETRICISTA
AUXlUARDE PRODUÇÃO
Para atuar em diversos bairros e turnos.

AUXlUAR DE TINTURARIA
Vivênàa na função.
BAlANCEIRO
Conhecimento com informáti&. Para atuar em
Nereu Ramos.
CAIXA .

CALDEIREIRO
Com vivência na função.
CAMAREIRA
COSTUREIRA
CONFERENTE/OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Necessário possuir curso de operador de
empilhadeira. Irá atuar em Corupá.
ESTOFADOR
VlVênda na função.
EXPEDIDOR
Conhecimento em informática.

•

'.,'_ ':·::,�ww.g·r-upometà.'co'm·· r

.,
.. '. '

." r y( ..

•

..

'·'iti·PS·i ��. ��,

�ç� �

ESTAMPADOR/PREPARADOR DE PASTA
Vivência em máquina MHM e preparação de pastas.
JARDINEIRO
VIVência na funçào.
MARCENEIRO
Vivênda na função.
MONTADOR/SOLDADOR
Vivênda com montagem e solda.
MOTORISTA
Necessário possuir CNH 'O'e vivência com
caminhão caixa seca.

PORTEIRO
Para atuar em um condomínio e estacionamento.
PROMOTOR DE VENDAS
Netessário possuir moto. Para atuar na região de
Jaraguá.
REPOSITOR
Para atuar em Supermercado.
SERViÇOS GERAIS
Para atar em sítio.
SOLDADOR
Cóm vivência na área.
TECELÃO
VIVência com tear circular.
TINTUREIRO
ZELADORA

VAGA URGENTE

ANAUSTA DE ATENDIMENTO fCAIXA
Vivência com atendimento a clientes, abertura
de contas, vendas de produtos (Rotinas
Bancárias), caixa de bancos. cooperativas;
lotéricas. sllvia.gregg@grupometa.c.om
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a,!'al1hiz�ê;le e!�ÕIIT!a! a hrstótià'"'de.�i�
cen.t�!,. qt.le decide sai!J1elo ,mu1l,do,à pIôel.ír.a dó' cavalo' né, esfimaçãO,

, yeQ.�iQo!1?,pr �pu p�L .""I

Na sua ingenuidade, o menino
" ilcr�dita!.que Q pangaré/tem pêlo azul,
e na busca pelo animal encontra três
músicos e o palhaço de um circo falldo,
que veem a oportunidade de enrique
cer com o cavalinho de Vicente. Com a

ajuda de uma amiga que conhece du-
,

,

rante a viagem, Vicente sai em busca
,

do. pangaré em .uma jornada narrada
pelo personagem João de Deus.

Apresentações já foram realizadas'
nos bairros Centenário, Nereu Ra-

.' ':,!' f.:' :,',;�:_'" ,:'1:" :/:., ,

'

,,-', 'i,i,(' ,ii',! -; bl ,i::r
mos, ViláNova e São tuís.· ,

Tirinhas

Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 10/8 A 16/8

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -

14h20, 17h30, 20h40
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOIRIS 3

'

• Valente - Dub. - 14h20, 16h20
• Os Vingadores - Leg. - 18h20, 21 h

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h20, 15h30, 17h30, 19h40

• • O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 21 h40
• GNC2
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 14h 15

,17h50,21h
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

13h10, 17h20
.GNC4

.! • ",
Bafmarr o Cavaleiro das Trevas Ressurge�- reg. - 15h,

18h20, 21h30
.GNC5
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 21h
• À Beira do Caminho - Dub. -14h30, 16h40, 19h, 21h15
.GNC6
• Katy Perry: Part of me (3D) - Leg. - 20h, 22h
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Dub. -18h
• Valente (3D) - Dub. - 14h, 16h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 14h30h
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 17h45, 21 h
.GNC2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h15, 15h15, 17h15
• À Beira do Caminho - Dub. - 14h, 16h20 18h50 21 h30
.GNC3
• Valente - Dub. - 13h10, 17h10

SHOPPING NEUMARKT
.GNC1
A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h10
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -15h10
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -18h20,

21h30
.GNC2
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 15h20, 17h30,
Katy Perry: Part of me (3D) - Leg. - Documentário - 19h40,

21h50
• Valente (3D) - Dub. -13h20
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 16h,
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 8h,

21h10
.GNC4
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -14h,

17h20,20h45
• Valente - Dub. - 14h
Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub. -14h10,

17h20,20h45
.GNC5
À Beira do Caminho - Dub. - 14h30, 16h40, 19h, 21 h20
• SALA VIP
• Na Estrada - Dub. - 13h30, 18h45
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

16h15,21h40

•..OQue ESsSCAAA...

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 14h,

17h30,21h
• CINÉPOLlS 2
• À Beira do Caminho -14h30, 17h10, 19h30, 22h05
• CINÉPOLlS 3
• A Era do Gelo 4 (3D - Dub. -13h20, 15h40, 18h, 20h10
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 22h20
• CINÉPOLlS 4
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -13h10,

16h25,20h,23h20A
• CINÉPOLlS 5
• Valente - Dub. - 12hF, 14h20, 16h45, 19h1 O
• O que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. - 21 h50
• CINÉPOLlS 6
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 18h30,

22h
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h50, 16h
• CINÉPOLlS 7
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Dub. - 17h50E,

19h50D (Pré-estreia)
• Katy Perry: Part of Me - O Filme (3D) - Leg. -13hOOE, 14hD,

15h20H,19h50E,22h10
• Olimpíadas de Londres 3D (3D) - 15hC (atletismo, saltos

ornamentais e basquete)
• Olimpíadas de Londres 3D (3D) - 11 hD (final basquete

masculino)
• Olimpíadas de Londres 3D (3D) -17hD (cerimônia de

encerramento)
A - Somente sábado (11); C - Somente sábado (11); O - So
mente domingo (12); E - Exceto domingo (12); F - Somente
sáb e domingo (12); H - Exceto sábado (11) e domingo (12)

SHOPPING PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Os Vingadores 3D/Dub. - 18h20, 21 h
• Outback: uma galera animal - 3D/Dub. - 14h20
• Valente - 3D/Dub. - 16h20
• ARCOPLEX 2
• Batman: Ressurge- Dub. - 13h30, 16h40, 20h
• ARCOPLEX3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h20, 16h20
• Na Estrada - Leg. - 18h20, 21 h
• ARCOPLEX4
• O Que esperar quando voce está esperando - Leg. -

16h50, 19h, 21h10
• Valente - 3D/Dub. - 14h40
.ARCOPLEX 5
• Batman: Ressurge/Leg. -14h20, 17h30, 20h40

Em um mundo cada vez mais conectado pelas
redes sociais, Lola e seus amigos navegam entre
romances e amizades no colégio, enquanto lidam
com a dificuldade de manter uma comunicação
saudável com os pais. "Iola'é uma autêntica e

divertida comédia que retrata com bom humor e

naturalidade a realidade dosjovens de hoje em dia.

Horóscopo
ÁRIES
Bom dia para fazer pequenas viagens e passeios
em geral. Chame seus amigos para conhecer novos

lugares. DMrta-se, saia de casa, agite sua vida social .

Não deixe seu amor fora de suas atividades, convide-o
para estar ao seu lado. Cor: azul-claro.

TOURO
Atividades que envolvam �rendizado ou um curso

rápido favorecidos. O dia vai trazer oportunidades de
conhecer pessoas interessantes. Agite sua vida social,
mas evite gastos exagerados. Compartilhe seus sonhos
com sua alma gêmea Cor: amarelo.

Ir GÊMEOS
Você estará esbanjando charme e inteligência, com o

magnetismo a mil. Aproveite para expor melhor as suas

ideias ou colocar em prática seus projetos. Vida social
intensa, mas não esqueça de incluir sempre a pessoa
que ama no que faz. Cor: azul-claro.

� CÂNCER
Hoje, você vai desejar mais aventuras. Momentos de
liberdade e diversão ao lado dos amigos não estão
descartados. O tempo dedicado aos familiares vai
trazer muitas alegrias ao seu dia. Seu par precisa de
apoio, ajUde-o no que puder: Cor: verde-claro.

LEÃo
Viagem ou passeio com pessoas que gosta é uma boa
pedida para hoje. Passe o seu dia com amigos ou com

as pessoas especiaiS de sua família Na vida a dois,
cultive o companheirismo e o carinho mútuo. Isso será
importante para a relação. Cor: azul.

l'Yk VIRGEM

II-l' O dia pede diversão na companhia de amigos em

lugares agitadOS para sair da rotina Aproveite a

oportunidade para conhecer novas ideias e gente
diferente. Pode até rolar uma paquera nova. Quem
namora finne deve se divertir com o par: Cor: marrom.

.n. UBRA
Bom momento para viajar e se distrair com os amigos.
Agite sua vida social e poderá conhecer pessoas
influentes. Porém, cuidado com o que fala para não se

aproximar de pessoas interesseiras. No amor, é um dia
para fazer planos com o par: Cor: preto.

m ESCORPIÃO
II L. Faça uma caminhada ao ar livre e ap!Oveite para

colocar os pensamentos em ordem. A noite, agite
sua vida social. Saia com os amigos e aproveite para
conhecer pessoas novas. Ouça o que os outros têm a

dizer: No romance, compartilhe planos. Cor: vinho.

SAGITÁRIO
Bom dia para passear: Aproveite para colocar as

conversas em dia e saber das novidades. Terá
a chance de conhecer gente nova com ideias
interessantes. No amor, dê atenção aos problemas do
par e aumente a cumplicidade. Cor: branco.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Bom dia para estar junto daqueles que estima, sejam
amigos ou parentes e colocar o papo em dia. Poderá
se interessar por um novo passatempo. No amor, fuja

I...�'de divergências, seja mais flexivel e aceite as opiniões �de sua alma gêmea. Cor: cinza I�

p

I�,

� AQUÁRIO
Bom dia para todos os tipos de viagens e passeios.
A ordem é sair de casa e curtir o dia ao máximo.
Uma caminhada ao ar livre pode ser muito relaxante.
Aproveite para conhecer pessoas interessantes. No
amor, invista no diálogo. Cor: branco.

PEIXES
O convMo com pessoas distantes está favorecido
neste dia Reúna a famHia e saia da rotina, faça algo
para transfonnar o dia em um momento para ser

lembrado. A dois, não deixe que influências extemas
interfiram no relacionamento. Cor: verde-claro.
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Quer publicar sua foto?
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

.

.

.

A filha Manuella e a esposa Mara parabenizam
Vobtei L. Gruetzmacher pelo Dia dos Pais.

"Não são as palavras que definem o pai que tem
sido, mas soo os seus gestos! Te amamos!"

Cristiano Mendonça completa 35 anos neste
domingo, cqm o tio José .Leier, que completa
85 anos hoje. Parabéns aos dois de toda a

família. E feliz Dia dos Pais!

Julia de Souza da Silva

completa 3 aninhos
neste domingo. Papai
Alex e mamãe Sirlene
enviam wn super beijo

e dizem que a amam

demais

Luís Gustavo Kopp
completou 19 anos na

sexta-feira. Muita saúde
e paz é o que deseja

seu pai Marcos

\
Arthw

Nascilnento
Bottaro

comemora

hojewnmês
de vida. Ele é

rllho de Larissa
da Silva

Nascimento
e Rodrigo

Padilha Bottaro

Feliz Dia dos Pais para Luíz Carlos Pereira.
Seus oito rllhos mandam wn super beijo. "Te amamos pai!"

Sr. Adelino recebe os

parabéns pelo Dia dos
Pais. "Que Deus lhe

abençoe sempre. Nós
te amamos muito" é
o recado dos rllhos,

genros, nora e netos

Sophia deseja com .

muito amor ao papai
Dalton um feliz e

abençoado Dia dos Pais!

A princesinha
Eduarda

completou
8 aninhos.

Beijos da
mamãe
Vanessa,da
mana Manoela
e ele todos os

familiares.
'�os
muito você!"

FOTO SILVAIDIVULGAÇÃO

Um animado �' movimentou o pessoal da Gwnz
Contabilidade, que se vestiu a carater para festar

Baile de Rainha
AAssociação Desportiva
e RecreativaAmizade, de

Iaraguá do Sul, promove hoje
a sua tradicional Festa de
Rainha com baile. As festi
vidades começam às 13h30
com a concentração na sede
social das sócias e convida
dos e marcha em busca da

Majestade, Sra. Helga Ra
mlow, sob o comando do Sr.
Cerilo Urbano Início do baile
às 23h, com animação da
banda Danúbio Azul. Ingres
sos antecipados nos Postos
Mime (Kohlbach e Barra),
Lanchonete Skini Haus e no

Bar da Sociedade. Endereço
da Sociedade: rua Roberto
Ziemann,3.174, bairroAmi
zade. Informações ligue para
3371-3257 ou sociedadeami
zade@yahoo.com.br

Festa e baile
A Sociedade Recreativa

Desportiva 25 de Julho, de
Iaraguá do Sul, promove
neste sábado Festa de Rei
e baile. As festividades
terão início às 14h com a

concentração dos sócios,
convidados e simpatizantes
na sede social e a busca
da Majestade, Sr. Renato
Birr, sob o comando do
Sr. ElbertoWagenknecht,
acompanhados pela Banda
Mileniun. O baile terá
seu início às 22h30 com

animação da Banda Estrela
D'Alva. Os primeiros 200
casais ganharão CDs da
banda. Ingressos antecipados
na Lanchonete Skini Haus,
FlashVídeo Locadora,
PanificadoraVonete e Posto
Mime (matriz). Endereço
da Sociedade: Rua Bertha
Weege, 3.280, bairro Jaraguá
99. Informações: 3376-1099.
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Scanner planetário
Modernidade para
captar o passado

Arquivo Histórico de

[araguá do Sul tem

uma nova tecnologia
.

para digitalizar
documentos antigos

JARAGUÁ DO SUL
..................... . .

Heloísa [ahn

APrática de fotografar os do
cumentos antigos para fazer

a cópia dos documentos está
com os dias contados no Arqui
vo Histórico Municipal Eugênio
Vitor Schmõeckel, de Jaraguá
do Sul. Entrou em operação du
rante essa semana um scanner

planetário. A nova máquina via
biliza a digitalização de jornais,
mapas, fotografias antigas com

qualidade e assegurando a inte

gridade física dos documentos.
A aquisição dessa tecnologia

foi com o incentivo da empresa
Weg, através da Lei Rouanet. O
scanner, importado da França,
teve um investimento de R$
82,5 mil. "Foram quatro anos de

espera. A aquisição desta má

quina é um ganho não só para
o arquivo, mas para a história e

memória da cidade", declarou
a historiadora Silvia Regina To
assi Kita. Ela também explicou
que antes da chegada do scan

ner os documentos eram foto

grafados ou levados pelos pes
quisadores e um funcionário do

EDUARDO MONTECINO

ATIVIDADE Silvia diz que equipamento opera com

ilumi:nação ambiente para não danificar doeumento

arquivo para a gráfica, onde era

feita a cópia da documentação.
O scanner planetário ope

ra com iluminação . ambiente,
por isto não danifica os docu
mentos. A mesa de digitaliza
ção possui o tamanho de uma

·folha A2 (42x60), digitaliza em

preto e branco, no formato 'tiff',
que gera um arquivo puro, sem

compactação, garantindo a me

lhor qualidade da digitalização.
O trabalho de digitalização

com o uso do novo recurso co

meça após a capacitação de
dois profissionais para ope
rar a máquina. Segundo Silvia,
primeiramente serão digita
lizados os jornais locais data
dos de 1919, requerimentos e

mapas do mesmo período. Se

gundo ela esses são os arquivos
mais procurados para pesqui-

Como funciona

sa. "Possuímos mais de 80 mil

exemplares de jornais, plantas,
requerimentos e outros docu
mentos prontos para serem di
gitalizados", afirmou Silvia.

A historiadora disse que não
há uma data prevista para que
todos os arquivos sejam digitali
zados. As cópias feitas pelo scan

ner serão colocadas aos poucos
para acesso de pesquisas.

Num primeiro momento,
estas digitalizações estarão

disponíveis somente para con

sulta no próprio arquivo. Devi
do ao tamanho dos materiais
digitalizados, que ultrapassam
os 50 megabytes, será necessá
ria a compra de softwares para
a disponibilização online. Esse

serviço faz parte de um projeto
em estudo pelo Arquivo Histó
rico Municipal.

Máquina importada pesa 140 quilos
O scanner tem o nome de

planetário porque ele planifica
os documentos, ou seja, faz as

cópias com a captação de ima

gens sem contato com o papel
a ser copiado, assim preserva o

material histórico.
O equipamento adquirido

para o Arquivo Histórico de Iara
guá do Sul é o modelo i2S Digi
book. A máquina importada da
França pesa 140 quilos e é com

posta por uma mesa de digitali
zação e tampo de vidro, uma tela

acoplada e �m pedal para iniciar
a digitalização. Não possui ilu
minação própria. Opera apenas
a iluminação ambiente para não
causar danos ao documento. An
tes de posicionar o documento
na máquina, ela. passa por uma

calibração, que é feita com uma
folha de papel em branco, deum

.

material especial. Após isso, o do
cumento é posicionado na mesa,
que planifica o arquivo e obede
ce a um padrão de digitalização
permanente, estabelecido pelo

Conselho Nacional de Arquivos
(Conarq), A exigência é ter um

centímetro de borda preta de
cada lado e o formato do arquivo
ser na extensão 'tiff'. O scanner

possui recursos como o foco au

tomático, que resulta um melhor
aproveitamento dos arquivos e

digitalizações. Os documentos
digitalizados são disponibiliza
dos em computador, que fica
conectado a máquina. Todos os

documentos são salvos com uma

legenda com o nome e a data.
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Ponto de Vista
Romeo Piazera

Júnior,advogado

Trânsito caótico
/\ questão da mobilidade no sis

.l\tema de trânsito em Iaraguá
está um caos. E existem fatores que
possuem as naturezas mais diver
sas e que contribuem e favorecem

para este cenário, que além de

impedir que a vida na nossa socie
dade possa se desenvolver de ma

neira mais ordeira e segura, ainda

possui a capacidade de gerar refle
xos desastrosos tanto na vida das

pessoas que necessitam transitar

pelas vias públicas da nossa cida
de. Falta respeito, racionalidade,
organização e engenharia de trá

fego, assim como segurança.
É comum ouvirmos as justifica

tivas dos nossos homens e mulheres

públicos municipais, de que o caos

no trânsito de dá pelo fato de que a

cidade cresceu e que o número de
carros, tidos em excesso, acaba por
comprometer o fluxo normal de
veículos que são suportados pelas
nossas via públicas. Ora, que ab
surdo! Carros serão vendidos, sem

pre, ainda mais com os estímulos

(sempre bem vindos da parte do

governo federal) fiscais, traduzidos
com a redução de impostos, assim
como o crescimento é um objetivo
que faz com 'que toda a sociedade

trabalhe e gere riquezas.
Pouco se fala do nosso siste

ma viário que encontra-se atro

fiado, onde o que falta é a capaci
dade de gerir (com racionalidade
e inteligência) a inteligência no

trânsito. Existem lombadas feitas
de maneira e em locais inadequa
dos, como já nos referimos em

artigo passado. Semáforos são co

locados de maneira que, ao invés
de contribuírem para um melhor
fluxo dos veículos, acabam por
impedir que o trânsito flua com

a necessária qualidade e seguran
ça. A falta de sincronismo exis
tente em vários semáforos que
poderiam aproveitar este recurso,
como maneira de fazer com que
o trânsito pudesse ocorrer de ma

neira mais eficiente, acaba por
revelar uma falta de sincronismo
entre o que a sociedade espera do
sistema viário e o que os gestores
públicos estão fazendo (ou me

lhor - não estão fazendo).
Pouco também se fala de que

o mais importante não é pintar
ou repintar as faixas e outras sina

lizações, mas sim pensar se o que
temos hoje como sistema viário
atende as expectativas dos cida-

dãos jaraguaenses. Precisamos

urgentemente, além de recursos e

de vontade para resolver os nossos

problemas, racionalizar os recur

sos que temos e nos adaptarmos
às nossas reais condições. De nada
adiantará termos mais pontes, pra
ças, semáforos e lombadas, se não
for realizado um trabalho organi
zado e com inteligência, que possa
estar comprometido corri as reais
necessidades da nossa cidade.

O caos que vivemos no trânsi
to é um mero (e terrível) sintoma
do caos e atrofia que se verifi
ca no sistema de gestão pública
responsável pelo trânsito e pelas
vias públicas. Este caos somente

será vencido com racionalidade
e inteligência, sendo que a enge
nharia de tráfego por certo que
muito poderia ser utilizada pelos
nossos gestores como solução
dos nossos problemas no trânsi
to. Soluções existem � podem ser

encontradas, e o que precisamos,
efetivamente, é de menos discur

sos, tintas e placas, ainda mais em

ano eleitoral municipal, e mais de

planejamento, ações inteligentes e

senso de respeito com os anseios
dos cidadãos.

APOIO: o CORREIO DO ,I)OVO

QUANDO O BEBÊ PREMATURO
DEIXA A MATERNIDADE

HO$�'/'n�l r r...\ATfll.h,j'iQI\Dr

JARAGUÃ E VAI PARA CASA

Fonte: Revista Crescer

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Compromisso
com a Comunidade. Semanalmente, o Hospital e Maternidade

Jaraguá, com o apoio do jornal O Correio do Povo, publica matéria
sobre temas importantes relacionados à saúde, levando

informação e conhecimento à comunidade.

Para os pais, a chegada do bebê
antes da hora prevista se revela uma

situação nova, mas não mais tão

desesperadora com há tempos atrás.
Os avanços da medicina neonatal

já garantem que o prematuro passe .

pelo período ganhando saúde, garan
tindo assim, a tranquilidade dos pais.
Então, quando o bebê recebe alta

hospitalar, isso significa que ele está
em condições de receber cuidados
normais como qualquer outro bebê.
Cuidados na hora de amamentar:

• Os prematuros costumam regurgitar
mais. Apesar de exigirem mais aten

ção, nada impede uma amamentação
normal. É importante deixar o bebê
com a cabeça bem levantada na hora
de amamentar. Amamentá-lo em

pequenas quantidades faz com que
ele digira melhor o leite.

• Mesmo que ele tome alguma fórmula!
leite artificial (os prematuros, às vezes,
têm dificuldade para sugar o peito a

princípio), siga amamentando para
fortalecer o sistema imunológico dele;

• Faça pausa durante a mamada, para
facilitar o processo para o bebê;

• Faça-o arrotar na posição
canguru, como recomendado

para todos os bebês;
• No berço, procure não deixá-lo

_totalmente na horizontal, mas com

uma almofada ou apoio que forme
um ângulo de 300;

• Evite aglomerações nos

primeiros dois meses;
• O ideal é que só quem vai cuidar do

bebê (mãe, pai, avós e enfermeira
ou babá) o segure no colo no início,
sempre lavando bem as mãos antes;

• O organismo do prematuro é mais

frágil. Peça às pessoas que façam
as visitas quando ele já estiver maior
e não permita o contato de doentes,
mesmo que seja só uma virose ou

um resfriado. Ele é mais suscetível a

complicações pulmonares;
• Em hipótese alguma permita que

alguém fume perto do bebê;
• Observe sempre seu bebê,

e qualquer anormalidade,
procure seu pediatra de confiança.
E não se esqueça de fazer as

vacinas, os testes do pezinho,
da orelhinha e do olhinho.

A VASLOG Transportes e

Logística Ltda oferece vaga de:

COORDENADOR DE FROTA/CAMINHÕES
Requisitos:
• 2° grau
• Domínio de informática
• Experiência na área de transporte
• Disponibilidade de horário
Salário fixo + participação de resultados (frota),Cesta
básica, seguro de vida, ajuda de custos de alimen

tação.
Interessados entrar em contato no telefone:

(47)3371-0027
Email: Francisco@vaslog.com.br

CO�MUNICAD,O
O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto, comunica que requereu junto a FUJAMA

(Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente), a

Autorização Ambiental - AuA, para a atividade
de recuperação da margem do Rio Jaraguá
(Enrocamento) em sua propriedade, localizado
na Rua Erwino Menegotti n° 478 - Água Verde -

Jaraguá do sul/se. o Prazo para impugnação junto
à FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data

desta publicação, sendo que o licenciamento será

concedido se atendida a legislação ambiental.
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Melhorias na segurança
.

. Delegacia já tem data para abrir
A nova estrutura vai

funcionar no local

provisoriamente até

que a atual sede seja
reconstruída. Licitação

, "

sera nesse mes.

GUARAMIRIM

Débora Remor

.

O imóvel que vai abrigar a

Delegacia de Polícia Civil
de Guaramirim está pratica
mente pronto. Ontem à tarde
foram colocadas as divisórias.
Na próxima segunda-feira deve
ser concluída a instalação da
rede de informática. A transfe
rência dos materiais foi marca

da para terça-feira, e o atendi
mento ao público deve iniciar
na próxima sexta-feira, dia 17.

Os móveis novos das salas

EDUARDO MONTECINO

,)\

SERYIÇOS Sede na rua 28 de Agosto, no Centro, começa a atender no dia 17

dos delegados começaram a no Centro, foram instaladas as

chegar e a cela dos presos tam - placas que indicam o imóvel.

bém foi concluída. No prédio, O espaço tem dois pavimentos,
localizado ao lado da Igreja com cerca de 200 metros qua
Luterana, na rua 28 de Agosto, drados construídos e foi aluga-

do pelo governo do Estado no

valor de R$ 3,5 mil mensais.
O andar térreo vai concen

trar os serviços do Departa
mento de Trânsito (Detran) e o

registro dos Boletins de Ocor
rência. Os agentes, escrivães

e delegados vão trabalhar no

andar superior, em salas bem
iluminadas e arejadas. Cenário

bem diferente do vivido atu

almente' em que as salas são

pequenas e escuras. "Na sexta

feira que vem vamos abrir as

portas ao público", confirmou

o delegado Daniel Dias.
A estrutura vai funcionar

no local provisoriamente até

que a atual sede seja recons

truída. A licitação para a obra
será lançada no dia 15 de agos
to. O investimento previsto é

de R$ 160 mil.

Na quarta-feira
acontece a

formatura de 28

policiais militares do

Batalhão de

Jaraguá do Sul.

Novos policiais civis se apresentam na quarta
Policiais civil recém formados

naAcademia de Polícia e que irão
trabalhar nos municípios da re

gião, a partir do dia 15 de agosto,
conheceram as delegacias onde
vão atuar. Durante a semana eles

já se apresentaram e pediram
indicações sobre moradia para
os futuros colegas. Ao todo serão

destinados 22 policiais. A Delega
cia da Comarca de Jaraguá do Sul
terá onze agentes e dois escrivões.

Eles devem começar a trabalhar
na quarta-feira.

O Delgado Regional Uriel Ri
beiro confirmou a chegada de
mais um escrivão e três agentes
para Guaramirim. Para a Dele-

gacia da Mulher será encaminha
do urn escrivão e dois agentes.
Em relação aos delegados, por
enquanto, a Delegacia Geral da
Polícia Civil de Santa Catarina ga
rantiu apenas dois reforços para a

região: urn novato e um delegado
do quadro de permutas. '

.

"Mas vamos perder quatro

agentes, que pediram transfe

rência, e o número final ficou em

12", lamentou Ribeiro. O delega
do Eric Isaao Uratani recebeu a

aprovação para a transferência
de Garuva para Jaraguá do Sul.
Ele espera que a mudança traga
maiores possibilidades na carrei
ra. "Sserá melhor para a minha

Outras dez pedras de crack
foram encontradas com um ado
lescente de 16 anos, próximo ao

Mercado Municipal, no Centro de

Jaraguá do Sul, às 22h20 de quin
ta-feira. Ele confessou que estava

comercializando a droga entre o

grupo de suspeitos, que conse-
.

- guiu fugir ao avistar a viatura. O
adolescente vai responder ao ato

infracional em liberdade.

Susto e prejuízo
.

Golpe do falso sequestro
Um homem caiu no gol- confiou e pediu que a vítima

pe do falso sequestro- e- per-
- não fizesse o depósito, mas

deu R$ 4 mil. Por volta das o homem insistiu em pagar
l1h30 de ontem, a vítima o suposto resgate. Tudo se

começou a receber as liga- mostrou falso quando a es

ções dizendo que a esposa posa voltou ao local de tra

havia sido sequestrada. O balho, no Centro, às 14h30,
marido, não conseguindo sem saber que o marido ha
contato telefônico com a via sido vítima do golpe e da

mulher, ficou desesperado. coincidência de o telefone
No banco, o gerente des- estar no silencioso.

Tráfico

Jovem é detido com craek
Um jovem de 18 anos foi preso

na manhã de ontem com 12 pe
dras de crack. Ele conduzia uma

moto CG e não parou na aborda

gem da Polícia Militar na rua Ber

thaWeege; na Barra do Rio Cerro,
em Iaraguá do Sul. O motociclista
não tinha carteira de habilitação
e recebeu outras sete notifica

ções. A moto foi recolhida e o sus

peito levado à Delegacia.

família, pois Iaraguã do Sul é urna

cidade com mais estrutura', ava

liou. Em Guaramirim, dois novos

servidores se apresentaram du
rante a semana. Os policiais e a

nova psicóloga que vão reforçar
o quadro da Delegacia da Mulher
conheceram as dependências e

os colegas na última quinta-feira

Câmeras

Inauguração
é adiada

A Secretaria de Segurança
informou que a data de inau

guração do sistema de vídeo
monitoramento de Corupá foi
adiada. Inicialmente progra
mada para o dia 15 de agosto,
os trabalhos atrasaram por
causa do mau tempo e ainda
não tem data definida.
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Levantamento mostra que Jaraguá do Sul possui 45 % da população conectada à rede

Inclusão digital
Internetnão é realidade de todos

JARAGUÁ DO SUL
.....................................

Carolina Veiga

Na era da tecnologia e aces

so informação, o diag
nóstico apresentado pela
Fundação Getulio Vargas so

bre conexão à internet reve

la que menos da metade da

população jaraguaense tem

contato com essa ferramenta.
A pesquisa do Mapa da Inclu
são Digital 2010, divulgada no

começo dessa semana, mostra

que apenas 45% da população
da maior cidade do Vale' do Ita

pocu possui conexão domici
liar na rede.

Em Santa Catarina, Jaraguá
do Sul ocupa a 22a (veja qua
dro) colocação entre os mu

nicípios que estão com maior

quantidade de conexões. Nas
três primeiras colocações estão

Florianópolis, com 67%, São

José e Balneário Camboriú, am

bos com60%.
Massaranduba é a cidade que

tem a segunda melhor posição
na região do Vale na classifica

ção dos computadores ligados à
rede. O município conta com qua
se 36% da população na Internet.
Guaramirim tem 29,3%, Schroe
der 28,93% e Corupá 28,79%.

No levantamento nacional, a

posição de Jaraguá cai para 143a.

Ainda assim, a cidade desponta
acima da média nacional no Mapa
da Inclusão Digital, com números

próximos ao de países como a

Sérvia e a Rússia e melhor do que
a Grécia, Turquia e Uruguai.

O diagnóstico concluiu que
o principal desafio brasileiro

para a inclusão digital é aumen

tar a oferta de conexões com a

internet, sobretudo nas redes
de alta velocidade. Além disso,
também é preciso despertar o

f·-

Reciclagem

interesse daqueles que ainda
não têm contato com a rede
mundial de computadores.

A pesquisa contou as mo

radias que também possuem
computador. Jaraguá do Sul

ocupa a 11 a posição no ranking
estadual, com 61 % das residên
cias equipadas. De acordo com

o coordenador do curso de Sis-

Comparando
Jaraguá com as

demais cidades do
Vale do Itapocu,
ela se destaca
das demais.

Maurício Henning,
coordenador de curso

Computadores descartados
são reaproveitados

.

Na próxima semana, cerca de
10 crianças deverão receber micro

computadores doados pelo projeto
de inclusão digital da Secretaria de
Desenvolvimento Regional de Ia
raguá do Sul. O programa começou
em 2008 e beneficia estudantes de
baixa renda e que tenham notas

acima da média das escolas esta

duais da região ..
A proposta surgiu com a per

cepção do professor de filosofia
Ronaldo Maciel Coser de que mui
tos de seus alunos possuíam a von

tade' mas não tinham condições
financeiras necessárias para ter

um computador. Ele passou a uti
lizar as horas vagas para restaurar

máquinas descartadas para depois
doá-las aos estudantes. A inicia-'

tiva cresceu e Maciel procurou a

Secretaria Regional para propor
uma parceria. Em troca de mais

tempo para se dedicar ao projeto, o

número de computadores doados
aumentaria. Desde então já foram

distribuídos 190 computadores.
Os computadores são equipa

dos com sistema operacional Li
nux Educacional e inclui progra
mas de entretenimento voltados à

aprendizagem contínua.. Segundo
Maciel, a opção pelo Linux Edu
cacional ajuda a promover a cons

cientização sobre a pirataria e o

uso do software livre. Os alunos
também ganham garantia e assis
tência técnica por tempo indeter
minado, desde que não alterem as

'

configurações originais do compu
tador e não rompam o lacre de se

gurança do gabinete.
A pessoa interessada em con-

�

tribuir com o projeto de inclusão
basta doar o computador sem fun
cionamento na residência. Dele
serão utilizadas as peças em bom
estado para a montagem de um

equipamento novo. As doações
podem ser realizadas por pessoas
físicas na sede da SDR, na rua Thu
fie Mahfud, 155.

temas da Informação da Católi
ca de Santa Catarina, Maurício

Henning, os números colocam

Jaraguá do Sul em uma boa po
sição se considerada proporção
de domicílios com computado
res na região Sul, que é de 56%.

"Comparando Jaraguá com

as demais cidades do Vale do

Itapocu, ela se destaca das de

mais", ressalta Henning.
Sobre o acesso à internet, o

professor afirma que apesar de
haver necessidade de maiores
investimentos e ampliação da
área de cobertura e infraestru
tura oferecidas pelas presta
doras de serviço de telefonia,
sobretudo de Banda Larga (In
ternet de alta velocidade), Iara
guá do Sul está dentro da média
da Região Sul, que é de 45%.

Henning ainda ressalta o

uso da internet móvel através
da tecnologia 3G. Segundo ele,

ainda há necessidade de maio
res investimentos para melho
ria da qualidade dos serviços
prestados.

Dos 159 países pesquisados,
o Brasil possui 33% de domicí
lios conectados a internet e ocu

pa a 64a colocação no Ranking
Mundial de Acesso à Internet.

Enquanto as regiões Sul, Sudes
te e Centro Oeste ocupam os 10

primeiros lugares no ranking
com rede sobre cerca de 90% dos

territórios, o Norte e Nordeste
caem no extremo da tabela com

19 cidades com índice de cone

xão domiciliar igual ou não mui
to superior a zero. Essas cidades
ficam localizadas nos estados de
Piauí, Maranhão, Amapá, Pará,
e Manaus. Santa Catarina apa
rece em 3° lugar no número de

municípios com computadores
e em 4° no de domicílios com

acesso à Internet.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

-

DEDICAÇÃO.
Há quatro anos,

Rottaldo restaura

computadores
para doar aos

alW10S carentes
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... Barra do Rio Cerro

l-----------.---.l�.�
(� ,--�j

L450 com teta rebaixado com gesso, laminado de madeira
nos dormitórios, copa - cozinha - varanda 9rH inlegradas.
Imóvel com espaço ,gourmet, playground equipado,
medidor de água e gás individua!. elevador
Consulte-nos

l ,_,__ .__,_._,_,__ , ,_,_,_, ,__ . __,_.__ . __,_,__,_,_.

_ Czerniewicz

999..&2 apartamento (201) - com 2 dormitórios
+ 1 suite, sala de estar e, janlar. cozinha, bwc,
área de serviço. sacada com churrasqueira,
Interrone e portão elelronico.

-��-��"�:����!_�._--,-,,_._.,,_._,.. ,-��?,�_.��,�:,.�.!!!-�,:..

, ... Barra do Rio Molha

976-02 apartamento ( 107 ) - 001'11 2 dormitórios,
bwc, cozinha e sala de estar, área de serviço.

I'
sacada com churrasqueira e 1 vaga de

garagem
L_F!!!.�Jl_!)Q�Q ���!.!:�:..!72.1_�m

_ Nova Brasilia

1039-02 sobrado novo com 3 suites, sala de
estar e jantar, cozinha, bwc e lavabo, escritório,
garagem e interrone
R$ 780.000,00

Área Terreno 500m'

L452 - infraestrutura para ar-condicionado tipo split, leto
rebalx{ldo em gesso,laminado de madeira nos dormitórios,
oçpa - cozinha - varanda grill integradas. Imóvel com

espaço gourmet, p1ayground equipado. elevador
Consulte-nos

- ........--,--_.-_.-:..-.-._ ........,- ........__._...__._,,_,._, ........_._'-:--.__ .__ ._.,.._........._-

-vna Nova

1032.�.2 apartamento (304) -,com'2 donnitórí,os
+ 1 suite, sala de estár e jaotar. cozinha. área
de serViço e 2vag,as de 9tm�geni ._é

R$ 2UO.OOo,oa ',.,,' >.
•

,

Al"ea Prlv. -82m'

_Centro

971-·02 flat com 6011'\' - suite com hidro +

roupeiro, sala de estar, cozinha sob medida.
piso porcelanato, rebaixo em gesso. Prédio
com salão/festas, elevador, estacionamento

_�!.:!.�O..:�0.:!l!.I!!> ���!riv.:..!O��_

_Vila Nova

L50,S - casa no bairro vila nova.t : sutte

master, 1suile cf htdromassagem.Z suttes cl

I closel,2 garagens, móveis da cozinha ficam,

t_�!!!:��;�:��:��_������i�!��E�_��.���,_

_Vila Nova

r
-- - -'- - --._-,- -.-,.-- - - - - - -.- - - -,-,,- - --,-- ,__._- --,--

1_ Nova brasília

I

L451 com sacada fechada sistema reiki, laminado de
madeira nos quartos, teto rebaixado em gesso. Imóvel com

espaço gourmet, playground equipado. fitness equipado.

j'
deck spa decorado
Consulte-nos

'1-__,_._._._.__,� , __ , '_,_._,__,_,__.,._,_.,_._._,_�'..-._._�",__,

1055-02 apartamento (504) - com 2 dormitarias
-I- 1 suite, sala de estar €i íantar, cozinha, bwc,
área de serviço. sacada com churrasqueira e 1
garagem

_��,�!_l!�.�����._,,_._.. ,,_... ,�!�i!"!�:.!,���_,
._ . .".. .. ,,_,,_ . ..,.__ " , ' ' ,,, "-,,.._-,_ "',....�,_,, ,,..,_,, .,_" " " ,

,

6,84--02 apartamento res, Marina f!-ulu,oso,01
suite ,02 dormitórios,01 garagem,ficam os

l
móveis sob medida.
R$ 278.000,00

. Área Prill. 127,40m" .

_ , , , ,__1

_ Vila Rau

998-02" casa com 2 dorm. + 1suite, sala de
estar e jantar, bwc +. 1 lavabo, copa e cozinha.
despensa, área de serviço, sacada, churrasq.,
afarme, jardim e garagem para 2 carros

,�!.��.:!I.:.�_��,�!l __ ,,_ .. __ ,_,�!�_!�.!�tl��,�3��,:,_

47 21 07-0500
Plantão

47 9637-4547

l--'------l' "

ga� .

-_.........,,_.,,_, ........_ ........ ..,..... .........-... ,.... ..........,.._.-. . .,.......,._,

Oeck molhado" Hidro, Piscinas Adulto e Infantil, Galaxy
Lounge, Espaços Gourmet, Salão de \jogos. Espaço
Fitn'ess, Epaço Relax. Espaço Kids, PlaY91'9Und
Consulte--no,$

1056,002 apartamento com 2 dormitórios -t' 1 jsuite com hidro, escritório, sacada e 1 vaga de

garagem. ediflcio com 2 el,evadores. salão de
festas, pfayground.
R$ 290,.000 00 Área Prlv. ,(44m'L_,,_,,_,,_,,_ .. _"'_,_,,�,,_,,-,,_,,-,,-,,-,,-,-,,-""_,-,,-,,-,,-,-,-,,-,_,_,_,_"

!

U062002
apartamento com 1 dormitório + 1,

uite, sala de estar e i..ntar, copa e cozinha.
wc, área de serviço, sacada com

hurrasqueira e 1 garagem
R$ 210.000,00 Area Pr.iv. 80m2
,---,-_.�-,_ .. _._-.- .. _ .. _._-_.�.-.. _.���_ .. _._--

_Centro

L448 - sobrado com 300012 - 2° piso: 4
oormüóríos com sacada, sendo 1 dormitório
com ctoset. 1 bwc, 1 sala com sacada.
garagem para 3 carros e jardim.

.. _�!������!.�� ,_,_._,,_�!!! . .!!!.!!�..?_3..����_,

_ Rio Molha

980-02 apartamento (402 ) - com 2 dorm. + 1
sutte com sacada, cozinha, sala de estar e

jantar, área de serviço, sacada com

churrasqueira e sislema reiki

R!23�000.tl_O Are.a P!!��5.5�!!.'':_

_Centro

1064-02 apartamento com 2 dcrrnitórios + 1
suite, cozinha, bwc, sala de estar e jantar,

l
churrasqueira e 1 vaga de garagem
R$ 350,000,00

Área Prlv. 122m'
---.-._--.,.._---_,_-_._,_.__ .__ ._._.. _._._

L448 - Casa com 2 dorrnjtórlos + 1 suite, sala
de estar e jantar, cozinha, bwc ... lavabo, área
de serviço + quarlo de serviço, garagem para 2
carros, jardim e quintal, portão elelrol1ico

_'3!��_�.:.'!���E ,_._,!'-'.!!�,!!.'.!!E�_��,�!!1.�,_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1058..02. geminado com 2 dormitórios, sala
de estar ·e jantar, cozinha, bwc e área de
serviço

L$�������__..__A!!a Ter� 110m'

.. João Pessoa

928-62·· Casa com 2 dorm. + 1 suite normal, l
cozinha mobiliada, sala de estar/jantar, bwc,
churrasq., varanda, edlcula. salão de festas,
jardim e quintal, garagem para 2 carros

R$ 250.000,00 Área Terreno 324m2

816-02 - com 1 dorm..+ 1 suite, sala, cozinha,
I bwc, área de serviço. sacada com

! churrasqueira, 1 vaga de garagem. Imóvel com

L_;j.!!��;:iEt::.:�: gO_�;��.;I;;]���:��J

j----- ,

_�._---_.-

J Agua Verde .

I ......._ .. _.__ .. _ .. _-=--_._....._ .. - .. _ ..__ .. _._......_ .. _._........_ .. - .. _ .. _ .. _ ..

I

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

Área Terreno 420m2

918-02 - Casa com 3 dormitórios, sala jantar,
oozínha, bwc, área de serviço, portão
eletrônico, jardim e garagem. Piso cerâmico
R$ 21G.OOO,00

872..02 - apartamento com 2 dormitórios + 1

suite, sala de estar e jantar, cozinha, bwc, área
de serviço, sacada. elevador, salão de festas e

L.;!!�;]"�E!.�.�.__ .. " __ .. _ .. ���.�!1�:.!!.�:_ ...�

967 -62 - Casa com 2 dormitórios"" 1 suite,
sala de estar e Jantar, bwc e cozinha
R$ 330.000,00

1045-62· Casa com 2 corm. + 1 suite normal,
cozinha mobiliada, sala de estar/jantar, bwc,
churrasq., varanda, edlcula, salão de festa.s,
jardim e quintal, garagem para 2 carros

R$ 260.000,00 Área Terreno 366m'
'L-______ _ _

!
887-02· Apartamento com 64m2 2 dorm., sala
de estar, cozinha, bwc e lavanderia. Prédio
com 4 aptos em rua asfaltada. Entrega em

l junho de 2012
R$115.000,OO Área Prlv. 64m2

.. _ _." _ _._ _ _ __.. __ " _ __ _ �.. __ . J

1031-02 - casa cf 2 dorm... 1 suite, sala de
estar e jantar, copa e cozinha. sacada,
churrasq.,1 vaga de garagem, portão
eletronlco e in!erione.
R$ 245.000,� _

íUvilaLenri=��-
I

I
I 888-02- sobrado com 5 dormitórios + 1 'suite, 2

I salas de estar e 2 salas de jantar, cozinha, 2

I bwc, sacada. varanda. churrasqueira, portão
I eletronlco, garagem. jardim e quintal
�U80.000,�__ Áre.a Terreno 350m2

1060-02 - casa com 2 dormitórios ·t 1 suite,
sala de estar, escritório, bwe, cozinha, área de

serviço e 1 garagem
r$ 200.000,00

1000-02
Terreno com ·336m' no Loteamento

VilledeLyon
R$118.000,OO

"'Vila Lenzi

889-02 Apartamento com 85m2 2 dormitórios
+ 1 suite, lavanderia. churrasqueira e 1 vaga

.

de garagem. Imóvel com portão eletronico e

Iinterfone. Pronto para morar

R$ 195.000,00 Área Prlv. 85m'L __ _._ _ .. __ _ _ _ _ _ _ _

Área Terreno 399m'
....._H.__'_ _ ....,._... _-.... '-"',__ _ '_-"_ .......

r--·-·_·
__·_·_·_·_·__ ·__·_-_·_·_·_·_.._-�_·_·.,

Nereu Ramos I

1045-62
Terreno com área tolal de 3.442m'
R$ 550.000,00

1034-62
Terreno com área total de i6.000m'
R$ 2.500 .•000,00

'I.-._._._._._._._._._._._.__._.__.. __._._._._. .__._._._
.

826-02 João Pessoa • 325m2 R$85.000,OO
827·02 João Pessoa - 340m2 R$87.000;OO
1066-02 Amizade· 318m2 R$ 92.000,'00
1047-02 Amizade· 375m2 R$ 120.000,80
898-0.2 João Pessoa· 726m2 R$125.000,OO
955-02 - Amizade ·329mz R$128.000,OO
1061-02 C.hiCD de Paulo· 350m2, R$ 12H.OOO.OO
1011-02 Amizade - 327m2 R$ 130.000,00
1069-02 Amizade � 384m2 � R$ 135.000,06
1012..Q2 Jaraguá 99· 457m:2 , .. R$140.000,OO
885-02 Amizade· 36-4m2 u R$150.0GO,OO
953-02 AQua Verde - 435m2..� R$150.000,OO
914-02 Nova Brasília· 204m2 R$155.000,00
963-02 Amizade· 373m2 R$160.000,00
948-02 ·Czerniewicz· 457m2 R$165.000,00
818·02 Nova Brasília· 450m2 FI$ 200.000,00
884-02 Massaranduba· 219.000m2 R$215.000,OO
100N12 - Vila Nova - 851m2 R$235.000,OO
973·02 Agua Verde • 705m2 :••••••• R$240.000,OO

1041-02 Jaraguá Esquerdo - 180m2 R$265.000.00
916-02 Baependi· 435m2- R$270.000.00
830-02 Vila Rau • 695m2 R$ 270.000.00
1022-02 Centro/Corupá • 903m2 R$ 270.000.00
917-02 Vila Nova· 390m2 R$280.000,DO
954-02 Cferniewicz· 431m2 R$300.000,00
835-02 Água Verde R$300.000.00
894.02 Vila lalau _ fi30m2 R$350.000,OO
820·02 Vieiras - 812m2 _ R$350.000,OO
949-02 Czerniewiez· 830mz R$350.000.00
1013·02 Nova Brasília • 555m2 R$350.000,OO
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
1001-02 Amizade· 756m2 R$400.000.00
1016-02 Nova Brasilia· 502mt R$ 400.000,00,
1053·02 Barra do Rio Cerro· 1.198m2 R$400.000.00
915-02 Centro· 611m2 R$430.000.00

... Ribeirão Cavalo
r"'-"-'-'-'-'-'-'-"_'-'--" '-'-'-'-'-'-"-'-'-'1

L

!
1023-02 .. Casa com 2 dormitórios, sala de

LIestar/íantar, cozinha,

Isv.andeíra, garagem,
varanda e jardim -,

R$110.000,OO
Área Terreno 325m2

_ __ o

1_
.. _·.,.·__·_·_·_·.,.·_-_·_-_·.,.·.,.·__·_·_·_ .. _·_·_·_·__·_ .. - . .,..

I ... Estr:ada Nova

I

923-02 .. Apartamento com 601lY com 2
dormitórlos, sala de estar e jantar, cozinha,
bwc, área de serviço, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de garagem.
.. _!:!t13o,:�.o,E.?��._......_.,"_......__..._��!�!.!.�:.��_'!'�...._

1047-02
Terreno com ares total de 16.000m2
R$ 200.000,00

912-02 Jaraguá Esquerdo· 979m2 R$480.000,OO
1025-02 Jaraguã Esquerdo • 160m� R$ 490.000,00
1015-02 Nova Brasítía • 607m2 R$ 500.000,.00
1049.02 Vila lenzi - 1.470m2 R$500.000,OO
1038-02 Amizad.e • 1.047m' : R$510.000,00
1014-02 Nova Brasília· 957m2 R.$ 530.000,00
1028-02 Neleu Ramos - 3.442mz R$ 550.000,00
1043-02 Barra do Rio Cerro· 2.500ml R$650.000,OO
1037-02 Vila Rau - 3.015m:t R$ 800.000,00
993-02 Nova Brasília· 945m2 R$ 1.050.000,00
830-02 Barra do Rio Cerro· 5.620mi R$1.400,OOO,OO
1()57-02 Centro -1.364m2 R$1.950.000,OO
1034 Tifa Martins -16.000m2 R$ 2.500.000,00
990-02 Baependi • 4940m2 R$ 2.900.000,00
981-02 Barra do 'Rio Cerro· 40.000mz R$3.200.000,00
1035-02 Baellendi • 6.260m2 R$ti.OOO.OOO.,00
1033·02 Cenlro/Guaramirim • 846m2 Consl,Ille·nos
1040-02 Vila Rau k 685m2 Consulle·nos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.Ref. 4964 - Amizade
·Suíte master+suíte+02 dormitórios
.Área privativa: 224,OOm2
.A partir de R$ 800.000,00
·Cobertura Du lex!

- ......__......_

Res. Elegans

·Ref. 4959 - Czerniewicz
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 112, 13m2
·A partir de R$ 238.000,00 à vista!
·Entrega Julho/2013

·Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
.Aptos com 02 dorm e suíte + 01
.Área privativa: 63,69m2 e 71,93m2
·A partir de R$ 193.000,00
=Pronto para morar!

,,-

�
::J
o
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�
__"';;;:;;:"'_1Ii "

·Ref. 5025 - Nova Brasília ·Ref. 5027 - Jaraqué Esquerdo
·Suíte + 01 dorm e suíte + 02 dorm .Suíte + 01 dormitório e suíte + 02
.Área privativa: 79,3Om2e 107m2 .Área privativa: 77,31 m2 e 79,82m2
·A partir de R$ 270.000,00 .A partir de R$ 194.000,00
• Entrega Setembro/2013 =Eritreqa Julho/2012

.Ref. 4940 - Amizade
·Suíte + 02 demi suítes
.Área privativa: 119,OOm2
·A partir de R$ 385.000,00
·Entre a Setembro/2013

·Ref. 4987 - Vila Baependi
.Suíte + 02 dormitórios
=Área privativa: 115,74m2
·A partir de R$ 335.000,00
.Entrega Novembro/2014

·Ref. 5136 - Três Rios do Sul
-02 dormitórios
-Área privativa: 66,55m2
·A partir de R$ 129.500,00
-Entrega: Agosto/2012

-Ref. 5036 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 64,OOm2
.A partir de R$ 192.063,34
·Entre a Janeiro/2015

-Ref. 51 06 - Jaraguá Esquerdo
.02 dormitórios
-Área privativa: 65,29m2
-A partir de R$ 130.000,00
-Entrega Junho/2013

A realização de um soohOj7
CtJm bcaizá:� ,_
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

ENTREGA
RES. GRACILIS E RES.IMPERIALIS

"

�

� �. 1;

� "

� 11

o
Iro
V>
ro
L-

O)
�
ro

ro

V)
o

.�
O)

.__,

:::J
V)

V)

O)
>
'o
E
V)
o
V)
o

""O
o
+-'

O)
""O

V)
.0)

L-

o
rn
>

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 11 E 12 DE AGOSTO DE 2012 I IMÓVEIS I 5

II

crvon
,

IMOBILIARIA
Ti
Q)

ü

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

IMÓVEIS
PRONTOS

Assim se faz a felicidade de toda a farnillal

APARTAMENTO 101 ��--_._--"-
"

Cf-----"·---·-·-·--·�
-_

APARTAMENTO 202

Suite + 02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios

Sacada com churrasqueira sacada com churrasqueira

02 vagas degaragern

Edificio contém elevadoresalão de fesf:as

02 vagas de garagem

Ediflcio cont"ém elevador e salão de festas

Area total:224,82m2

Areapdvativa: 159,66m2

A partir de R$ 339.000,00

Area total: J 5?,61rn"

Areoprivativo: 99,85m2

A partir de R$ 269.000,00 ENDREREÇO:
Paulo Benkendorf - Czerntewlcz

Jaraguã do Sul - sePronto para morar! Prontopara moror!

EMPREENDIMENTOS VE N DAS

,

(47) 3955 3412
www.italvan.com.brjitaivan

J IMOBILIÁRIA

FRAME

INCORPORAÇÕES
Rua President.e Epitá�io Pessoa .. 1,048 - Centro - Jaraguá do Sul - se
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II

aivanI
,

IMOBlllARIA
Rua Presidente- Epitácio Pessoa, 1048 -_ Centro - Jaraguá do Sul - se

IMÓVEIS
PRON 'O

·Ref. 4871- Centro
·04 suítes sendo 01 com doset
.Área privativa: 244,62m2
.R$l.loo.ooo,oo

.Ref. 5201 - Amizade
·02 dormitórios
.Área privativa: 63,93m2
.R$ 149.000,00

.Ref. 5189 - Vila Lalau
·Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 86,00m2
.R$ 198.000,00

.

.Ref. 5191 - Vila Nova

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 116,00m2
.•R$ 270.000,00

·Ref. 5212 -Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 112,1 Om2
·R$ 335.000,00

.Ref. 5213 - Centro
·02 suítes
.Área privativa: 78,77m2
·R$ 225.000,00

.Ref. 5202 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 85,60m2
·R$ 195.000,00

·Ref. 5190 - Schroeder
.02 dormitórios
.Área privativa: 54,95m2
.R$ 100.000,00

��-.............
-�,....",

.Ref. 5127 - Centro

.Súíte máster + 01 dormitório

.Área privativa: 149,60m2

.R$ 480.000,00

Res. Champagnat

.Ref. 5214 - Amizade

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 85,80m2

.R$ 330.000,00

·Ref. 5207 - Czemiewicz
·Suíte c/ sacada + 02 dormitórios
·Área privativa: 77,00m2
·R$ 160.000,00

·Ref. 5205 - Barra do Rio Cerro
·03 dormitórios
.Área privativa: 65,82m2 .

.R$ 118.000,00

Res. Jardim das Mercedes

.Ref. 5177 - Vila Nova

.02 dormitórios

.Área privativa: 47,34m2

.R$ 115.000,00

.Ref. 5037 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 111 ,32m2
.R$ 415.000,00

·Ref. 5022 - Baependi
=Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 120,30m2
·R$199.000,00

·Ref. 5198 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 73,27m2
·R$ 214.000,00

Res. Village Stark

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

,Res. Algarve

.Res. 5097 - Amizade

.02 dormitórios

.Área privativa: 57,50m2
·R$125.000,00

·Res. 5165 - Centro
.Suíte com doset + 02 dormitórios
·.Área privativa: 210,oom2
.R$ 930.000,00

�,..•.'r..

�Ed. D'Angelis

"1'1"·
'�. �.

"

í
&""ÇJ. i,i! ,,'
.', - ,,""',._�

.Ref. 5194 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 100,00m2
.R$ 239.000,00

·.Res. 5199 - Nova Brasília
·02 dormitórios
.Área privativa: 70,63m2
·R$169.000,00
Res. Clarice Koch

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

Ed. Jayce Adriano
-_

! ,

·Ref. 5206 - Czemiewicz
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 95,00m2
.R$ 200.000,00

Res. Don Arcanjo

.Ref. 5172 - Vila Lalau
=Suite + 01 dormitório
.'Area privativa: 90,43m2
·R$185.ooo,00

• Ref. 5192- Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 122,OOm2
·R$ 350.000,00

=Ref. 5210 - Vila Nova
·02 dormitórios
.Área privativa: 61 ,25m2
·R$ 135.000,00

.Ref. 5142 - Centro

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

.Ref. 5174 -Amizade

.02 dormitórios

.Área privativa: 58,30m2

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

Res. Veneto

.Ref. 5209 - Vila Rau

.02 dormitórios

.Área privativa: 62,91m2

.R$ 135.000,00

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

.Ref. 7365 - Ribeirão Cavalo
·02 dormitórios
.Area imóvel: 85,00m2
.R$ 90.000,00

.Ref. 7387 - Vila Rau

.03 dormitórios

.Area imóvel: 140,00m2

.R$ 150.000,00

.Ref. 7150 - Barra do Rio Cerro

.Suíte + 03 dormitórios

.Area imóvel: 170,00m2

.R$ 380.000,00

.Ref. 7328 - Nereu Ramos
=Sufte + 02 dormitórios
·Area imóvel: 184,00m2
.R$ 430.000,00

.Ref. 7378 - Jaraguá Esquerdo

.02 suítes máster cf hidro + 02
dorm
.Area imóvel:304,00m2
.R$ 560.000,00

.Ref. 7379 - Barra do Rio Molha
·Suíte + 03 dormitórios
.Area imóvel: 224,00m2
.R$ 350.000,00

.Ref. 7389 - Schroeder
·Suíte com closet + 02 dormitórios
.Area imóvel: 320,00m2
.R$ 650.000,00

=Ref. 7371 - Guaramirim
·Suíte + 02 dormitórios toda
mobiliada!
.Area imóvel: 332,00m2
·R$ 600.000 00

.Ref. 7394 - Amizade

.03 dormitórios

.Area imóvel: 137,38m2

.R$ 200.000,00

·Ref. 7346 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 190,29m2
.R$ 465.000,00

·Ref. 7369 - São Luís
.02 dormitórios
.Area imóvel: 63,00m2
·R$ 90.000,00

=Ref 7305 - Amizade
·Suíte d closet + 02 demi suítes
.Area imóvel: 213,75m2
.R$ 590.000,00

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

·Ref. 7382 - Ilha da Figueira
·Suíte c/closet e sacada + 02
dormitórios c/ sacada
.Area imóvel: 279,99m2
·R$ 800.000,00

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

·Ref. 7386 - Amizade
.Suíte cf closet + 02 dormitórios
.Area imóvel: 164,90m2
.R$ 340.000,00

·Ref. 7390 - Corupá
·03 dormitórios
.Area imóvel: 119,00m2
·R$ 160.000,00

·Ref. 7377 - Nereu Ramos
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 90,00m2
.R$180.00Q,OO

.Ref. 7373 - Centro
·03 dormitórios
.Area imóvel: 130,00m2
.R$ 600.000,00

·Ref. 7395 - Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 225,OOm2
·R$ 650.000,00

·Ref. 7375 - Amizade
·Suíte d hidro + 02 suítes
.Area imóvel: 242,00m2
·R$ 656.000,00

.Ref. 7283 - Jaraguá Esquerdo

.Suíte máster cf closet + 03
dormitórios
.Area imóvel: 294,24ril2
·NEGOCIAVEL!

.... "
\

\;\
I

� ,

.Ref. 7372 - Nova Brasília
·Terreno com 01 casa + 01 kitinet
+ ,01 apto + 01 casa

.Area Imóvel: 500,00m2

.R$ 990.000,00

·Ref. 6705 - Baependi
.Suíte + 02 dormitórios
.Area imovel: 330,00m2
·R$ 590.000,00

·Ref. 6714 - Nereu Ramos
·03 dormitórios
.Area imóvel: 86,00m2
·R$ 165.000,00
.Lot. Demathê

·Ref. 7376 - Schroeder
.02 dormitórios
·Area imóvel: 100,00m2
·R$ 190.000,00

.Ref. 7337 - Barra Velha

.05 dormitórios

.Area imóvel: 162,00m2
·R$ 300.000,00

·Ref. 7392 - Vila Nova
.Suíte + 04 dormitórios
.Area imóvel: 450,00m2
.R$ 980.000,00

·Ref. 7385 - Ilha da Figueira
·03 dormitórios
.Area imóvel: 113,00m2
·R$ 260.000,00

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 9972 0019

ATENDIMENTO Segunda- a Sexta -', Bh às "12h'e'13h30 às 18h 15 - .Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS :
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Rua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro �a 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

REF 2962 - Casa alv. com 158m2 e terreno de
300m2, 1 Suíte C/ closet, 02 dorm., área de festas e

garagem para 02 c��,_.OO_O_,OO_· 'Ii""'--.................,

Q;
a:
o
(.)

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

'I="'-·"'·""-'··"··"·"·"'-·-""·'-'-·"'·'-"'�"··'''''''''·"'_"-""·'"'''''''''·''"'''''·_·'i 11II11�Ui�IIII�1m9,linq�,2r1i2gllmjllmllllUw/lIIIIl/1IIl11I1I1UIIUllIllfllUlllmmlllll1/IIIIIJlIIIIJRlUlIllmWllmll/U1lII1II11111II11I1tm1

li VILA NOVAI ._"_._-, ,,._.. __._-,�" ,_._-_.---_._.

TRÊS RIOS DO SUL

REF 1486 - RES. VILLAR apto NOVO c/ 63,91 m2
de área privativa, 02 darm., sala de estar/jantar, .

sacada c/ churrasqueira e 01 vaga.

",",,�.!WI�2���R��!nJjl!fllllllrl"""__'lI!rItltf11ltl1lJlr1lllfJlut1lllnWJlInirr"'lllI>'otHIUI!lIIluttmnlll"'lIII �����==._-�.==,�

REF 1507 - RES. OURO PRETO apto c/56m2 de
área privativa, 02 dorm., cozinha, sala de estar/
jantar e 01 vaga. R$ 127.000,00

REF 1490 - RES. EUROPA apto c/63m2 de
área privativa, 02 dorm., cozinha, sala de estar/
jantar, sacada c/ churrasqueira e 01 vaga.
R$127.000,00

-_ .. _._._------ .._-.-

AE�5�3 - C�f),l{qd $u�eI2 � ar�qem P( 20ari'ps � O�rlO.,.;, """

REF,154 -:llIha Ha Figueira-, ar � suftç, 02 dorID., S
,

� J;/ cijufI'asq. e gar.-:- R$ 800,00
REF.731 • Centro - Ed. Santa lUzia - suite, O? donn., sacada 07 churrasq•• A$ 700jOO.
REF.749· São luis - 02 dorm., sala/coZÍnha - R$ 550,00
REF. 765 • Barra - 2 dorm, sala e COl conjugados· R$ 480,00
REf. 792 - CHICO DE PAULO -1 surrE, 2 DORM, COl (MOB), - R$ 820,00.
REf. 741 - Centro - 2 dorm, sala, COI, sacada c/ churrasq. - R$ 850,00
REf. 805 - Chico de Paula· 2 dorm, cOl,lavand, garagem - R$ 550,00
REF. 636 - Centro -1 dorm, sala, cozinha· R$ 430,00
REF. 820 • Baependi -i suíte, 1 �orm, sacada cl churrasq • R$ 650,00
aa: 793 - Czeroiewiç.z - 2 derm, salít, sacadít cl chull'asq... R$ 700,00
REF. 819 • Chiça de ,Paulo - 1 su�e.2 �orm' 2 �agas de gragew • FtUOO.90
REP. $�� �"Vila le�zi'� 1.·$u�, �iJõ@, sac�da c/ ohlJ"�Sql �'Ii.$ 2/�00,OO' .

REfi 552· Nova Bm$llia -1 1101111, $âfa, coz- R$ 3110,00.
1

REfi 686 - CentrQ·1 donn, sala, coz .. R$ 450,OQ.
REfi 841 - VÍla Lalau - 2 donn, sala, CO! (mo�) - RS 500,00

'dá Martins -spt, ti 65Ql2 � blNC - ij$ 850,00
I ..

'

•

RE . enfi'o • Salã c/62mZ é estacionolllel1\Q. R$ 3300,00
IlEf.713 .. Centro· Sala cl 32m2 e bwc - RS 550,00

.

REF.743 - Centro - Sala C/ 120m2 e bwc - R$1900,00
REF.626 .. Cenlro • Casa Comercial- suíte, 02 dorm., 03 vagas de gar•• RS 2200,00
REF. 812 - Nova BrasHia -i suíte, 2 dorm (mob), sala (mob), lavand (mob) - R$ 2.200,00
REF. 827 - São Luis - sala cl 18 Jll2, bwc· R$ 350,00.
REF. 827 - São Luis· sala C/ 18 m2, bwc - R$ 350,00.

�. REF.839 - C�rnlewict .. 3 dorm, 2 bwc, sala,coz, garagem .. fí$ 950,00.
i REF. 836· Vila Nova - 3 donn, sála, COZ, garagem· R$1ooo,00.
f REF- 657 - Centro - Suite, 03 dorm. e garagem pi 3 esrms. - R$ 3.000,00

REF. 801 • Centro -1 suíte, 3 dorm, sala, COI, lavand • R$ 3.500,00.
REF. 114 • Czerniewicz - 2 dorm, sala, COl' R$ 530,00.
REF. 469 - Viia Nova - 2 dorm, sala, COl- R$ 600,00.
REfi 572 - Vila Nova· 4 dorm, coz, 2 vagas garagem· R$ 970,00.
REF. 405 - Amizade -1 suite, 2 dorm, sala, COl· R$1.200,00.

q
REE 844 - Centro -1· suita, 2 dorm, 2 salas, garagem"' RS 2,000,00.

I REF. 8�3 " Centm • 2 ,dorm, salª� tlOz, gar�gem • R$ 600,OQ.

�. REP. 540 � ç�t�". :MOrl11,Sala, �oz, sanalfa ll/n�urràsQ� Q$V1�,OQ

_'_

GALPAO

Ref.842 • Centro. 01 suíte + 01 donn., sacada c/ cburrasq., SélTli mobiliado - A$1.320,00
Ref.843 - Centro - 01 suíte + 02 donn., sacada C/ churrasq., D2 vagas de garagem - R$1.000,OO
REF. 837 • João Pessoa - 2 dorm. sala, coz (mob) - RS 550,00.
REf. 794 - Rau • 2 donn, sala, COl' R$ 500,00.

�" REF. 665· Ce.ntro·1 suite, 2 dQrm, � vaga.s de garagem· 8$1200,00.
� R�F. .

-

, Sitia. � "an u1liSQ .150Jl,

REF. 82� ,-,,�râ�a Nova '1�O,OO 1V12 • �$ 2.1Jt)0,bo
R�" '3� �!�arra -130 (l12,.1. PWç �iR$1.ab9!nQ .

RE'; 7P4 � RaQ - 750 m2,. R$7.50Mp ..
REf. 795 -Ilha da Figueira - 700,00 m2 - R$7.0DO,OO.
REF, 67& "'DR �80 KM 57 - galp�o com 1.125 rol - A$11.000,00
REF. 804 - Guaramirim -1 bwc, doca - R$15.000,00
REF, 810 ·'Guaramirim -1 bwc. doca· R$ 6.000,00

. '

APARTAMENTOS .

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

3372-1122
Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122

Anne 9927·6088
Roberto 9115.7111

Anderson 9185.6002

- REF.1379

- Ótima Localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.

- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 64,76m2 de área privativo - 1 Suíte + 1 Dormitórios;
- O 1 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

I

I
I

• REF.1470

• 77 ,68m2 de área privativa
- Suíte + 1 quarto
- Sala de estar e jantar

- Cozinha

- Área de serviço
- Sacada com churrasqueira

•
REE1413 - Ótfma locallzaçõo, na Ruo 25 dê .,lQIl:'!9
(00 looo-do Posfó Mime Matriz;)

.8 Andares;

• 10 pavimento: garagem, ocesso soctctl;
depósito e instalações de serviços;

• 2 elevadores

• 24 apartamentos (4 por andar);

• 106m2 Privativo Suíte + 2 dorm,o.
...

O
O
C Apto Tipo 1

106,73 m2 - Privativo

nçamenlo
- Banheiro

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

- Ótima localização, Bairro São luis.

.Ampla sacada com churrasqueira;

.Cozinha;

• Lavanderia;

• Acabamento em Porcelanato, Gesso e Massa Corrida;

e Espera para Split;

Estógio da Obra Maio/2012

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• 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 0., Tr: fone
9983-4393.Carlos

• Cuido de pessoas idosas a noite. Tr: �989-
32051 8459-6106

• Cuida - se de idosos a qualquer período do

dia ou local. Tr: 9101-1271

• Procuro pessoas que queiram vender Raco

cosméticos, paga-se boa comissão. Tr: 3275-
4315 .

....,

• Procuro empregada doméstica para casal

que mora em São Paulo que saiba cozinhar
e possa residir em São Paulo. Tr: 3372-1490
Darci.

• Procura-semoça para dividir aluguel no

centro Tr: (47) 9606-7785

• 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)

• Quarta-feira da beleza com Vitor Cabeleleiro,
toda quarta-feira com 40% de desconto para
deixar o seu cabelo ainda mais lindo. Vitor
Cabeleireiro Tr: 8884-1817

• Trabalho corno diarista ou mensalista. Tr:

3273-0779

• Ofereço serviços de podas de arvores.

Tr:9158-0019

• 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

• Preciso da doação de roupas de bebe. Tr:

3275-6258.

• Vendo carrinho de bebe, para menino, na cor

azul marinho com ursinhos, da marca Angel.
Valara negociar. Tr: 3370-7160.

• 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 8418-32921 9988-

2844. bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Carta de crédito contemplada para compra
de imóvel. Crédito R$100.000,00. Entrada

de R$30.380,00 +135 parcelas de

R$871,32. Tr: com Valdir 8494-5911 ou

9270-3638. e-mail: valdir©grupohb.netf\

• Câmera digital Cyber-Shot DSC-W55 Sony,
usada em perfeito estado. R$ 80,00 -

Tr.9113-266

• Vendo uma radiola antiga de 127 anos. R$
1000,00. Tr: 3370-8633

• Vende-se 2 overlock siruba com arremate

semi-novas com poucos meses de uso.Valor

R$1.650,00 cada contato:91427220 falar

com Marcelo

• Tv 24"LED AOC fininha na caixa sem nenhum

arranhão, 6 meses de uso. Valor R$ 600,00
nome teater magnavox com 5 caixas de som

R$ 200,00. Se levar os dois faço tudo por R$
750,00. Telefone: Falar com Marcele 9923-

9418

• 1 televisor 29 polegadas Phillips, usada,
perfeito estado. R$ 350,00 Tr: 47-3054-

1351/9168-7441

• Vendo uma betoneira com 1 ano e meio de

uso, 400 litros, profissional, completa. R$
2400,00.Tr:'3276-1918 96132901.

• 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 Computador Windows 256 mhz, semi

novo, pouco uso, o/visor tela plana. R$
350,00. Tr: 47-3054-13511 9168-7441

._ Vendo Notebook Dell- Pentium dual core -

2,2OGHZ 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

• Vende - se berço desmontável, chiqueirinho
na cor azul, Bebê conforto (cor cinza/azul),
andador (cor azul). Por R$ 350,00. Tr: 47

9198-5607 Tatiane.

• 1 Helicóptero de brinquedo a pilha que voa,

novo. R$ 150,00. Tr: 47-3054-13511 9168-

7441.

• 1 Chopeira luz plástica. R$ 50,00. Tr: 47-

3054-1351/9168-7441.

• Vendo uma betoneira 145 litros, nova com

motor, Valor a combinar. Tr: 9243-9709 após
as 16:00.

• Vende - se um freezer branco 500 I,
reformado, horizontal. Tr: 3372-3234 ou

9946-9866.

• Compro uma maca de estética usada. Tr:

3275-4315.

• Procuro um guarda roupa usado para

doação. Tr: 3275-4315

• Vendo uma ovelha para abate. Tr: 3370-

4924

• 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 empresa no ramo de alimentos

congelados com marca própria, logística e

sem dívidas. Tr: 9652-7646.

• Vendo Loja Guaramirim SC Rua 28 de

agosto Centro, loja perfumaria, cosméticos,
acessórios, loja completa em local

privilegiado (estoque, móveis, porta antifurto,

BARBADA EM PICARRAS!
�

Casa, 2 dorm, demais dep. com 103m2, terreno

30Qm2, excelente localização, bairro Nossa
Senhora da Poz.

APENAS: R$ 125.000,00 (ac/carro)
Tratar fone: (48) 8431-2223

1 ••

tv LCD, lustre, ar condicionado) linda! R$
20.000,00.Maiores informações 9644-4767.

• 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.

• VENDE-SE Apartamento 304 no Residencial,
Mont Vermont, 1 suíte + 1 quarto e demais

dep. 1 vaga de garagem. No Czerniewicz.

R$210.000,00. Tratar 9979-0650 com

Clesio.

• Apartamento cl 2 quartos +sacada cl
churrasqueira, área de festa, áreas de 53 á

65 m2• R$ entrada + parcelamento + financio

Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2

qtos sac.c/churrasq, Só manhã sego

piso de frente 56 m2 área priv.+garagem
R$125.000,00 8443-363.

• Apartamento 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 com 1 suíte mais 2 quartos,
sala dois ambientes, sacada com

churrasqueira, no Bairro Czerniewicz.R$
170.000,00.Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Alugo kitinete com 1 quarto cozinha e

banheiro. R: Max Wilhelm, 837. Tr: 3371-

6021

• Aluga - se apartamento com 3 quartos R.

Max Wilhelm. Tr: 3371-6021.

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao posto
cidade. R$ 100.000,00 a 110.000,00. Tr:

3273-5233.

• Vendo um Apartamento Ed. Transatlântico

em Piçarras. 10 Andar, mobiliado. R$
550.000,00. T�: 3371-14031 8414-1898

• Vende - se apto, na praia ltajuba 65 mF cl
suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644

• Vendo Casa de alvenaria com dois quartos,
o terreno tem 400 m2 no Bairro Três Rios do

Norte. R$ 118.000,00 Tr: 9613-5553 aceito

propostas.

• Vende - se casa de alvenaria 60m2

próximo a praia de ltajuba. Escriturado. R$
120.000,00. Tr: 8448-864419936-7400.

• Vende-se casa em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 mF, aceita - se.

financiamento habitacional, tratar no fone:

(47) 9977-9550/9989-6049

• 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 uma casa de alvenaria no Jgua 84, '

130 mt2, 4 quartos, sala, cozinha, garagem

para 2 carros e demais dependências. R$

70.000,00. Tr: 3371�885 ou 8400-2172

(não é liberado para financiamentos) .aceita

se carro ou propostas.

• Vendo Casa de alvenaria com dois quartos,
o terreno tem 400 m2 no Bairro Três Rios do

Norte. R$ 118.000,00 Tr: 9613-5553 aceito

propostas.
\

• Vende - se casa de alvenaria 60m2

próximo a praia de ltajuba. Escriturado. R$

120.000,00. Tr: 8448-8644 19936-7400.

• Vende-se casa em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 mF, aceita - se

financiamento habitacional, tratar no fone:

(47) 9977-9550/9989-6049

• 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 uma casa de alvenaria no Jgua 84,
130 mF, 4 quartos, sala, cozinha, garagem
para 2 carros e demais dependências. R$
70.000,00. Tr: 3371-8885 ou 8400-2172

(não é liberado para financiamentos) .aceita

se carro ou propostas.

IMPERDíVEL!
CASA ESTILO COLONIAL 72m2

(kit) pré-cortada com madeira

plainada e telhas ECOLÓGICA
(resistente a granizo e térmica)

a partir de 14.700mil, com entrada
e saldo em até 96 vezes.

Ligue (47)9104}008 ,I
3935-7009! 30�5-7901BNU

C()NHEÇj\! .A ,Casa �ÇOLÓGICA
E ADOTE,ESTAIDÉIA

VisitevvWw.caSaec6SuLcómibr"·

• Vendo uma chácara de 50.000,00 mt2 com

nascente, cachoeira, plaino pronto para
construir. R$ 110.000,00. Tr: 3376-0726.

• Alugo sala comercial com 80m2, na Rua

Affonso Nicoluui (atrás do Mercado Brasão)
- no Rau. Tr: 3273-2119

• 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

• Vendo a Flash vídeo locadora e Alugo o Ponto

Comercial . Localizado na Barra do Rio Cerro.

18 anos no mercado. Motivo: estou me

aposentando. Tr: 8474-1071.

• Vende-se um pet shop 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

• Aluga - se casa em São Francisco do Sul, com 3

quartos, 3 salas, banheiro, cozinha, lavanderia e

garagem para 3 carros, localização: Rua: Travessa

Koeller, 214, bairro Rocio Pequeno (próximo ao

centro). Tratar com a Imobiliaria Regência 3444-

1452 ou 3275-6829 com Laudes.

• Aluga - se galpão de 150 m2, pré- moldado na

Rua Cristiane Zerbin, 240 em Schroeder. Tr: 3374-

1488./ 8861-9108.

• Alugo quartos. Tr: 32754315 com Marlene.
I

• Alugo apartamento no amizade. Uma suite, mais

um quarto, sala, cozinha, churrasqueira, área

de serviço e garagem para dois carros.Valor

R$750,OO. Tr: 88519651

• Vendo ou alugo. Casa em Schroeder. Uma suíte

mais dois quartos, sala cozinha área de serviço,
garagem. Com 97 m2• Aluguel R$900,00. Venda

R$250.000,OO. Fone: 88519651
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Alugo apto no Rau, com 2 quartos e garagem
coberta. R$ 545,00. Tr. 9993-2131 com Sandra.

o Alugo quarto para pensionistas, Centro. R$
300,00 livre de água ,luz e intemet. Tr.9123-

5851

o Alugo uma casa grande na Rua Walter

Breithaupt, n 110 Comercial ou residencial. Em

frente ao clube do Beira Rio, contrato para 5

anos. Tr. 9102-1212 com Elzira.

o Oportunidade vendo lote em Guaramirim

c/ 368m.2 ,escriturado pronto p/ construir

R$70,000,00 aceito propostas Tr.9122-7190

o Terreno de 720 m2 em Corupa próximo ao jipe
clube R$ 78.000,00 TR 9613-5553 aceito

veiculo na troca.

o Vendo lote no Nova Brasília de 1053. m2, 25

metros de frente com casa de alvenaria de 3

quartos mais 1 suíte.R$ 499.000,00. Tr. 9159-

97"33. Creci 14482.

o Lote na praia de ltajuba 300 m2• Escriturado.

R$ 20.000,00. Tr. 8448-8644 /9936-7400

o Terreno em Schroeder, 900 m2• R$ 50.000,00,
aceito propostas. Tr. 3273-2347 ou 8853-9716.

o Vendo área de reflorestamento de eucalipto 13

anos,já possui madeira quadrada, área toda

plana de 50.000.00 mt2 prox. a Rio do Sul.

Valor a combinar. Tr. 47 3328-3560

o Terreno na Vila Nova de 8.500 mt2 podendo ser

desmembrado em 5 partes - imóveis no alto

com vista privilegiada da cidade. Tr: 9102-1212.

o Vende - se terreno na Vila Nova, de 6000.00

mt2 rua lateral a 25 de Julho em frente ao

1.607, valor negociável.Tr: 9102-1212.

o Terreno na Ilha da Figueira c/ 794 mt2 (doc.
ok) c/ varias arvores frutíferas, perto da escola,
mercado, Weg, parque aquático e a menos de

10 mino do Centro. Valor R$ 185.000,00 - Tr.:

(11) 5560-1193/ 6657-0940.

o Terreno c/ 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 /3375-1152 Rose depois das 21:00.

o Terreno c/ 10.680 mt2, ideal p/loteamento,
frente 75 mt situado na Rua Ano Bom em

Corupá. Tr. 3375-2286 Roberto ou 3375-1152

c/ Rose depois das 21:00.

o Vende - se terreno 2500 mt2 plaino no Rio

Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-0726

o Terreno na praia de ltajuba, R$ 10.000,00
entrada e saldo parco Direto C. propriet. Fone

8448-8644

o Vendo 3 terrenos na praia de ltajuba, R$
28.000,00 escriturados 300 m2 fone 8448-

8644

o Lote no perímetro urbano, c/ 21, 146 m2, 6 do

centro de Jaraguá, escritura, 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

o Vende-se terreno na praia de ltajuba R$
30.000,00 escriturado, 300 m2• Tr. 8448-8644

o Terreno c/ casa mista, na Rua Oscar Schneider
- Barra do Rio Cerro, R$ 110.000,00 aceito

propostas. Tr 91148095.

o Vende se terreno 7.522 mt2 Rio Cerro. ótimo
pra construção de galpão. Tr. 9654-2206.

o 2 terrenos no champagnat na Rua: Irmão Leão

Magno, 15,75 por 24 metros cada lote, R$
185.00,00 cada. TR: Sergio 9975-3940.

o 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

o Terreno 368,40m2 com 22,80 de frente,
matricula n° 61.445 pode ser financiado. Rua

Henrique Fuck n° 182, (lateral da Roberto

Seidel), bairro Seminário, Corupá SC. Valor
. R$55.000,00 Tr. com Renate Fone 91374701

o Compro motos e carros financiados com

doc e prestação em atraso, pago a vista. 47

9662-3668

o 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.

o Troque seu volante que esta velho por um

novo,trabalhamos com todas os modelos
e atendemos a domicilio. Tr.8812-7170/
78134785

o Ta financiado? Eu compro carros e motos

com parc ou documento em atraso, pago a

vista. Tr: 9967-2770

• Compra - se automóvel 2010,2011 ou

2012, com financiamento, ou parcelas
atrasadas, transfere. Tr: 3370-1550/9929-
8922 TIM / 8811-0769 CLARO

o Vectra Elite 2007, 2.4, prata, completo. Valor a

negociar. Tr. 9979-3308.

o Celta 2004, básico. R$14.200,OO. Tr. 9962-3664

• Celta vermelho 2010 completo 4 portas. Tr:

9962-3747 com José.

o Cherokee ano 97, completa com kit GNV. R$
25.000,00. TR: 3084-1061/9163-8894 Almir.

• Vectra 2007 Elegance, controle de som no

volante, cinza completo, ótimo estado. R$
32.000,00. Tr. 3376-1060 ou 9157-6924

o Vectra gls, 2.2, no GNV, preto, 2002, em ótimo

estado de conservação. Tr: 9102-9254

o Corsa super 97, branco 2 portas �fl1 ar cond,
R$11.500,00. Tr. 8425-6491/ 3273-2098.

o Blazer completa - GNV. R$ 14.500,00. Tr. 3371-

6968

o Corsa 1.0 MPFi - 97 Ar quente, Desembaçador,
Insulfilm, Roda de Liga Leve. Preço pra fechar

negócio: R$ 9.000,00 à vista. Entrar em contato

com Alexandre pelo fone 9137-9304 (após 18h)

o Corsa ret ano e modelo 98 4 portas cor verde

perolizado, Ar condicionado, travas elétricas,
alarme, chave geral, cd com OVO, revisado. R$
13.000,00 somente venda. Tr. 8313-6088.

o GM Prisma Maxx i4 2008, Prata, top de linha, rodas

de liga leve, som e outros acessórios. R$ 24.800,00.
Tr.:: 9102-9162 ou 3370-1155 C/ Rafael

o Celta Spirit 20114 Portas completo R$
22.990,00, metálico, estado de zero, 60 x R$
640,00, ou entrada em até 10 x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca, IPVA f012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

o Celta LS 2012, metálico, estado de zero + 60 x

de 555,00, ou entrada em até 10 x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos troca, IPVA

2012 totalmente pago. Fone: 3032-1400.

• Montana Sport 2007 R$ 27.500,00 Tr:

91577525 Neto

• Vendo ou troco Montana Made Off roud, 1.8

prata, ano 2005, completa, rodas 17.Tr. 3276-

0826 ou 9973-5960.

o Opala Cupê 1982 - Vermelho - Direção
Hidráulica, Elétrica e Mecânica em dia. carro em

bom estado de conservação. Valor a negociar.
Contato com Dany pelo 8408-8384

• Corsa Wind, ano 99, vermelho, 4 p. revisões

de R$ 1900,00 reais, 4 pneus novos. R$
10.500,00 sem troca. Tr:3371-1634

o Astra sedan 2000, prata, completo, ótimo
estado de conservação, 4 pneus novos. R$
17.500,00. Tr: 9114-4135 c/ Maicon

o Corsa Wind, 96, preto, carro particular c/km
baixa. R$ 8500,00. Tr. 3397-2050.

o Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0, ótimo
estado, particular. R$15.0oo,00. Tr. 3273-7644

ou 78134785

o Peugeot 206, 1.6, 2006 flex, 4 portas, completo
c/ ar, direção, couro, c/ som. Particular. R$
8.000,00 + prest. Tr. 3273-7644 ou 8812-7170.

o Peugeot 206 1.0 16 válvulas gasolina, 2005,
vermelho ar cond, vidro ele/ trava manual

insufilm, mp3, etc. R$15.500,00. 3371-1634.

o Peugeot 207, sw xrs, 2010. Única dona. R$
30.900,00. Ac. mato até R$ 5.000,00 de entrada.

Tr. 9183-1162 ou 9183-8930 Sandra ou Junior.

• Peugeot 2007, xr Sport 1.4 completo
2009/2010 R$ 26.990,00. Tr. 99664909.

o Peugeot 206, ano 2003 completo, 2 portas,
manual, chave reserva, bem conservado. R$
15.900,00. Tr. 3275-3538 /9931-9410.

o Megane 2007, 2.0 16 V, preto,bancos de couro,

top de linha. R$ 27.300,00. (A vista s/ troca)

o Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano 2004, 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$ 16.000,00. Tr. 8410-0000 Fabio..

o Renault Logan ano 2011, completo com

23.000,00 km R$ 27.000,00. Aceito Saveiro na

troca. Tr:9931-9410 ou 3275-3538

o Renault Laguna 2000/2001 Completo Valor R$
14.000,00. Fone 47-9975-2864

o Renault 2006, 1.6 prívilége sedam - air bag,
som ... Etc.(carro particular, baixa km) R$
20.000,00. Tr. 3397-2050

o Gol cll.6 ano 92 azul. R$ 4.000,00. Tr. 9213-
2502 9644-2125.

o GoI89, cinza, i8, roda de liga leve, em ótimo estado
de conservação. R$ 6000,00. Tr. 3371-1960.

o Polia sedam 2006, prata, completo.
R$24.ooo,00. Tr. 88519651

o Parati 99, 1.0, 16 v, 4 portas. R$ 8900,00.
Tr.9962-3664.

• Gol 2 portas, ano 2004. R$ 14.000,00. Tr.

9163-8894/3084-1061

o Gol G3, 2 portas, completo, confortJine, ano

2000, motor 8 v, 2.0. R$ a negociar. Tr. 9962-
3584 (Obs: carro quitado e documentos em dia).

o Gol g3 2000, 4 portas, completo c/ ar e dh, vidro

elétrico, travas, air bago ótimo estado, particular.
R$ 9.000,00 + parcelas sem juros. Tr: 3273-
7644 ou 78134785

o Gol cl ano 92 1.6. Azul. R$ 5000,00. Tr. 9213-

2502/ 9644-2125

o V0f8ge 2010 comp. R$ 28.000,00. Tr. 3276-0850

• Gol Bola, 2002 GNV. R$10.8OO,00. Tr. 3275D850

o G3 1.0 completo, com ar cond, direção e air

bag duplo, 4 portas, branco. R$ 9000,00 mais

prestações, particular (não precisa transferir) Tr. .

3273-7644/88127170/78134785.

o Saveiro super surf 2004/2004 G3 prata
completa em ótimo estado, 2 o dono, 24.500.00
Geferson 9104-0938

o Novo uno vivace 20114 portas completo,
R$ 24.990,00, zero de entrada + 60 x R$
695,00 ou entrada + 24 x na taxa de 0,99%,
viabilizamos troca, metálico, estado de zero, IPVA
2012 totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Novo Uno Vivance, 2012, 4p, completo. R$
25.990,00, zero de entrada + 60 R$ 720,00
ou entrada + 24 x taxa de 0,99 %, viabilizamos

troca, metálico, estado de zero, IPVA 2012
totalmente pago. Tr. 3032-1400.

o Palio Branco, 4 portas, 2002 fire, vidro elétrico
na frente, limpador trazeiro. R$ 11.500,00. Tr.
9114-3374 com André ou 9243-8500 Néia.

• Escapade 20081.6 completa abaixo da FIPE.
Telefone de contato: 99924000

• Tempra 96 GNV. R$ 3000,00. Tr: 3276-0850.

• Fiat Strada 2007 fire flex R$21.200,00. Tel:
33734131

• palio Young 2001, 4 portas, verde escuro, mrt,
ótimo estado. Particular. R$ 11.500,00. Tr.
3273-7644 ou 78134785

o Stillo 2003, 1.8 16 válvulas, roda 16, original,
preto, completo.R$ a combinar. Tr.3371-0134 /
9931-6391 (oi)

• Idea Adventure 1.8/Flex - 2007-Completo
vermelho. R$ 29.000,00. Tr: 8836-3982

o Stilo Schumacher 2005, com SKY window;
vermelho, complete, roda 17, piloto automatic,
computador de bordo, banco de couro, ar

digital, sensor de estacionamento, retrovisor
elétrico. R$ 37.000,00. Aceito carro de entrada
até R$ 8.000,00. Tr. 9103-077

• Palio Weekend 2001, motor 1.0 16 V. com ar

cond e direção hidr. e trio elétrico. Tr. 9632-
5528. R$ 12.500,00.

o Rorino 1.3 ano 2006 no GNV. R$ 9000,00 +

26 parcelas de R$ 533,00. Tr. 9988-6649.

o Moto Tltarn, prata ano 2001 - Baixa km, doc.
2012 pago. R$ 2.500 Tr. 8452-0178

o XLR, ano 99,125 R$ 3.000,00. Tr. 3370-1161

o Moto xr 200 branca ano 99 modelo 2000,
Ed rua ou trilha documentação em dia, ótimo
estado de conservação R$ 5000,00 Tr. 8452-
0178. Com Marcos.

o Suzuki bandite 1250, ano 2011. Prata o/apenas
4000 kilometros R$ 28.000,00. Tr. 9136-0049.

o Honda vb 300r 2010 com 3800 km originallPVA
2012/2013 pago. Moto estado nova, s/ troca

R$ 9800,00. Tr. 47 9138-9592 Rodrigo.

o Yamaha Lander 250·ano modelo 2007, cor

azul, em bom estado de conservação, com baú
lateral e traseiro. Documentação em dia. Tratar
9132-6160 ou 8859-9378 após 18 horas.

o MOTO TRAXX, JH125L, 2007/2007, Cor

Vermelha, Placa Final4, ODM 02545. Avista R$

�.990. - Fone (47) 3379.1342 - Ivo ou Joatan

""�tuda Proposta

• Prima Kasinski 150 2011, emplacada até 2013,
preta. R$ 5.300,00. Tr.: Cristiano 9653-7897.

o Fiesta 2006, 4 portas básico, R$ 13.800,00. Tr.
9962-3664

o Resta Trail, 2008 Prata, completo, único dono.
R$ 13, 500 + 8x de 1.126,00. Tr: 3273-7645/
9966-9448 C/ Wilson

o Ford kA, 2010 preto, 11.000 km. R$ 6.000 + 36

parcelas de R$ 470,00. Tr: 9652-1299

o Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$
8.500,00. Tr. 3370-1161.

o Ford/KA GL - Ano 2000, Branco, gasolina, roda
de liga leve e tapete de alumínjo. Lic. 2012 pago.
R$11.500,00. Fone: 9126-9853

o ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX 2012,
COMPLETA R$ 46.990,00, estado de zero,
entrada em até 10 x sem juros no cartão de
crédito + 60 x fixas, viabilizamos troca, IPVA
2012 totalmente pago. Fone 3032-1400.

o FIESTA HATCH 4 PORTAS COMPLETO 2012, R$
25.990,00, metálico, estado de zero, 60 x de R$
720,00, ou entrada em até 10 x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago.Fone 3032-1400.

o FI ESTA SEDAN 1.64 PORTAS COMPLETO 2012,
R$ 30.990,00, estado de zero, entrada em

até 10 x R$ 850,00 sem juros no cartão de

crédito, 60 x fixas viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

o Ford ka ano 2000 completo, 2 dono. R$ valor a

combinar. Tr:91�7441.

o Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor novo, IPVA

pago. R$ 8500,00. Tr: 3370-6910/8816-4437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0, flex 2009,com ar

condicionado, totalmente revisado e emplacado.

R$ 21.000,00. Tr. 9936-0243.

o REPASSE Ford Fiesta 2006 4 portas R$
16.500,00 fino 100%. Tel: 33734131

o Eco Sport 2009, completa com 20 mil kl
rodados. R$ 9121-8633

o Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel3.0

eletrônico, 2008, completa e demais opcionais
da Limited. Estudo troca veículo de menor valor.

R$ 60.000,00. Tr. 47 9138-9592.

o F 4000, ano 75, bem conservada. R$ 20.000,00.
Tr. 8856-7660 / 3276-0264 a noite.

o Vendo semi reboque ano 1998,(tipo carretinha)
tamanho 1,10x2 metros, serve para motos de
carga pesada. R$15oo,00. Tr. 3371-1634

o Honda Civic 2010, Ixl, banco de couro, único
dono. R$ saooo.oo. Tr. 8402-5923.

• carreta .dom, LS Graneleira 2002, trucada.
Com pneus em ótimo estado. R$ 45.000,00. Tr.

3276-0264 a noite / 8856-7660.

o caminhão Puma 914 Cd 1993 c/ Baú 4,BOC
x 2,4 L x 2,10 altura. Motor revisado (Kit
novo), pneus em bom estado.MWM 229. R$
25.410,00. Ano 1993.Tr. 33734105/9103-7300

o Pampa, 92. R$ 5.500,00. Tr: 3370-0719/
9953-3878

o Jipe ano 65, 6 cilindros, 3 dono toda original,
na cor azul, restaurado. ótimo estado de

conservação. Tr: 3375-2:1:36. R$ 20.000,00

o Hyundai 130 cor prata, 2011, completo, c/cambio
autom. e ar digital, 8 air bag. Tr. 960g.1179.

o Santana 2001, 2.0, 4 portas, completo (vidro
elétrico, direção, ar e alarme) em ótimo estado

de conservação. R$ 16.500,00. Tr. 9973 1420

o Vendo caminhão 608, baú. Aceito propostas. Tr:

9213-2502/9644-2125.

o caminhão Fiat Iveco truck no chassi, 15

toneladas, ano 81. Bom de mecânica. R$
30.000,00, aceito propostas, troco, financio. Tr.

3370-1550/ 9929-8922 tim /8811-0769

o PARATI CL 1.8 MI, 97/97, Cor Cinza, Placa
final 5. Avista R$ 12.000.00 ou entrada R$
4.000+assumir o financiamento. Fone (47)
3379.1342 - Ivo ou Jonatan (Estuda Proposta)

o Ranger 2006, prata, diesel, comp.R$ 56.000,00.
Tr. 33764611 ou 9277-0356 c/ Almir.

o Corolla, 2004/2005 - preto completo. Com
sensor de estacionamento dianteiro e traseiro.

Fechamento automático dos vidros, licenciado.

R$ 29.000,00. 47 9937-0655 - com Elizabete

o Audi 1.8 ano 99, prata, 2 portas, 150 cv, couro.

Em ótimo estado, revisado. R$ 21.000,00
particular. Tr: 3273-7644 ou 78134785

• C3 Exclusive 1.6. 2006, Ar, Direção elétrica, air

bag, freios abs, trava, vidros. ótimo estado - Cor

prata cantata com Juliano fone (47) 9176-9625.

R$ 12.700,00 + 37 parcelas de R$ 408,58.

o Audi A3, 2006, prata, cambio automático, ar bag
duplo, ar digital, abs completo, revisões sempre
na autorizada. R$ 30.000,00. Tr: com Fábio (47)
9103-7300/9103-7200/33734105

• Vendo Toyota Corolla Altis, 2.0, prata, ano 2011.

20.000 km. Tr. 3370-5591 ou 9927-9944.

o Vendo um Verona, 91, 1.6. R$ 3800,00. Tr.
9962-3664.

o Vende -se ou troca - se por Terreno um Trailer

2010, preço abaixo da tabela Fipe. R$ 3372-
0665

VENDE-SE

TERRENO CHAMPAGNAT - ALTO PADRÃO
Bairro Amizade, Escriturado, Livre de

enchente, terreno alto.
;

Area de 392 m2• Valor: a consultar.

TRATAR: 9929-8488

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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rorlen izid
Rua Presidente.Epitácio Pessoa, 566

Sala 101,. Centro, Jaraguá do Sul- se

Ana Lucia B (Jaraguá Esquerdo)
Suíte + 01 quarto, 73 m2 de área

privativa, Prédio com elevador.
R$ 175.000,00

Ed. Ruth Braun ( Centro) - 02
suítes + lavabo. -cozinha e BWC

mobiliados, 02 vagas de garagem
-R$ 265.000,00

Casa de alvenaria com 24Sm2. Suíte + 3

quartos, sala de jantar e estar, COZo mob. e

copa conjugada, bwc, lavabo e gar.
Terreno ct 972m2 (36x27) com lagoa de

peixe e espaço nos fundos para construir

uma ampla área de festas com piscina.
R$ 5S0.000,OO

Ed. Ducalli de Lucca - Barra do Rio Cerro -

Aptos com 71m2 de área privativa. Suite +

01 quarto, 02 vagas de gar. e 02 sacadas.

Entrega para Abril de 2013. R$I45.000,OO

Marlene Izidoro da Costa
Corretora de ImóveIs - CREel 21681

marlene@marleneimidoro.com.br

Gustavo Felipe da Costa
Cone ter de Imóveis - Creei 16019
gus.tavo@rnarleneizidoro.eom.br

Ed. Vieiras (José Emmendoerfer
- Nova Brasília). Suíte + 02

quartos, 87m2 de área privativa,
Sol da manhã. R$ 190.000,00

Esmeralda (Rua João Picolli

CENTRO). Suíte + 01 quarto,
65m2 de área privativa, O 1 vaga

de garagem. R$ 205.000,00

NOVA BRASILIA - Apartamento
de 128m2 com suíte + 01 quarto,

cozinha e área de serviço
mobiliadas. R$ 180.000,00

..

Ed. Gracilis - Jaraguá Esquerdo
Suite + O 1 quarto - 77m2_ A partir de

R$ 194.000,00. Suite + 02 quartos - SOm2-
A partir de R$ 232.000,00

Ed. Galaxy - Baependi
Suíte + 02 quartos - 115m2 de área

privativa. 02 vagas de garagem. A partir de

R$ 335.000,00. Entrega para Novf2014

Ed. hnperialis - Barra do Rio Cerro
02 quartos - 66m2 a partir deR$ 193.000,00

Suíte + 01 quarto- 71m2 - A partir de

R$ 200.000,00

LA O
a 991 - 586 9 23.9739/ Locação 9923.7090 I 9934- . 069

L1052· Casa.'Barra dO Rio cOOo· Com oi SIJÍIlI, 02qu�, sala, oo;;ii� áre<l de ser;;Ço,
despença, garagem.R$ 700,00.
L1053· Casa- Centro . Com 01 suíte com banh�m, 03 quartos, 04 salas sendo 02 com sa
cada, cozrna bwc, escritOlio. Area de serviço, churrasqueira, 02 vagas de garagem, fundos
com edicu�, Ioda rnrada com ponão eletrônico. R$ 2.500,00
L1054 • Casa • Vila Rau • Com 03 quartos, sala, cozrra, copa, bwc, área de selViço, gam·
gem, toda mumdaR$ 600,00
L1062 • Casa Comerr:ial • Centro· Com 01 suite, 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
servço, gal1!gem, jardimR$ 3.000,00
L1063· Casa -IlhaêJa Rgueim· Com 02 quartos, 02 bwc, , 02 sacada, sala, cozinha, área de

festa, gal1!gem para 02 carros, jardimH$ 990,00
L1065· Casa- Centro· Cf 02 suites, 02 quartos. sala, copa, cozinha, 02 bwc, área de serviço,
depósito, gar PI 02 carros.Toda mumda, por1áo eletrônico.R$ 1.800,00
L1067 . casa- Vila LaIau· Com 02 suites, 03 qIS, saa, COZo 03 bwc, área de serviço, área de
festl com churrasq. depósito, gar PI 02 carros, toda murada.R$1.BOO,00
L1069 . Casa . Vi� Nova • Com 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, área de serviço, va·
randaR$ 600,00
L1 070 . Casa . Vi� Nova • Com 04 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, área de serviço,
vamnda, garagem para 02 carros, muradaR$ 970,00
L1071 . Casa . Vila Rau • Com ·01 suite, 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
garagem R$ 800,00
L2116· Apartamento· Chico de Paulo· Com 02 quartos, bwc, cozinha, sala, área de serviço,
garagem. R$ 500,00 e Cood.Aprox. R$100,00
L2123· Apartamento. Czern�cz • Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, bwc,
gal1!gemH$ 600,00 e Cood. Aprox. R$100,00
L2135 . Apartamento· Centro· Com 01 suite C/ closet, 01 quarto. bwc, sala, cozma, área
de serviÇO, sacada C/ churrasqueim, garagem, elevador, TODO MOBILlADO.R$ 1.800,00 e

Cond.AproKR$ 180,00
L2142 • Apartamento • Vila Lalau • Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço.R$
750,00 e Cond.AproK R$150,00
L2143· Apartamento· Chico de Paulo· Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada C/ churrasqueim, garagem.R$ 550,00 e Cond.AproKR$ 120,00
L2158 • Apartamento • Centro . Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço, gara.
gemH$ 750,00 e Cood.Aprox.R$ 120,00.
L2166 • Apartamento· Centro· Modelo LofLR$ 450,00 e Cood.Aprox.R$ 150,00
L2176· Apartamento. Czem�· Com 01 quarto, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
gal1!gem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$ 120,00
L2178 • Apartamento • Vda Rau • Com 01 quarto, sala, cozinha, bwc.• semi mobiiado.R$
480,00 e Cond. Aprox. R$ 130,00
L2181 • Apartamento • Vila Rau • Com 02 quarto, sala, cozinha, bwt:.R$ 520,00 e Cood.
Aprox. R$130,00
L2185 • Apartamento • sao tus- Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,I sacada com churrasqueim, garagem.R$ 850,00 e CondAprox.R$ 90,00
L2187 • Apartamento • Vrla Nova· Cf 01 suite, 02 quartos, bwc, sala, COZo com JJa, área de
servço, sacada com churrasqueim, garagem.R$ 900,00 e Cond. Aprox. R$ 150,00
L2188 . Apartamento· Centro· Com 01 quartos,cozinha, bwc, área de serviço, sacada.R$
440,00 e Cond. Aprox.R$100,00
L2189· Apartamento ·lIha da Rguelm· Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueim, garagemR$ 650,00 e Cood. Aprox. R$ 90,00
L2190 • Apartamento • Vi� Nova· Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
garagem. A$ 500,00 e Cond.R$ 110,00
L2201 . Apartamento • Baependi • Com 03 quartos, O2bwt:, sala, copa, cozinha mobifiada,
área de serviço mobiliada, despença, 02 sacadas sendo 01 com churrascp.Jeira, garagem.
R$950,OO
L2202· Apartamento. Centro· Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço, sacada
com churrasqueia, garagem,R$ 700,00 e Cond. Aprox. R$120,00

i L3016" Sala Comercial· Centro· Com 32m2, bwc.R$ 550,00
L3057 • Sala Gomen:iaI • Vila Nova· Com 02 bwc, 02 SpIint Instalada medincI:J 90 m' e
rrezarino.R$ 2.800,00
L3069· Sala Comercial· Nova Brasilia· Com 140m', 01 bwc, estacionamento.R$ 3.000,00
L3070· Sala Comercial· Centro· Com 300m' e bwc.R$ 4.000,00

.

L3071 . Sala Comen:iaI· Czemiewicz • Com 15Om'.R$ 1.3000,00
L3072 • Sala Comercial· Com 01 bwc e 40m'· R$ 1.000,00
L4013· Galpao· BR 280:Gom 1.730m'H$15.ooo,00
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www.epassos.com.br

EPASSOS
. , .

rrnovers
CRECI3057J

www.facebook.com/epossos. imoveis

473055 0073

APARTAMENTOS
DESTAQUES

CASAS

TERRENOS

roil
C6Q. 2055 - Apartamento todo

mobíliado, 1suite e 1dormitórlo fi
2 vagas - Centro

f
lUíI

Cód. 2035 - Apartamento 1
suite ... 1 quarto - Rau

Cód. 2(l05 - Apartamento
1 quarto - Centenário

Cód.1039-Ca9&
co�llreskl.ElneIa11 suj� e.

1 QUl:Irto - Centro

COO. 1021 - Casa 2. $ull� 2

QUartos, piswa - Sana do Rio Cerro

Cód. 1023 - SQbrado 1
suíte + 2. quartos

COO. 3004 - TerrenQ
Jara,g,vâ Esquerdo. Cond. fec;hado

SOO,3Om"

Cód. 3C47 - Terreno CoroerQaI
João Pe$soa-11.1OQm·
(65x180) - ConsuI!e-nos

COO. 3038 - TemI:no em c:ood.
!edIado - Wa Nova - WaQgio

di f31u.goago - 546.91m>

Cód. 2049 - Apartamento-
2 quartos - Vila Nova

CócI. 2052 - Apartamento
1 suíte + 2. quartos - Centro

Cód. 2043 - Apartamento 1 suite.
2. quanO$ - Nove Brasflia

Côd. 1055 - Sobraoo 1 $uite ma�ter
.. 2. quartO$ • Barra do Rio Cluro

Cód. 1000 - Sobrado
1 suite + 2. dQrmitôrioo. • Rau

Cód. 1� - Cssa 2. quartos - Centro
SchoIoeder

C6d. 3027 -loteamento Nowo
Hoóz.oIlle-Amizade- 340m2

COO. 3046 - Terreno wa Nova-
624m"

�.

Cód. 2040 • Apartamento
3 suftSll • Ed. Belvedere

if
�

Cód. 2041 APllrtamento 1 suite -+

2. quartos • Centro

Cód. 2058 -Apartamen[O semi
moI,),Hado. 1 surte .. 2 quartos -

Centro

Coo. 1041 - �!la 1 sufle e 2
d«mlt6río$ - Ne.rou Ramos

Cótl, 1053 - 1 suite
+ 2 quartos - Ilha de Figueira

CQ(I, 1043 - �sa
1 suite master .. 2 quartos· Amiuóe

coo. 3026- Terreno
Tres Rio!; do Norte, lO(. Paineira$

479,6&n'

Cód. 3Q25 - Teneno
�-lot. MI.Iftique

Cód. 2042 • Apartemento
1 suite .. 1 quartc- Centro

Jljij
COO. 21148 - Apartamento 1

suite .. 2 quartos -

CzemiewíCl

Coo, 2051-Apartamento 1 suite.
Z dormit6riotl. dep. Empregada, 2

vagB4 - Centro

Çód, 1056 - Cs$l) 2 quartos
Cenlro Sohrooder

Cód. 1057 - Casa 1 suite
.

ampl;! '" :2 quartos -

Amí.:ade

Cód, 1004 - 1 suüe ... 2. q•.lartos
lote<tiTl6J:1to K'Pallema

Guaramirtm

Cód. 3041 - Terreno
Jaraguá Esquef'do. 547,5Onf

Preços VáfidQ& di. 3OI0Sl2Q12 excIu$il(arntm
para pagamento. ViSta. I'i(J$Valote& Ind� não

�stãó inseridsa desJ)t&8$ tetlíffvas â trans�çla do
bem êlS.qU81$ serão CQSt&$dés pelo comprador.

Ofertas com outras condiçlSes lni::tuslVe ® preço e

forma de pagamento podetiQ ser analisadas, mas

sua acEli� de�de da e�resg
çon®rdânciâ dO vendedor",

www.epassos.com.br·
Marina Frutuoso, 180· sola 4.0

(em frente 00 restaurante Califórnia)
Centro .. Jorost.1� do Sol .. se

Cód. 3006 Temmo ãtu de
530,00fn2 - Vila Nova.

I.
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Empreendimento Champagnat
� 1 suite + 2.qtos -A.I. 90m2 e 121m2 I 2 suites + 1 qto -A.l245m2

Hall de entrada e Salão de festas Mobiliados e Decorados
.'

A partir de R$26�.OOO,OO
..., Acabamentos Vatil Construtora

Empreendimento Monte Olimpo
1 suite + 1 qto com A.I.80m2 I 1 suite + 2 qtos A,I.110m2
2 suites + 1 qtoA.I.187m2
Hall de entrada e Salão de festas Mobiliados e Decorados
Acabamentos Vati! Construtora

�

- 2 qtos- Barra do Rio Cerro
prox. a Malwee
R$ 480,00+ cond.

-2 qtos - Centro
prox. Onco Cllnica Jaraguá
R$750,OO+ cond.

-1 sufte + 1qto - Vila Lenzi
prox. Weg 1

rii�::'::::::��iiiiiiii���::;:::����������
R$800,OO + cond.

I Terrenos
I a partir de

60.000,00

Locação Residencial
COBERTURA DUPLEX

Ref.:0017.018

2 suítes + 1 quarto
+3 salas + 2 sacadas

-1 suite + 1qto - Centro
prox. Onco Clínica Jaraguá
R$800,OO + cond.

Locação Come(c;al
-Ponto Comercial - Centro
prox. Breithaupt da Renold
Terreno 375m2
A. Construidartôõm"
R$2.550,OO .

I '- Bain"o: Banà do Rio Cerro
I �,

I..J �"'1 qtoApartirR$130.000,OO

t;:;;��� i���"t- c��.ã;'i"�J;.�';!_J��:'";._��chu�ra.
De aoonlo com a lei n' 4591164, Informamos que as Informações e ilustrações neste malenallêm carécterexclusivamente pr'DmOClonal. de acordo com o memonal descritivo. Os móveis, assim como alguns materiais de acabamento representados nas ilustrações e plantas,não constituem parte integrante do contrato.
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DESCUBRA O' PRAZER DE MORAR

H. WOLF
-�-� � -.-� - _.� - -� -- - - - - - � �-

1�ILli�'

,
'
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IMÓVEIS
20 ANOS COM VOCÊ!
www.girolla.com.br

Rua Barão d.o Rio Branco, 65,0 I Centro f Jaraguá do Sul I se I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com.br I www.girolla.c_om.br

3003: 3003 - SAINT TROPEZ-
1, 2 ou 3 qtos. À partir de R$ 140
mil com excelentes condições
de pgto.

3256: MORADAS DA SERRA
- Suíte + 2 qtos, cozinha mo

biliada, prédio com piscina.
R$ 220 mil

3046: VILLE DU SOLEIL -

Novo. Suíte + 2 qtos, sacada e

2 garagens. R$ 350 mil

3154: JARDIM AMÉRICA - Novo.
2 qtos, sacada com churrasquei
ra. R$ 100 mil (à vista ou R$ 125
mil com outras formas de pgto)

1196: ILHA DA FIGUEIRA -

177m2 cf suíte + 2 qtos, coz
inha mobiliada. R$ 320 mil.
Aceita apto.

3050: CATARINA ERSCHING
- Semi-mobiliado. Suíte + 1
qto. Prédio com piscina, eleva
dores, academia. R$ 260 mil

1057: ÁGUA VERDE - Sobra
do com 270m2 - suíte + 2 qtos,
cozinha mobiliada, área de fes
tas. R$ �95 mil

1217: ESTRADA NOVA -

79m2 cf 2 qtos, cozinha mobili
ada. R$ 165 mil. Aceita carro
ou terreno.

TERRENOS

3017: ÁGUAS· MARINHAS -

Novo. Suíte + 2 qtos, ampla saca
da e 2 garagens. R$ 258 mil

3176: JARDIM EUROPA -

Novo. 2 qtos, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira e

garagem. R$ 130 mil

1097: BAEPENDI - 210m2 d
suíte + 3 quartos, área de festas
com churrasqueira. R$ 375 mil

1229: JGUÁ ESQUERDO -

140m2 cf 3 qtos, cozinha mo

biliada, área de festas e am

plo terreno livre. R$ 220 mil.

2002 - CENTRO -1.558M2 - R$ 990.000,00. ACEITA APTO.
2004 - CENTRO - CONDOMíNIO FECHADO - 2.293M2 - R$ 171.000,00
2055 - ÁGUA VERDE - 465M2 - R$ 88.000.00

2074 - BLUMENGARTEN 11- 382M2 - R$ 118.000,00
2078 -ITACOLUMIII- 357M2 - R$ 120.000,00
2081 - HORIZONTES - 340M2 - R$ 79.000,00
2194 -ILHA DA FIGUEIRA - 7.500M2 - R$ 980.000,00
2197 -ILHA DA FIGUEIRA - 378M2 - R$ 135.000,00
2228 - CONDOMíNIO FECHADO AZALÉIA - 698M2 - R$ 295.000,00

.

2237 - JOÃO PESSOA - 310M2 - R$ 80.000,00
2242 - NEREU RAMOS - 300M2 - R$ 79.500,00
2244 - NOVA BRASíLIA - 2.465M2 - R$ 800.000,00
2260-RAU-500M2-R$7Z00�00
2293 - RIO D� LUZ - 500M2 - R$ 290.000,00
2361- TRÊS RIOS DO Sl!L - 371M2 - R$ 80.000,00
2367 - TIFA MARTINS - 350M2 - R$ 120.000,00
2412 - VILA NOVA -1.912M2 - R$ 1.300.000,00
2417 - VILA NOVA - 851M2 - R$ 225.000,00

\ I

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 - 251!li
d 2 suítes master + 1 qto, cozinha e

churrasqueira mobiliadas. R$ 935 mil.
Aceita ãpto. em ltajaí ou BC ou terreno
em Jaraguá.

1225: JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno com 2 casas, 661 m2• Ide
al para construção de um prédio.
R$ 695 mil. Aceita imóvel.

1478: CORUPÁ- Toda reformada.
60m2 cl 2 qtos, sala, cozinha e

bwc. R$ 110 mil

3000: DUBAI - Excelente
acabamento. Semi-mobiliado
cf suíte + 2 qtos. 2 garagens.
R$460mil

3051: NOVO HORIZONTE -

Semi-mobiliado. Suíte cl closet +

1 qto e 2 garagens. R$ 320 mil

1140: CHICO DE PAULO
- Sobrado com excelente
acabamento, 215m2 - suíte
com closet + 2 qtos. R$ 550 mil

1337: SÃO LUIS - 206M2 - Suíte
cl eloset e hidro + 2 qtos, área
de festas com churrasqueira. R$
370mil

3111:ARNO REICHOW-Suíte
+ 2 qtos, 2 sacadas, 2 bwc's,
churrasqueira. R$ 184 mil

1342: TIFA MARTINS - 2
quartos, sala, cozinha, área de
serviço. R$ 176 mil. Aceita apto.

3302: ILHA BELA - Novo. 1 quarto,
sala, cozinha, garagem ... R$115 mil.
Aceita imóvel QU automóvel.

1076: AMIZADE - 160m2 - Suíte d
eloset + 2 qtos, cozinha mobiliada,
área de festas. R$ 340 mil

1232: JARAGUÁ ESQUER
DO - Terreno de esquina
com casa + sala comercial.
R$ 318 mil

1256: RAU - Geminados
novos - 170m2 (cada) cf
suíte + 2 qtos, área de festas.
R$ 250 mil

1335: SÃO LUIS - Sobrado com

252m2, divido em três residên
cias. Ideal para investimento.
R$ 350 mil

3201: ARVOREDO - NOVO. 2
quartos, sala, cozinha, sacada
c/ churrasqueira. R$ 145 mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI - Exce
lente localização. Suíte + 1 qto. Consulte
nos. R.I. 3-61.920

3152: EUGENIO TRAPP - Suíte + 2 qtos ou

Suíte máster + 2 suítes, vaga de garagem
adicional, terraço*. Area de festas d piscina,
salão de festas, dois elevadores e muita co

modidade.Consulte-nos!

3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto, Suíte +

2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos.

3025: CENTRO - MANHATIAN - 3 suítes,
2 gar. e a vantagem da planta poder ser

modificada para atender às suas necessi
dades. RI. 4-31.988. Visite o decorado.

3110: JGUÁ ESaUERDO - ANA 3334: ESTRADA NOVA - ES
LÚCIA (Torre B) - Suíte + 1 qto, TAÇÕES - 2 qtos, sacada, por ap-
sacada cf churrasq.RI. 1-62.185 enas R$115 mil RI. 2.43.785

3011: VILLENEUVE - Alto padrão e ex

celente localização. Suíte master + 3
suítes. Condições de pgto especiais.

3392: VILLAR - Excelente localização. 2
quartos, sacada com churrasqueira. Con
sulte valores e formas de pgto. RI. 2-57.444

3007: MILANO - Exoolente padrão d suíte
máster + 2 suítes, 3 garagens. Consutte-nos!
RI. 1-65.549
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3406: ESPLANADA GLATZ - 2 quartos,
sacada com churrasqueira. Entrada +

Parcelamento + Financiamento. Condições
imperdíveis. RI. 2-66.608

3094: Czerniewicz - Última unidade com

preço especial- Suíte + 2 qtos, 2 garagens.
R$180 mil

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m2 dos ambientes. Valores e

condições especiais. RI. 7-20.073

3206: PALADINO - 2 quartos, sacada
com churrasqueira. Pagamento facilitado.
R.I. 1-61.660

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de
plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços + parcelamento.

;/:

3368: VILA LALAU - ANGELO ME
NEL - Suíte + 2 qtos, 1 ou 2 gara
gens. Visite o apto. decorado.

3019: CENTRO - JARAGUÁ TOWER - Duas

opções de planta, forma de pgto facilitada. Aooita
imóvel no negócio. Consutte-nos. RI. 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
RI. 1-65.839

3370: MELlAH - 2 aTOS ou SUíTE + 2 aTOS. Á PAR
TIR DE R$ 135 MIL. CONHEÇA AS EXCELENTES CON

DiÇÕES DE PAGAMENTO.

o

3281: EMMENDOERFER HOME CLUB - 3

opções de plantas. Aqui v� aproveita o mel
hor da vida, na segurança da sua casa. Visite o

decorado.

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUíTE + 1

QUARTO. ENTRADA + PARCELAS FACILITADAS. À
PARTIR DE R$ 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 03 qtos (sendo 1 suíte), 2 vagas de garagens
(opcionais). Entrada + parcelamento. RI. 62.167

o
c
Q)
E
o
E

CIl

.8
'ãi
.S"
CIl

o
.cu
t5
Q)
CIl
o

"O
cu
'(3
C
:::J
C
cu
CIl

�
3064: BAEPENDI - PÁSSAROS E FLORES - Suíte + 2 �

>

qtos. R$ 310 mil RI. 7-2.597 CIl

o
•
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Creci/SC 2.807-J
'III ,,, �

imovets 47 9248-9078 (Vivo)
Plantio

47 9672-1052 (Tim)

Apartamento com área privativa de 96,76m2 sendo
SU� + Dormítório, Banheiro, Cozinha, Área de
Serviço. Sala de Estar e Jantar, Elevador, Sacada

com Churrasqueira e 01 Vaga de Garagem.
R$ 250.000,00

ZA
Apartamento com 88m2 sendo 03 DormItórios,

Banheiro, CozInha Mobiliada, Área de Serviço, Sala
de Jantar, Sala de Estar e 01 Vaga de Garagem

8$142.900,00

R

Apartamenio com área prívatiVa de 87,67m2 sendo
Suite + 02 Dormitórios, Cozinha, Lavanderia, Sala

de Estar! Jantar. Lavanderia, sacada com

Churrasqueira e 01 vaga de Garagem
R$ 215.000,00

RESIDENCIAL CIZESKI
Apartamento com área pri�átlYa de 56,81m� sendo 2

Dormltórlos , Sala Estar/Jantar .Cozlnha ,

Banhelro,lavanderiu 01 Vaga de Garagem
PODE SER fiNANCIADO

R$ 109..900,08

Casa com 38,99m2 sendo 02 Dormitórios,
Banheiro, Cozinha, Sala e 01 Vaga de Garagem.

R$135.000,OO

Parte Sugerior
03 Dormitórios
Banheiro
Estar íntimo

Térreo
Sala de Estar
Copa
Cozinha
Banheiro
Área de Serviço
Garagem

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ofertas yólidos até; 18 de agosto de 2012

3370·1122
9117·1122

www.ivanaimoveis.com.br

contato@ivanaimoveis.com.br
Plantão de Vendas:

9117 ·1122

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO .. JARAGUÁ DO SUL-SC

,

Ref. 3056 - Terreno - Bairro

Avai - Fundos da Rua Natalia

Safanelli (Servidão de

Passagem) - Guaramirim.

Área: 24.877,95m2
Frente: 243,22m (sendo

SO,SOm com a servidão de

passagem)

R$ 1.200.000,00

APAfHAMENTO TIPO FLAT COM

ÓTIMA r.OCALlZAÇiÃP No IERC(:IBÇ?'
ANO�R'COM SLE,VAD@R'lii"tOL DA !

f.J l\NHA. POR APENAS R$ 80 MIL
COD 1035

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Você escolhe sua 'conquista

n

Ref467 - Piçarras
1 suíte + 2 qtos, 2 salas, sala de jantar, dispensa, bwc, àrea de festa com bwc,
piscina e demais dependências. Óferta do mês por R$320.000,OO. Aceita imóvel
em Guaramirim ou Jaraguá do Sul e parcelamento direto com o proprietário

•
•

Esplanada Glatz.
Na Vila Nova,
sua vida nova!

1

•. dormitórios

Área di! t(lo�,,,,i() Integrada (<:ol,lnha,
salas <l1! �s!ar e limIar)

., vaga prly�t1,," ele fJilragefll çom op��o para

i'lquls\(�o de mi.lj� UrYI�

Área verde e dI! lazer PlaYfl1oont!
$<ll�() de 'estas

1; eleva<lol1i!S 1'01 bíoco

Incorporação'e construção!
Venda.s:

(47) 3055-0919

(47) 8447-9319
(47) 8424-5050

www.engetecimoveis.com.br
Padre Pedro Franckeo, 217 - Centro - CEP: 89251�040 - jaraguá do sul/se

Sobrado em Barra Velha (Região do Tabuleiro)
Térreo: Garagem p/2 carros, 1 qto, copa, bwc, área de festa com churrasqueira, alàrme
• portão eletrônico - 10 andar:
1 suíte + 2 qtos, sala, bwc. R$350.000,OO Aceita carro, terreno e imóvel de menor valor .

.�
REF441 - Centro

Casa alto padrão com 1 suíte máster + 2 suítes, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, área
de festa,dependência de empregada, piscina, garagem para 3 carros. R$ 1.300.000,00
(Aceita propostas)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3055 0919�En
Você se es tO

=F410 - Tifa Monos

sa + terreno + galpão - Casa cl 3 qtos, sala
�tar/e;:)tar, cozinha mobiliada, área de serviço,
a de festa, bwc. garagem. Galpão com

Om' e terreno com 748,SOm'. R$ 240.000,00

eno bem localizado nas margens
BR280 - + OU - 3.000M'.
300.000,00

qto de visita cf suite. 3 bwc, suíte
incipal. garagem pI 2 carros, toda

rada, cozinha, lavanderia. R$
5.000,00

F447 - Água Verde

�sa com 2 suites + 1qto, escritório,
�Ias de jantar! estar integradas,
pzinha , área de serviço, bwc social,
aragem com churrasqueira + edícula
em +·25m"'. R$ 320,000,00

REf 453 • tlha da Figueira
/Casa alvenaria com 3 qtos, sala,
cozinha, área de serviço, garagem,
bwc, toda murada. R$170.000.,00

REF 445 • Amizade
Apto térreo com 2 qtos, sacada com

churrasÇlueira, cozinha mobiliada,
bwc, sala,
garagem. Valar: R$ 150.000,00
Aceita proposta de casa com maior
valor

i:

REF 454 • Tlfa dos Monos
Casa de alvenaria com área de serviço,
bwc social, bwc de serviço, copa,
cozinha, churrasqueira, 3 qrtos + 1
sufte, depósitot1 vaga de gara�qem, faJe,
sala de lantar. erreno com 42T,50m2•
R$165.000,OO (aceita proposta)

REF 149 • VILA NOVA

Metragem da casa: 200m'. Metragem do
terreno: 600m� Casa com suite, 02
quartos, bwc, sala, COZ., área de serviço e

garagem para 2 carros. PReÇO A VISTA
R$ 380000,00 OUR$ 12000000 de
antr da ALDO em lê 90 ( NQVENTA )
par 01,1 de 3( tr' ) CUS S mensai .

REF462 - Sobrado I Apto· Centro

São 2 aptos com aproximadamente
85m2 cada (área construída não está

averbada). R$400.000,OO

Padre Pedro Francken; 217 - Centro - CEP: 89251-040 - Jaraguá do sul/se

www.engetecimoveis.com.br

REF347 - Champagnat
1 suíte cf closet, 2 qtos, 3 salas, cozinha

mobiliada, 5 bwc, área de festa mobiliada,
garagem para 2 carros, piscina, depósito,

sistema de aquecimento solar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3{JJf!/z(}d Fead� :7odOd
3371-0768

1fAftItnfIltI,.imobt' Ia I,ajardim.com
�Rua Rei�oldo Rau, 585 . Centrol • J�raguá do ��II

Centro· Res. Ágata, 2 quartos
R$ 160.000,00

www.ocorreiódopovo.oom.br

DEIXE-NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL.
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONOSCO.
-

LOCAÇA0
Apto· Amizade - Apartamento com 2 quartos, sala,

cozinha, area de serviço, banheiro e garagem.
Valor R$ 500,00 + cond .

• Casa Comercial- Rua João Picoll! Centro
Valor R$3.000,00

- Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vila Lalau.
Valor R$800,00 + R$60,OO cond.

• Res. Saint Moritz • Vila Nova: Apartamento com três
dormitórios (sendo uma suite), sala, cozinha com

mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duas vagas na garagem.
Valor R$ 1.050,00 + Cond.

- Galpão. Guaramirim . Galpão com 262m2 em

Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Sala comercial· Centro - Sala comercial com dois
banheiros. 60m2. Valor R$ 1.000,00 (água incluso).

Res. Maguilu • Centro - Apartamento no centro de
Jaraguá do Sul com dois quartos, sala, cozinha, área de
serviço, banheiro e garagem. Valor R$ 650,00 + cond .

. casa- Jaraguá esquerdo - Excelente casa com quatro
dormitório, sala com sacada, cozinha com móveis sob
medida, banheiro, sacada, area de serviços, area de

lazer, ampla garagem. Valor R$ 1300,00 (nego.ciável).

- Res. Lilium - Vila lalau - Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha com móveis sob medida, sacada

com churrasqueira, banheiro, area de serviço e

garagem. Valor R$ 620,00 + cond.

3275.1100
Plantão 9921.5515

AGO� tfM NOV ENDEREÇO!
Rua Bernardo Dornbusch, 1568

Sala 031 Vila Lalau (após a Marisol)
Jaraguá do Sul 1 se

Imóveis para venda

Ltn a vista panorâmica,
possui 2 dormit. (1 suíte),
cozinha cf móveis planejados.

I
(
,

\
-

Composta por residência em alvenaria com área de 300,OOm2,
contendo 3 dormit. e demais tlepend. Possui campo de futebol,
área de festas, piscina, 2 lagoas, espelho d'água, pomar e canil.

I móveis para locação

$
�

-

............_- mf.h
Ampla residência, 4 dormit.
(suite cf hidromassagem), demais
dependências e piscina.

,mi(
Alvenaria (semi-nova) 2 dormit.,
e demais dependências, em

terreno de 306 m",

BAEPENDI - Apart. 2 dormitlsuíte, sacada cl churrasq. Aluguel: R$ 850,00
CENTRO - Apart. 1 amplo dormit., demais dependo Aluguel: R$ 560,00
CENTRO - Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Aluguel: R$ 900,00
CENTRO - Sala comercial térrea, cf área 45 m2. Aluguel: R$ 650,00
CHICO DE PAULO - Casa alvenaria, '3 dormitlsuite, demais dependo
VILA LALAU - Galpão área 300 m' (ideal pr depósito). Aluguel R$ 2.200,00 'li. i

.
.. .'

.
. . Alugue à partir dé R$ ,

VILA NOVA - Apart. 2 dormI!. NOVO, demais depend, Aluguel. R$ 700,00 Rua Antôhio Francisco Dlemonn
Bairro Vila Nova ,- Próx. Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371·2117

Plantio Vendas: (47) 8404·8498/9183·2333

(4 )3
112-1700

721700 www.mullercorretor.com.brE n Mül r
tor d Im "vei
I/se N°. 8530

(47)
Rua. José Menegottl, 410· Nova Brasrlla

Jara ué do ui R se

COMPRA ALUGA
VENDE ADMINISTRA

1 (
i !

'1 I
I
I cód.1100 - Vila Lenzi - Casa 1

I suíte, 2 quartos, sala jantar, sala TV,
copa, cozinha, despensa, bwc,

II lavanderia varanda, piscina 7 x 4 , 1

garagem, sala de festas e

churrasqueira, jardim R$ 380mil
l

Cód 4D21 - Sítio/Fazenda - Scroeder

D. Mamas, com toda infra-estrutura

� para criação e ins. gado, 2 caso

� galpões, trator etc. já com Mapa

! Georeferenciado. ár. 4DD mil m'.

i! R$1.800.000,OOl
\
_ � ,,-,",,, "'" ,...ro .....

Cód. 3053 Vila Nova - Prox. Bar

do Oca - terreno - área +/- 4.147

m' com galpão de 6DO,DOm', com

mezanino.

cód.2010-Bal. Camburiú- - Edif.
c/toda infra-estrutura, si, copa/cozo

sacada envidraçada, 2 quartos,
garagem.

De: 460 mil por

l 360 mil
_.

Cód.111 O-Firenze -casa nova-1

suíte, 2 quartos, sala/ copa,
cozinha, lavanderia, b.wc, I

churrasqueira 2vg garagem -R$J250 mil
..._=,,�� ..." -" .,..- .

R$2.000.000,OO

Cód. 2017 - Centro -

Cód.2021-Centro - Edit. Juliana-

I Apartamento 1 suíte, 1 quarto, Apartamento 1 suíte. 1 quarto, salal
sala/ copa, cozinha, lavanderia, copa, cozinha, lavanderia, bwc,

1

L
bwc, churrasqueira sacada churrasqueira, sacada garagem· of.

...... �:����.R��:0�:����1: _......) <.;..__ ..�.. _������_.�_.

Cód.1105· Vila Lenzi - Casa

mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

cozinha, despensa, lavanderia
varanda, garagem, churrasqueira,

Cód.1049 .. Nova Brasítia - 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

eanco
.... ��rtl'��'�I,��,,_,�tOf
tl_.��._lMa"I_�l•.Ãlt�I:"_L1dl
_�.I!jJIt\.�, 1l4tS8i

�.31__Ifl\.lm1li\,st41�.��j�,���,
�_,���,,_.�ip$ijlW��ffi.
�.�I�dIill'i�u�,""itt"�i ....,••

/tfIIIf.. ZW��.�Ii\._iOO�",�lml��,�.�ip·�
�1..

.

tl&ij)�tIil��1��, �'1l§�-�_hl...��I���

...�w�rt. �@l11 $líI�)"Sij1Ii\.�i\l�, ���,M,
���_jl'�I§li!l@�ro.
�_Íl\\il��,m.:-�lMl_m,_-�_I._4lP

'ArIJMt· � �jIjIi\\t.." S'#ilL�\, �itII4l�, �ir@.�r����\I,�8

��fii���,,�� "f4I.. �'�lf-Á\l�l�_

Casas Beirro Área/Terreno' Construção' Valor
1048 Centro 532m' 150m' 850mil

1066 Praia Barra do Sul aprox.90m' 100mil
1075 Chico de Paulo 430m' 120m' 155mil
1107 Nereu 375m' 100 m' madeira 60mil

Apartamentos local
2002 SFS/Ubatuba 1 quadrndomar 70m'ISuite+2q 115mil
2017 Amizade Cond. 3quartos 140mil
Terrenos Área
3040 Centro(prox.Kohibach) 3.000m'+f· 510mil
3051 GuaramirimBR280 2.450 m' 3aluguéis 450mil
3054 João Pessoa jr 918,00m' 180mil
3055 Barra do Sul +/·350m' Próx. rapiche lag 25mil
Chácaras
4006 Mass./Rib Gustavo 201.000m' 185miJ
4007 São Bonifácio' 242.000m' • (Prox.Palhoça) 150mil

Aluguel- Centro - ap 3quartos R$795,OO
Centro-ap 1 quarto churrasqueira R$500,00

ÁREAS RESERVA LEGAL
ha - Avaliado em R$ 1.050.000,00 preço de Oportunidade R$ 230 mil

250 ha • Avaliado em R$ 1.800.000,00 preço de Oportunidade R$ 330 mil

500 ha • Avaliado em R$ 3.600.000,00 preço de Oportunidade R$ 550 mil

750 ha • Avaliado em R$ 5.400.000,00 preço de Oportunidade R$ 770 mil

1.000 ha - Avaliado em R$ 7.200.000,00, preço de Oportunidade
R$990mil

10.0DO,00 ha • Avaliado em R$ 70 milhões, preço de Oportunidade
R$ 9,2 milhões

170 ha 1ibagi - Pr - Avaliado em R$ 2.8oo.ooo,DO, preço de Oportunidade
R$460mil

15 GLEBAS DE 2,00 ha CADA - Avaliado em R$ 70.000,00 CADA preço de
Oportunidade R$ 25 mil CADA

.

Magnifica Mineradora Manganes (RO) - R$ 24 milhões

Magnifica Mineradora Estanho lOuro (PR) - R$ 24 milhões
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VE DAS
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h -12h e 13:30h -18:30h

Sábados e feriados plantão,

Rua Barão do 'Rio Branco, 373 rejane@atlantaimoveis.com

Bairro Vifa Nova

Apartamentos com 2 dormitórios, sala de jantar e estar, sacada
com churrasqueira, cozinha, área de serviço, bwc social e

garagem. A partir de 61,58rn2,

Rua Jesé Marangonl, asqui!lli
co:rn a 'Rua Julio FedrL
J.ara9wá d,(l Sul • se

. Marangoni
Rua Jose

�üa 25 de Julho

Residencial Soberano
Bairro Vila Nova '

Resid, Saint Germain na Vila Nova com
1 suite, 2 dormitórios, bwc social, sala
de jantar e estar, sacada com

churrasqueira, área de serviço,
2 vagas de garagem,
Rebaixamento em gesso nas salas,
piso laminado em madeira nos quartos,
porcelanato na sala, preparação para
ar-split, hidrômetro individual.

R$219.000,OO á R$235.000,OO
Apto tipo 1 com 1 suíte + 1 dormitório, sala de estar
e jantar, sacada com churrasqueira, cozinha, área
de serviço, bwc social, garagem,
Apto tipo 2 com 1 suíte + 2 dormitórios, sala de
estar e jantar, sacada com churrasqueira, cozinha,
área de serviço, bwc social e garagem.

Apartamentos a partir de R$200.000,OO

Resld, Neymeier no Baependi
com 1 suíte, 1 dormitório,
sala de jantar e estar,
sacada com churrasqueira,
cozinha, área de serviço,
bwc social. 1 vaga de garage

Sobrado na Vila Rau
com 1 sufte com

closet, 2 quartos,
sala de jantar e estar,
cozinha mobiliada.
bwc social, lavanderi
área de festas com

churrasqueira e

fogão á lenha,
2 vagas de garagem,
R$390.000,OO

Ref.1673
Sobrado no Amizade
com cozinha mobiliaQa
lavabo mobiliado,
área de serviço
mobiliada, 1 suIte

.corn closet e sacada,
2 dormitórios.
sala de jantar e estar,
bwc social mobiliado,
garagem para 2 carros

Resid. Trento na Vila
Lalau com 2 quartos,
sala de jantar/estar,
bwc social, cozinha,

,
área de serviço,
sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem,
R$135.000,OO

Ref.2471
Resld. Quebec no

Amizade com 2 quartos,
sala de jantar e estar,
sacada com churrasqueira
fechada, bwc social,
cozinha, área de serviço,
1 vaga de garagem,
Acabamento em piso
laminado nos quartos,
massa corrida e roda
teto em ges$o,
R$1!l5,OOO,OO

Ref.2483
Resid. Belel no Baependi
com 2 quartos, sala,
cozinha, bwc social, 1 vaga
de estacionamento coberto.
R$150,OOO,OO

Ref.1653
Casa geminada no Amizade com 2 suítes, sendo uma delas
com sacada, 1 quarto, bwc social, sala de jantar e estar,
cozinha, lavabo, lavanderia, churrasqueira, garagem,
Em fase final de acabamento!

R$260.000,OO
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Assessoramos seu processo, desde a compra/venda ate o fínancíamento/escrítura.
A Jg e seu rnóvel cem ( edi :' Q \;, e segJra'lça

*Preços válidos até a próxima edição deste anúncio ou conforme disponibilidade do imóvel.

47 • 7
9153.8033

Rua Donlingos Rodrigue's da Nova, 483 Sala 01

wvvvv.splend,oreimoveis.,com

APARTAMENTO NO CENTRO
COM TERRAÇO EXTERNO

APROX. 130m2 ÁREA PRIVATIVA

Amplo apto com 1 suíte + 2 quartos,
(o 3° quarto foi transformado em Closet),

sala estar e jantar, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem.

Mobília no closet, sala (parcial), cozinha e banheiros

AMPLO TERRAÇO EXTERNO COM APROX. 30m2

Sacada ampla com churrasqueira;
Rebaixo de gesso; Piso laminado.

10 andar, sol da manhã.
R$ 248.000�OO

Res. Hebrom - Nova Brasília

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos.
sacada cl churrasq., garagem.
Aprox. 80.00m2 área privativa.
Prédio cl excelente localização

e padrão. R$ 180.000,00

Res. Santa Catarina - Vila Nova

Apto c/1 suíte + 2 quartos,
sacada cf churrasq., e garagem.

TODO MOBILIADO.
Área privativa: 95,53m2

R$ 280.000,00.

Casa - Guaramirim
Casa c/3 quartos, sala e cozinha,

banheiro, lavanderia, garagem.
Área construída 118,5m2

Terreno com 360m2

R$198.000,00

Casa 3 quartos. Amziade
Linda casa cl 1 suíte + 2 quartos.

sala estar/jantar, cozinha, banheiro,
147.00m2 de área construída
Alto padrão de acabamento.

R$ 400.000,00

Chácara - Rio Molha
Chácara com 49.250m2,

nascente de água,
sem benfeitqrias.

R$ 96.000,00 .

Agende sua visita!

Entrega:
OUTUBRO

2012

A partir de:

BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

• Ampla sacada com GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de arcondicionado (sistema

split), TV, telefone, internet e portões eletrônicos;
• Sala de estar, jantar e cozinha integradas.
• Hall de entrada com elevador;
• Vaga para 01 veículo com opção de vaga extra;
• Salão de festas com espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e parquinho,
• 04 Apartamentos por andar.

* Entrada + Parcelamento direto com a

construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE, 01 BWC
E UM LAVABO - 102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

2 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE -

84,05M2 DE ÁREA INTERNA.
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Mil, Área Tota191183m2

Res. Nostra, Com 70 m2

R$: 1 &J Mil, Água Verde

HOO38 Area priv.: 95,53 m2
- Vila Nova R$: 320 mil por

280 Mil, Consulte-nos !!

.H208D Nova Brasilia

R$: 210 Mil, 95m2

H164Casa com 51 M2

Estrada Nova R$:135 Mil

..

H014 Área privativa '1�7
m2• R$: 400 Mil, Baependi

HOO30 Casa com 120m2

R$:106 Mil, Chico de Paula
H040 Casa com 70 m2.

Amizade, R$: 160 Mil.

H012 Vila Lenzi

R$: 157 Mil

H217D Chico de Paula

92m2• R$: 215 Mil

Residencial São Luis. Área
Total 70.42m2• R$: 149 Mil

H107 Area Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$: 154 Mil,

Centenário

H013 Amizade
R$: 149 Mil

,Casa com 70 M2 H132R Casa 206M2

R$: 230 Mil, Vila Lalau R$:450Mil Barra Rio Cerro

H210D Ed. Tulipa 97m2• H205 Moradas da Serra

R$:320Mil, Centro R$:249 Mil, Nova Brasilia

"-��

H135R Casa de Alvenar-
ia. R$: 380 Mil, Centro

HOO22 Sobrado Geminado.

R$:270 Mit Três rios do sul

Terreno Area 454 m2

R$: 450 Mil Centro

H129R Area Tota. 2.258m2•

R$190 Mil, Amizade

Mil, Área Total 650m2

mil, Res. Jardim Europa
0027 Vila Lalau

R$:185 Mil, 90,43 M2

H0026 Ilha da Figueira
R$:211 Mil, 100M2

H212D Centro. R$: 195 Mil,
Área Total110m2

HOO28 Geminado �o 1 Cr71M2'
Amizade R$: 128 Mil- Entrega

em Outubro 2012

H165D Geminado 70m2•

R$: 150 Mil, Três Rios do Sul

H037 Sobrado com 129 m2.

Jguá Esquerdo, R$: 250 Mil.

H0015 Ed. Monet.

R$: 194 Mil Baependi

H141D Area TotaT 420 M2

R$: 267 Mil, Vila Lenzi

H211 R Quitinete 30M2 .

R$:79Mil, Centro

�v ;" •

•
'

,.' ·_�LO,CAÇÃO·' .

>
.' ::", '�):��1.�/.� \��',·.i ,', ,�,'

•
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�sidencialJardim Europa

* Quartos 02
* Sala de Jantar/ Estar

* Cozinha
* lavanderia

* Banheiro
* Sacada c/Churrasqueira
* Vaga de Garagem 01

Bairro: Três Rios do Sul

Entrega Setembro de 2012

Edifício Milano Residenziale

* Excelente Padrão

* 03 Suíes sendo 01 Suíte Máster

* 02 Apartamento por Andar

* 03 Garagens

* Excelente localização

Consulte -nos !

Ivêá : .31w

��éOtTld1�
03 dorn1dÓfK)S '§amo Uma sUite)

. .

" POnto de SPIit- nos Qi,Jart� e S8Ja
* 1 Vaga de Garagem
* Valor:R$: 199.000,00
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'IIVIÓVEIS
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�

r��
0"

- Exce entesApartamentos na lha

da Figueira, Af' artir de $2 8. o.

Ref. 614.1 - Casa no

Jaraguá Esquerdo com

3 quartos, I bwc, sala,

cozinha, lavandeira,

garagem para 1

carro e varanda.

R$210.000,00.

Jaraguá Esquerdo
com 2 Suítes, i

salas, lavabo, cozinha

mobiliada, lavanderia,
área de festa com

piscina, deck, bwc

e garagem para 4

carros.Valor sob

consulta.

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.

Ref. 615.1 - Casa na

Vila Lenzi com I suíte
+ 3 quartos d sacadas,
cozinha, sala jantar, sala

de tv, 2 bwc, escritório,
área de festas, piscina,
garagem para 2 carros

e demais dependências.
R$360.000,OO .

Ref. 575.3 -

Apartamentos na

Vila Nova com 3

dormitórios.

A partir de

R$190.000,00.

Ref. 61 3. I - Casa

no Chico de Paulo

com 3 quartos,
2 bwc, 2 salas,

cozinha, lavanderia

e garagem.

R$395.000,OO.

www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br
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I

IS
CRECI 3139-J

vI • Área de 62.000m·2 - R$ 145.000,00

R$

15
mil

Chácara - Schroeder, Duas Mamas

Área total: lOO.277,OOm2• Casa com

130m2. (3 quartos). Quiosque com 120m2

Terreno de esquina em Cuaramirim

Bairro Beira Rio na Rua Bananal

.

Área d:�?��_�_____.I

Área de terreno:

690,OOm2
Área construída:

180,33m2
1 Suite, 2

dormitórios, saIa,

copa, cozinha,
lavanderia, área de

festas e garagem.

PLANTÃO
NILTON· 9144·4040
ADEMAR • 9122·8728
MARCO · 9122- 15

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.

(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

ReI: 092 - Residencial Akira -

Vila Lenzi. Apto com Suite + 2
dorm, e demais dependo

com 82,67m2. R$: 169.300,00
RI nO -10.705

Ref. 0229 Resid. Village- Ilha
da Figueira Apto. Pronto
Suíte+ 1 dorm e demais
dependo R$145.000,00
Aceita Financ. Bancario

Ref. 0416 Casa Geminada na

Barra,c/2 dorm.e demais

depeno Com granito, janelas e

portas acabamento em

gesso ...74m2 portão

e�porteiro eletronicos
R$160.000,00

Ref.0387 Resid.lmperial,
Centro Apto. Suíte+ 2 dorm.

e demais depêndencia.
Semi mobiliado Prox. ao

Shopping. R$ 388.000,00

Luiz, 3 dorm, demais dep,sacada
cl churr 1 vaga 79,31 m2 R$

145.000,00. Entrega em Setembro

2012.

-Ref. 0394 Casa na Vila Lenzi
-Excelente terreno cl área 577m2 todo 'murado.

-Localização privilegiada. Prox. a escola ,creche,mercado etc ...

-Rua asfaltada, bem ventilada, com churrasqueira, lavanderia

vidro blindex, ,garagem, suíte e demais dependências
-100% legalizada pi financiamento.

-Valor R$195.000,00

Ref. 0324 Resid. O 'flori, Ilha
da Figueira, 2 dorm. e demais

dep. cl garagem
61 m2 util. Prox. Mercurio.

R$153.000.00 aceita financ.

Ref.0418 Casa Geminada.
Ana Paula cl 2dorm. sala,

cozinha e demais dep.
Toda murada por

R$130.000.00

Nova Suíte +2 dorm. e demais

dependo sacada com churr. cf
82m2• R$159.000,OO.

(Entr. +parc.saldo financ. Bancaria)

do Sul,Apto.Pronto pra morar cl 2

dorm. e demais dependo e 70m2

R$ 124.000.00
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Plantão: Anderson 965 r -9028 - Geovane 8827.23963376·5050
R. Feliciano Bortolini, 1161 • Barra do Rio Cerro

Locação· contato@imobiliariareal.net www.imobiliariareal.net

IMB41-Rio
Molha

02 dormitórios,
01 vaga de
garagem e

demais
qependências.
Aiea útil61Jm2
R$ 160.000,00

1MB 296 - Casa na Barra do Rio Cerro
2 dormitórios, e demais dependêndas.

R$560,OO

1MB 297 - Casa no Rio da Luz
2 dormttórios, e demais dependêndas

R$ 350,00

1MB 289 Casas no Jaraguá 99
02 casas alugadas por R$

420,00 cada uma.

03 quartos e demais

dependências.
02 quartos'ê demais

dependências.

IMB14
Sanado Rio

Cerro
01 suíte,02

dom1itórios, 01
vaga de garagem

e demais
qependências.
Area útil 87nf
R$180.ooo,oo

IMB291-
Vila Lerlzi

02 dotmitórios,

IM8259-
Barra do RIo

Cerro
01 suíte, 01
dormitório, 1

vaga de
garagem e

demais
dependências.
Area útil nrrr
R$145.000,oo

63,91rrr •

R$ 156.000,00

1MB 13 - Nova Brasília. 01 sufte, 02
dormitórios, 04 vagas de garagem e

demais dependências. Área construída
270rri. R$ 480.000,00

1MB 53 - Casa d edícula no São Luís. 03
darm., 02 vagas de gar. e demais dependo
iwa 170rrr. Edícula 1 donn., e demais

dependo Ama 75rrt. Valor R$ 215.000,00

1MB 290 - Rio Cerro II. 02 quartos, e

demais dependências Área construída
70111. Edícula com 5Qm2 R$ 290.000,00

1MB 62 - Baependi. 01 suíte máster, 02
dormttórios, 02 vagas de garagem e demais

dependêndas. Area oonsIruida 211,91n1
R$ 650.000,00

POR APENAS

R$ 150.000,00 as duas! 1MB 211-Barra do Rio Cerro
Área total36Qrn2. Valor R$ 90.(0),00

1MB 160-Rio Cerro I Área total558nf
Valor R$ 95.(0),00

1MB 262 - Barra do Rio Cerro
Área total45Qrn2. Valor R$ 140.000,00

1MB 258 - Barra do Rio Cerro. Terreno
com 351,5m2• Terreno com 336nf
Valor por terreno R$ 185.000,00

CÓD 412 CASNTERRENO.Bairro Barra Rio
Cerro.3 Quartos.1 Banheiro e, demais

dependências. i Vaga de Garagem.
Valor R$ 250.000,00.

...•""'" .•• ,,, .... " ' ....... " _"" .. _"._.. "." '" "._......J

CÓD 409 "APARTAMENTOS no RESIDENCIAL
VITERBO, Bairro Vila Lalau.C/ estrutura e

Acabamentos de excelente qualidade. Entrega
prevista para JULHO/2013.

Valores entre R$ 215.000,00 à 224.000,00

CÓO 422: CASA DE ALVENARIA, Bairro
Jaraguá 99. 2 Quartos 1 Banheiro e,

demais dependências. 1 Vaga de
Garagem. Valor R$ 150.000,00

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CÓD 404 APARTAMENTO.Bairro Vila Lalau.1 :
Sufte,2 Quartos.1 Banheiro Social e, demais I

dependências. Sacada c/Churrasqueira + 2 :
Vagas de Garagem. Valor 199.000,00 I

------------ ---�

J
I
I
I
I
I
I
L,•.. _ .. __ .. "_"" .... '_o._

CÔO 392:
.

RESIDENCIAL FAMILIAR C/ 2 PISOS
(BAIRRO RAU)

APTO 01 cf 68,87m2: 2 atos.,Sala,Cozinha, 1

Banheiro,l Vaga de Garagem ,Churrasqueira
e,demais dependência. R$135.000,OO

APTO 02 CI 72,20mz: 1 Suite, r
Oto.,Sala,Cozinha,Banheiro Soclai e. demais

dependências, Churrasquelra,l Vaga de

Garagem. R$150.000,OO.

APTO 03 Cf74,53mz: 1 Sulte,1
.

Oto .. Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências, Sacada ,Churrasqueira.l Vaga de
Garagem. R$ 155.000,00. I

I
J

APTO 04 CI 79,63M2: 1 Suite,l I

Qto.,Sala,Cozinha,Banhelro Social e, demais :
dependênCias, 2 SacadaS ,Churrasquelra,1 Vaga :

de Garagem. R$165.000,OO. :
,
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CORRETOR
,

DE IMOVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

071 - Santo Antonio, casa de
alvenaria com 80,00m2 e terreno com

324,OOm2• R$110.000,OO

109 - Nereu

Ramos, área de

11.470,OOm2
(ó�imo pi indústria).

Aceita imóveis.

R$ 450.000,O�
237- Ribeirão Grande do Norte

C/123.300,0Qm2,C/ água corrente,
plantação de arroz. banana.RS 500.000,00

002 - Nereu Ramos, terreno com

408,00m2. R$9S.000,OO

057 - Nereu Ramos - Geminado em
alvenaria com 90,OOm2.

R$110.000,OO

048 � Ribeirão

Cavalo - terreno com

área de 51.000,OOm2•

R$ 80.000,00 069 • Vila Lalau, casa mista com

119,OOm2 e terreno com 390,60m2•
R$ 250.000,00

030 • Santo Antonio - cf casa

de alv., rancho, lagoa, cl área de
175.000,OOm2• aceita imóvel de

menor valor. R$450.000,OO

043 - Água Verde, terreno com

371,00m2• R$ 96.000,00

003· Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 R$1.200.000,00
006 - Três Rios do Sul. terreno com �roximadamente7.000,00m2 R$400.000;..00
019 - Schroeder, terreno de 6.576,,68m2 R$280.000,uO
020- Barra Velha, terreno com 30o.00m2 R$ 30.000,00.
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,OOm2 R$ 960.000.00
026.- Ribeirão Cavalo, terreno com1.189.50m2 - R$135.000,00
029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317Ó70m2 - R$ 2.000.000.00
032 - Ribeirão Cavalo. terreno com 9.3 9.60m2 , JlI500.000,oo037 - Vila Rau, terreno com 2.407,30m2 A 650.000,00
038- Ribeirão Cavalo. terreno com 17.590,11m2 R 300.000,00
041 - Nereu Ramos, terreno com 20.321 ,8Qm2 R$1.500.000,00
049 - Nereu Ramos, terreno com 600,00rli · , R$85.000.00
050 - Nereu Ramos. terreno com 427,75m2, , : R$85.000.oo
058 - Nova Brasília" terreno com 16.843,1..45m2 R$ 2.000,000,00
059 - Três Rios do Norte. terreno com 3z5.00m2 R$ 75.000,00
070 - Ribeirão Cavalo. terreno com 71.148,20m2 ,

R$ 2.850.000,00
080 - Nereu Ramos, teromo com 1.893.00m2 " R$ 700.000.00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,5Om2 " R$160.0oo,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360.00m2 : Rfi45.ooo.oo099 - Corullá. terreno com 2.200.00m R 00.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000.0Om2 R$: .000.000.00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m2 J�$500.000,00
156 - Chico de Paula, terreno com 723.60m2 R$120.000,00

004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,OOm2 e terreno com 450,00m2 valor ;

RI180.000.00025 - Nereu Ramos casa de alvenalÍa com 58,{Q8m2 e terreno com 322,OOm2 R 120.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf200,Oum2 e terreno cf 329,00m2 aceita smo R 220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68.00m2. Terreno de 443.50m2 11 136.000,00
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenalia com 90,OOm2 , .. R 130.000,00
065 - Ribeirão GaValO. casa de alvenaria cf 37,82m2 e terreno C/337.50m2. (aceita financiamento bancário) R 108.000,00
075 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 121 ,42m2 e terreno com 395,12m2 R$ 160.000.00
090 - Barra do Sul, casa com 32,00m2 e terreno com 360.0Om2 , ; R$32.000,00
091 - Amizade. casa de alvenaria com 31 O,OOm2 e terreno com 378,00m2 R$ 550.000,00
093 - Agua Verde, casa estilo enxaimel com 216,00m2 e terreno com 986,00m2• (aceita apartamento como forma

13f��a;:�lmos·�·cãsa·de·aiv.·ci1õújoffi2·eterreiio·cj4i5;OOm2(aceiia·apto·de·menor·viiiéir)':::::::·.:·.:::::::::·.·.·.·.:::::::�!;�g&�gg
� �g = �:o �����oc�atee���/���.9ià��BO�·majs·9ãipãéi:·TeiT...cTüj74:10m2·(aCetta·aPto'de'me'nor'vãi'oij:::��15��oogô��
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria dé aprox. 121 ,42m . e terreno cf 455,00m2. Aceita financiamento bancário
Aceita carro na negociação R$177.000,OO
183 - Nereu Ramos. casa de alvenalia com 129.00m2 mais edícula. Terreno com 660,00m2 R$ 220.000,00
188 - Santo Antonio. sobrado com 170.00m2 e terreno com 2.500,OOm2 R$ 180.000,00

sinos
044 - Nereu·Ramos. cf área de 72.000,OOm2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000.00

�PAlJfAME�rO

036 -Água Verde com área total de 52,71m2 R$100.000,00
039-Apartamento Agua Verde com área total de 52,71m2 , " R$100.000.00
060 - Centro - apartamento com área total de 153.63m2 R$ 275.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 , R$175.000,OO
073- Três Rios do Sul, apartamento com 63,70m2 R$130.000.00
106 - Centro - apartamento com área total de 120,86m2 R$ 235.000,00

LQCAÇÃO, "

Apartamento Centro R$700.00
Apartamento Centro : R$850.00

COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 - Edifício lergamo � Centro I

LEILA W. MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECIOl1420

Rua»1nte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47) 3373-1905

·Ref. 174.1 - Sala Comercial

-Aval - Guaramirim
'Área Imóvel: 167,48m2
'R$ 1.800,00

·Ref. 3.4 - Casa
'Caixa d' Água - Guaramirim
'Com 2 quartos
'R$500,OO

. Rei. 172.1 - Casa
'Rio Branco- Guaramirim
. Com 4 quartos
'R$ 560,00

'ReL 38.1 - Apartamento
'Centro - Guaramirim
'Com 2 quartos
'R$ 700.00

'Ref. 12.1 - Sala Comercial
·Cenlro - Guaramirim
'Área Imóvel: 80m2
'R$ 900.00

·Ref. 101.1 - Centro/Guaramirim
·02 dormitórios
'R$ 250.000,00
'Aceita financiamento

. Ref. 120.1 -Ilha da Flgueiral Guaramirim
'Área Terreno: 363,60m2
. Aceita proposta
'R$ 110.000,00

'ReL 110:1 - Beira Rio/Guaramirim
'Suíte + 02 dormitórios
'Área do imóvel: 70m2
Área do terreno: 360m2
'R$ 95.000.00

·Ref. 168.1 - Corticeira/Guaramirim
'Área do terreno: aprox 2.452m2
'R$ 290.000.00

. Ref. 170.1 � Centro/Schroeder
'Área do terreno: 731m2
'R$ 140.000,00

www.leilaimoveis.com.br. ,

, I
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G. Marquardt
Corretor de Imóvei

(47) 9904-2076/3376-1804

www.arquarimeis.com ..br

RENATO STEFANI
Corretor de Imóveis - CRECI 14.407 (47) 3371-8851

9993-3881
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, soi da
manha. R$ 116 mil A vista

Terreno 450,00 m2, asfalto prox.
Brasão R$ 105 mil

Chacnnha em Sta. Luzia com 7.500 m2,
casa, lagoa toda cercada, escrituras,
aceita carro mais parcela R$ 120 mil

Casa alvenaria na Figueira com 3

quartos, sala, cozinha, banheiro,
área de festas com fogão a lenha.

R$160 mil

Casa Alv. 2 Quartos Prox.

Unerj R$185 mil

Karine Oaniele

r

MOBILIARIA
CORRESPONDENTE

Casa 186m", 3 quartos, sala, cozinha,
bws, área de serviço, área de festas cf
churrasq., garagem, toda murada. Vila

Lenzi. Jguá do Sul/SC. ACEITA CASA EM
CORUPÁ. R$ 320.000,00.

(47') 3 7
9153·1 12/9 35-4977/8478-7790

Casa 110m2, 3 quartos, sala, cozinha, bw,
lavand. e garagem. Acab. em gesso e

massa corrida + Galpão 130m2• Terreno
465m2• CorupájSC. RS 270.000,00.

ACEITA FINANCIAMENTO

Casa 81,60m2, 2 quartos, sala, cozinha, Casa Nova 51m2, 2 quartos,
copa, banheiro, lavanderia, área de sala e cozinha integradas, bw,
serviço e garagem. Terreno 364m2, lavanderia e varanda.

Corupá/SC. Corupá/SC. RS 106.000,00.

I t

Casa Nova 185m2, 1 suíte, 2 quartos, sala, copa,
coz., área festas, 1 bw social, i lavabo, garagem
pI 2 carros. Pré·inst spllt, acabo massa corrida,

gesso, porcelan. e slst. de água quente. Falta
somente laminado quartos e pintura. Bomplandt,

CorupájSC. R$ 250.000,00

· Área Privat!ya: 3S0,OOm2
·ÁreaTotafConstruída:420,OOm'
·AreaTerreno:77S,OOm'
• Parte Sup.: 01 suíte máster com closet I
banheira e sacada, + 02 quartos (1 cl
sacada), bwsoclaf, sala íntima.
· Térrea: cozinha, área de serv., bw seclal,
safa de estar, deck externo, área de festas

cl churraslf. ebw, sala de jantar, jardim cj
canil..

,I . Subselo: 02 vagasdegaragem, depósito.
· Excelente Acabamento e Ambientes
mobiliados sob medida.

Casa 110m2, 3 quartos, sala de estar, 140m2, 3 quartos, sala,
sala de Jantar, cozinha, bw, área de cozinha, lavanderia,· banbeiro e

serviço e garagem. Terreno 250m2.João ga r a ge m. Te r re n o 168m 2,
Pessoa, Jguá do Sul/SC. R$178.000,00. CorupájSC. R$135.000,OO.

Casa 56m2, 2 quartos, sala,
cozinha, lavand., bwe

garagem. Ano Bom.

Corupá/SC. R$ 70.000,00.

Terreno 360m2,
R. Waldemar Werner.

Corupá/SC.
R$ 55.000,00. mJ

Terreno 462m2 (12,5)( 37 x 12)1

40), situado na Rua Roberto

Seldel, a 3Km do centro.

eompá/Se. R.$ 55",000,00_ Di..,.."'.

Terreno 462m2 (12,5x 37 x 12 x

40), situado na Rua Roberto
Seidel, a 3Km do centro.

eompá/Se. RS 55.000,00_

Terreno 2.967m2, 30m de frente
área indust. ou resid., João Tozin

Corupá/SC. R$ 210.000,00.

Chácara 113.250m', nascentes, lagoa, Chacara 30,OOOm2, casa 80m2, 4Km doárvores frutíferas, chalé, 2 ranchos e 1

choupana. Fácil acesso. Rio Paulo.

Corupá/SC. Aceita terreno / casa / apto centro, CorupájSC, R� 98,000,000,em negócio. R$ 128.000,00.

Chácara �1.000m2, lagoa, campo de
futebol e casa mista. CorupájSC.
R$150.000,OO. Troca por casa.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDUARDO
PAMPLONA

r
,,'o """TO

pamRA20ª 4732752608
\fV\NW.PAMPLONAEMPREENDIMENTOS.com.br

Próximo de TUDOI

Terreno Loteamento ViII. De Lyon
Terreno no bairro Amizade com 336 m2. Terreno no bairro João Pessoa com 2.520 m2,

Terreno plano com ótima localizaçlo. 100 metros da Rua Manoel Francisco da Costa.
Pronto para flnanclar.

R$ 275.000,00

Saint Sebastlan
Flat

Flat totalm nte mobiliado
Ótima oportunidade para

Inv stimentol

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDE
TERRENO
SÃO LUrS

Ref - 1314 - Rua Alvino Stein -lote 13
São Luis - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 364,00m2.
Sendo frente e fundos com 14,00m, lado

.

direito e esquerdo com 26,00m.

VENDE
APARTAMENTOS

Ref -1360 - Rua Antonio Francisco Diernonn, 146 - Vila Nova

Jaraguá do Sul. Ediffcio Calliandra. Apto 101 - kea total: 80,90
m2. Área privativa: 53,08m·. Divisões internas: 01 suite, 1

dormitório, sala eslar�antar, cozinha, bwc, área de serviço, sacada
com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Demais informações
do imóvel: Piso cerâmico, forro com acabo em gesso. Residencial
com salão de festas, portão e porteiro eletrônico. Valor do imóvel:
140.000,00. Condições para pagamento a combinar

VENDE
APARTAMENTOS

VILALENZI

Ref-13128· Rua: João André dos Reis s/no.
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul. 04 aptos = 02
térreos e 02 pav. superior. Área privativa aprox.:
84,OOm2.01 suíte, 02 dormitórios, sala

•

estar/jantar, coz., bwc, área de serviço,
sacada c/ churrasq. e uma vaga de garagem.

VENDE
APARTAMENTO

NOVA BRAS lUA

Ref - 13108 - Rua: José Emmendoerfer, 1549
- Nova Brasllia - Jaraguá do Sul. Edifício
Hortência. Área total: 67,40m2. Área
privativa: 46,08m2. 01 dormitório, sala

estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço e

garagem.

imobiliária���s'

VENDE Ref - 1395 • Rua Valentim Zoz, 295 - Centro -

SchoroederlSC - Área do terreno aprox.:
510,00m2• Área construída aprox.: 500,00m2•
02 aptos individuais com 01 suíte, 02 dormitórios,
demais dependências e completa àrea de festas.

SOBRADO

RESIDENCIAL

VENDE Ref - 1349 - Rua Professor Antonio Estanislau Ayroso,
291. Nova Brasilia - Jaraguá do Sul. Área do terreno:
775,00m2. - Área construída aprox.: 500,00m2. 1 suíte
máster c/sacada, 02 dormitórios c/sacada, bwc 04
ambientes de sala, lavabo, cozinha, área de serviço c/
depósito, área de festas c/ bwc e piscina, garagem
fechada p/2 carros, amplo jardim.

VENDE Ref - 13130 - Condomínio Edifício DIANTHUS -

Rua Marina Frutuoso, 300 - Próx. ao Clube Beira Rio.
Área privativa de 130,85m2., Área total construída de

225,92m2. 01 suíte, 02 dormitórios, sala de jantar / estar,
cozinha, bwc social, lavabo, dependência de empregada
com bwc, Sacada com churrasq. e 02 vagas de garagem.

SOBRADO

ALVENARIA

VENDE Ref - 1390 - Rua: Walter Marquardt
Centro - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área: 457,50m2. Com galpão.
Sendo: frente cf 16,00m, fundos cf 15,30m, lado
direito c/ 28,50m e esquerdo cf 33,20m.

APARTAMENTO

CENTRO

VENDE Ref - 1364 - Rua: Prefeito José Bauer
Vila Rau - Jaraguá do Sul/SÇ
Terreno com área aprox.: 5dO,00m2.
Sendo: frente c/ 17,OOm, fundos c/ 16,08m, lado
direito cf 28,35 e esquerdo cf 33,93m.

TERRENO

CENTRO

VENDE Ref - 13120· Rua Prefeito Waldemar Grubba,
3427. Vila Lalau - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 2.047,00m2.
Sendo frente com 26,OOm.
Hoje no local esta instalada a Zapellini Veículos.
Fundos com aprox -. 260,OOm2 de área construída.

TERRENO

VILARAU

VENDE Ref - 1321 - Rua: Emmerich Ruysam
Vila Nova - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área: 390,OOm2,
Sendo: frente e fundos cf 15,00m. lado direito
e esquerdo c/ 26,00m.

TERRENO

VILALALAU

,) I

TERRENO

VILA NOVA

VENDE
Ref - 1320 - Rua: Carlos Frederico Ranthum
Santa Luzia - Jaraguá do Sul
Area terreno: 338,72m2 área construida

aprox.: 280,00m2SOBRADO

COMERCIAL/RESIDENCIAL
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(47) 3371-6600
Plantão: 8864-4021

12 anos
www.imobiliariabeta.com.br

R$175.000,OO
Aceita Financiamento

Casa
Nereu Ramos, 2 dormitórios

Apartamento - Vila Nova
3 dormitóriosCasa - Barra do Rio Cerro

3 dormitórios (1 suite)

Casa - Vila Lenzi
2 dormitórios

Casa Três Rios do Sul
3 dormitórios (1 suite)

,

Ref:1578

Casa - Chico de Paula
3 dormitórios

R$155.000,OO
Aceita Financiamento

Amizade

R$90.000,OO
,",,_,�........

•
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473373-34 4
473373-00Ü

LU
o::
Ü A consultoria Habitacional

deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente

credenciada pela Caixa
Economica Federal.

, I

Residencial São Gabriel, localizado na Ilha da figueira, em Guaramirim. 2 dormitórios, bwc social, cozinha, área de

serviço, sala de estar/jantar, sacada c/ churrasqueira, vaga de estacionamento. O Empreendimento vai contar com área
de festas e playground. Area prjvativa de 55,86m2. Pré-lançamento, Consulte-nos.

REF 0316 - RIO HERN/SCHROEDER - Casa geminada • Ref 314 Centro/Guaramirim Terreno na
nova, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de
serviços. 55,00rrJ2 de área construída. R$110.000,OO

(cento e dez mil reais)
área central próximo da Transmagna
R$150.000,OO

Residencial .

Santo Amaro

Código: 344 - APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS, SAlA DE ESTAFV
JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA, BANHEIRO E SACADA COM

CHURRASQUEIRA. 54,90 M2 DE ÁREA PRIVATIVA. CONDOMíNIO
FECHADO, PORTÃO ElETRÔNICO, PLAYGROUND E VAGAS DE ESTA·

CIONAMENTo. ÓllMA LOCAUZAÇÁo. A PARTIR DE R$110.000,OO

Ref: 333 - Ilha da Figueira/Guaramírim Casa em

aivenaria com 02 quartos, sala, copa, cozinha,
bwc social. R$ 160.000,00
Área construfda: 52,1 Om2
Área do terreno: 484,OOm2

Ref 309 Amizade/ Guaramirim Casa Geminada com 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro e lavanderia, condominio fechado, com área de festas comum, esta

cionamento e playground. R$ 110.000,00
(

l t

Edifício Ruth Braun Localizat1o no centro

da cidade de Jaraguá do Sul, tem 12

andares, Quatro apartamentos por andar,
recepção, salão de festas, churrasquei
ra, garagens privativas cobertas e lojas.
Apto com sal� para dois ambientes,
sacada com churrasqueira integrada
com cozinha e sala, área de serviço, 02

suítes, lavabo e garagem coberta. Área
Total: 78,05 m2•
Valor R$ 225.000,00 .

Ref 324 Avrul Guaramirim Casa de alvenária
com 120m2 de área construída, 3 Quartos, sala,

cozinha, 2 banheiros, lavanderia e garagem
para 2 carros. R$170.000,OO

Ref. 337 - Centro/Guaramirím.
Terreno contendo área de 467,29m2, ótima

localização. Escriturado.
Valor: R$175.000,OO

Ret 327 - Rio Hern/ Schroeder Terreno
Loteamento São Mateus, contendo área de
355,94m2 , ampla infra estrutura, rua pavi
mentada. Escriturado. Valor: R$75.000,OO

REf. 339 - Avai/Guaramirim • Casa de Madei
ra com 3 dormitórios, bwc social, cozinha,

sala, churrasqueira, garagem, lavanderia, toda
murada. Valor: R$100.000,00

Ref. 330 - Vila Amizade/Guaramirim Casa
contendo 03 quartos, bwc social, cozinha, lavan
deria, sala de T\I, garagem. Valor: R$160.000,OO

Financiamentos

,I
I

�

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
. * Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

OFERTAS .

Terrenos
• Ref 258 Ponta Comprida! Guaramirim Terreno

de arrozeira 20.000m2 R$160.000,00
• Ref 315 Bananal do sul! Guaramirim - Lote

360,00m2, rua pavimentada R$ 85.000,00
• Ref 319 Poço Grande / Guaramirim - Area

rural de 62.306,96m2 R$ 150.000,00
• Ref: 199 Guamiranga!Guaramirim Terreno

com 189.780,00m2 contendo arroizeira,
terras produtivas. Terreno escriturado,
R$800.000,00

• Ref 230 Amizade/ Guaramirim Terreno com

área de 4888,OOm2 R$65.DOO,OO
• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2 -

R$58.000,OO

Ref. 331-lIha da figueira/Jaraguá do sul Casa
em Alvenária, contendo 01 suíte + 02 dormi

tórios, bwc social, sala de estar/jantar, cozinha,
lavanderia, garagem. Valor: R$287.000,OO

Ref. 332 - Centro/Guaramirim Casa em Alvenaria,
contendo 01 suíte cl banheira + 02 dormitórios,
bwc social, sala de estar/jantar, cozinha, área de
serviço, duas vagas de garagem e área de festas.

Valor: R$350.00a,OG

, .

Ref. 338 -; Amizade/Guaramirim • Terreno
contendo Area total de 577,65m2, Rua sem

saída, local calmo. Possui Escritura.Valor:
R$115.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fone: (47) 3370-6370 - Barra do Rio Cerro

Plantão- (47) 8433-0377 / (47) 9919-8425

Rua Angelo Rubini, N°972

Fone: (47) 3273- 1505 - Filial Centro

Plantão: (47) 9620-1009 / (47) 8447-0376

Rua João MarcaHo, N° 265 - Sala 05

. , .

ImOVelS

Ref.: 313 - Casa no São Luiz com 1 suãe + 2

dormitórios, cozinha mobiliada, bwc, 4 garagens,

churrasqueira, área de festas, varanda, murada,
portão eletrônico. R$ 200.000,00

Ref.: 409 - Casa no Jaraguá 99 com 1 dormitório

+ 1 suãe, cozinha, copa, sala de estar, garagem,

laje, murada. R$ 190.000,00 - Aceita carro

Ref.: 1258 - Casa no Três Rios do Sul com 1

suíte + 2 dormitórios, cozinha, bwc, sala de

jantar/estar, 2 garagens, churrasqueira, laje,
massa corrida, murada. R$ 220.000,00

Ref.: 3622 - Apto no Centro com 2 dormitórios,
cozinha, bwc, sala de jantar/estar, garagem,

churrasqueira, piscina, portaria, sacada, salão

de festas, elevador. R$ 195.000,00

Ref.: 3629 - Apto na Vila Nova com 3 dorm.,
cozo e bwc mobiliados, sala de jantar/estar,
sacada, portaria, gar., salão de festas, piso

laminado. R$ 160.000,00 - Financiável

Ref.: 951 - Casa Nereu Ramos com 2

dormitórios, cozinha, bwc, sala de estar,
garagem, murada, laje, jardim, piso cerãmico.

R$ 160.000,00 - Financiável

Ref.: 1057 - Casa no Amizade com 1 suite

+ 2 dormitórios, cozinha, bwc, sala de estar,
garagem. R$ 155.000,00 - Aceita carro

che

Ref.: 1059 - Casa no Amizade com 3

dormitórios, cozinha, bwc, sala de estar,
garagem, churrasqueira, laje, rua asfaltada.

R$ 140.000,00 - Financiável

er
www.schellercorretordeimoveis.com.br

Residencial Crystal Garden - Loteamento

Santorini - Bairro Três Rios do Sul. Apartamentos
a partir de 130.000,00. Matrícula n.63.394

Residencial Juliana - Bairro Czerniewicz - Apto 403
4.andar. 01 suite, dois quartos, sala com dois ambientes,

01 banheiro social, cozinha, lavanderia..: uma vaga de
garagem, sacada com churrasqueira.R� 165.000,00.

Matrfcula terreno do imóvel 61.556

TERR NOS

CASA - ReSidencial Jardim das Flores - nO 100
- Bairro Estrada Nova. Metragem: 50,73m2.

R$ 125.000,00.

Residencial Bellatrix - Loteamente Itacolomi II - Bairro

Amizade 1 suite, 2 quartos, banheiro social, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com Churrasqueira, 1 vaga

de garagem. R$ 175.000,00. Matrícula 59.357

• LOTEAMENTO

DONA MARTA

- R$ 68.000,00. -

NEREU RAMOS

03 dormitórios, bwc social, sala de jantar e estar, cozinha

fechada, lavanderia. Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos. Metragem da casa: 193,00m2.
Metragem do terreno: 409,50m2. Valor: R$400.000,OO.

Rua João Planincheck, 1715.

Apto com 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia

e 1 vaga de garagem. Área privativa 55,93m2.
R$ 140.000,00. Matrícula 58.355

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.

Loteamento

Marajoara - lote 23

- João Pessoa.

R$ 85.000,00
i
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Q
CRECI 3171-J

47 3370-2900

www.imoveiscapital.net
o nosso desafio é fazer você feliz

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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anos

concretizando
sonhos e·

projetos de vida.

soluções construtivas

CRECI 12556.
(47) 3371-6310 - (47) 8406-4447

www.proma.com.br-comercial@proma.com .. br-facebook.com/PromaConstrucoes

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão de Vendas

9615-0011

8811-3745

9987-1004

9657-9409

m
Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis.com

Ref. 4023 - João Pessoa - LOTEAMENTO
RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTADO E

TRANQÜiLO. FINANCIÁVEL. Terreno de

esquina - R$ 95.000,00

Ref. 2002 - VILA LALAU - APTO COM 86M2
SENDO 01 SUíTE COM SACADA, 02 DORM.,

SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA;
BWC, SACADA COM CHURRASQ.,Ol VAGA DE

GAR. R$ 198.000,00

Ref.1029 - Vila Nova - casa de alvenaria com

387m2 Sendo 04 suíte (01 Master/02 Close),
Sala,Cozinha,Lavanderia, Escritório,Depende
ncias de Empregada,BWC de Festa, área de

festa, 03 Sacadas. R$ 930.000,00

Ref.1005 - Oportunidade única terreno
em ótima localização, rua sem saída -

Loteamento Versalles - edificado com casa

de madeira sendo 02 quartos,cozinha,
banheiro.Terreno com 420m2•

RS 130.000,00

Ref.sool- ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - Terreno

Comercial com 1200 m2 (30X40) . Contendo
01 casa de alvenaria com 78,40m2 sendo 03

quartos,02 BWC,Sala,Cozinha,Lavanderia.
R$ 668.000,00

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$17S.000,OO

(Amizade) - Sobrados com 125m2,
03 dormitórios sendo 01 suíte, 02

dormitórios,cozinha, sala, 02 banheiros, 01

vaga de garagem.Terreno com 155m2•
Condições de pagamento: 40% de entrada +

parcelas direto com a construtora.

REF.l013 - ÁGUA VERDE - CASA DE ALVENARIA COM

382M2 SENDO 1 SUITE, 04 DORMITóRIOS, 03 BWC,
COZINHA, SALA, ESCRITóRIO LAVANDERIA, ÁREA DE

FESTA COM LAVABO, GAR. PI04 CARROS + CASA DE
ALVENARIA COM -ou- 70M2• ACEITA APTO COMO

PARTE DO PAGAMENTO. R$ 400.000,00

Cad. 10004 - Casa no Bairro

Água Verde com 382,OOm2
com 01 suíte, 04 dorm,

escritório, salão de festas com

churrasqueira e 04 vagas de
garagem. Valor R$ 1.320,00

Cod 13003 Galpão Bairro
Rio Cerro II com àrea de

1140,00 m2 + 06 bwc.
Valor R$ 6.000,00

Cod 13005

Galpão Bairro

Baependi

com àrea de

1.411m2 + 03

bwc

(consu Ite-nos)
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AMIZADE

6.305- TERENO COM 505,00M2.

R$79.350,00

CZERNIEWICZ

6.325-CASA COM 3 DORMITÓRI

OS, SALA, COPA/COZINHA, LA

VANDERIA, GAR. R$170.000,00

PEDRA DE AMOLAR

6.320- PEDRA DE AMOLAR- SITIO C/

17.2000M2, + CASA COM 160,00M2, PIS

CINA, ÁGUA CORRENTE, CAMPINHO

DE FUTEBOL. R$ 900.00,00

www.parcimoveis.com.br FIM DE SEMANA,ll E 12 DE AGOSTO DE 2012 I 3
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3371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

CASAS,
BAIRRO, CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR BREITHAMPT. LOTE 120 ·02 QTOS. SL. cozo BWC.

LAV E GAR. RS 450.00.

BAIRRO, VILA LENZI. RUA AFONSO NAGEL, N" 64 - OI SUITE, 02 QTOS. 02SLS, COZ, BWC, LAV

E GARAGEM. RS 1.:00,00
BAIRRO )GUÁ 99, RUA OSGAR SCHNEIDER, N' 301 - OI SUITE. OI QTO, SL, COZ, BWC. LAV E

GARAGEM.RS 650,00
BAIRRO, JGUÁ 99 -RUA RI \03 - 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.RS 550,00

BAIRRO, VILA LENZI -RUA ROBERTO MARQUART. N" 164- 02QTOS, SL. COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM. RS 690,00.
BAIRRO, NEREU RAMOS -RUA GENNARO SARTI, N' 118- 02QTOS, SL. COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.RS 550,00
BAIRRO, AMIZADE - RUA ROSA BALSANELLI, N'52 - 03QTOS, SL. COZo BWC, LAV E GARAGEM.

RS 900,00.
BAIRRO, AMIZADE - RUA FEROINANDOKRIEGER. N' 185 - OI SUITE. 02QTOS, SL. COZo BWC,

LAV. CHURRASQUEIRA E GARAGEM. RS 1.200,00 •

BAIRRO, VILA NOVA -RUA FREDERICO CURT VASEL, N'I22 -04 QTOS, SL. COZo BWC. LAV E

02GARAGENS. RS 970,00.
BAIRRO, VILA NOVA -RUA FREDERICO CURT VASEL, AO LADO N'652 -02QTOS, SL, COZ, BWC,

LAV E ESPAÇO PI CARRO.RS 600.00
BAIRRO, RIO CERRO II -RUA GERHARDT ROEDER. N" 69 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM. RS 570,00
BAIRRO, ILHA DA FIGUEIRA -RUA EDMUNDO GEOERG, N" 40 - 02QTOS, SL. COZ, BWC. LAV

E GARAGEM. RS 700,00
-

BAIRRO, ILHA DA FIGUEIRA -RUA MANOEL DOS SANTOS, N"500 -02QTOS, SL, COZo BWC. LAV

E GARAGEM. RS 600,00
BAIRRO, T�S RIOS DO NORTE -RUA ROO. MUNICIPAL, N"282 -02QTOS, SL, COZo BWC. LAV

E GARAGEM.RS 380,00
BAIRRO, AMIZADE -GUARAMIRIM - RUA ARNOLDO BETONI, N' 65 - 03QTOS, SL. COZ, BWC,

LAV E GARAGEM.RS 700,00
BAIRRO, GUAMIRANGA - RUA OLANDA PETRY SATLER, N" 210 - 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV

E GARAGEM. RS 650,00

APARTAMENTOS,
BAIRRO, CENTRO -GOv. JORGE LACERDA. N" 310 -, 02 QTOS, SL. COZ, BWC, LAV, SACADA CI

CHURRASQUEIRA GAR. RS 600,00 - EDIF. STA.LUZIA

BAIRRO, CENTRO -GOV. JORGE LACERDA, N' 373 - 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA CI

CHURRASQUEIRA GAR. RS 650,00 -EOIF. FERRETTI II

BAIRRO, CENTRO - RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, N" 1369 - 04 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,

GAR. RS 600,00 -EOIF. MANNES

BAIRRO, CENTRO -RUA CANOINHAS. N" 130 - OI SUITE, 02 QTOS. SL, COZo 02BWC, LAV, GAR.

RS 880,00 - EOIF. DNA.ILDA

BAIRRO, CENTRO - RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA. N" 600 -OI SUITE, 02 QTOS. SL, COZo BWC,

LAV, CHURRASQUEIRA GAR. RS 850,00 -EDIF. JULIANA
BAIRRO, CENTRO -RUA MARIA BARDIN LEN;1:I, N' 400 - OI SUITE. 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,

CHURRASQUEIRA GAB. RS 750,OO-EDIf. GOMES
BAIRRO, CENTRO -RUA CABO HARRY HADLICH, SIN -OI SUITE COM CLOSET, 02QTOS, SL, COZ,

BWC, LAV, 02 GARS. RS 1.200,00 EOIF. VILLE DE SOLEIL

BAIRRO, CENTRO - RUA NELSON NASATO, N" 46 - 02 QTOS. SL. COZ, BWC, LAV, SACADA CI

CHURRASQUEIRA GAR. RS 600,00 -EDIF. FERRETl'I I

BAIRRO, CENTRO- RUA AMBROSIO PINTER. N' 69 -FUNDOS -02 QTOS. SL, COZ, BWC, LAV E

GAR. RS 900.00
BAIRRO, CZERNIEWICZ - R. rRANCISCO TODT, N' 960 - 02 QTO, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA CI

CHURRASQ. E GAR. RS 620,00 EDIr. GUILHERMF,.
BAIRRO, CZERNIEWICZ - R. FRANCISCO TODT, N" 960 - OI QTO, SL. COZo BWC, LAV, E GAR. RS

480,00 EDIF. GUILHERME
BAIRRO, CZERNIEWICZ - R. PAULO BENKENDORF. N' 230 - OI SUITE, 02 Q-TOS, SL, COZ, BWC,
LAV, CHURRASQ. GAR. RS 1.100,00 -EDIF. 04 ILHAS

BAIRRO, VILA LENZI, RUA MARIA UMBELlNA DA SILVA, N" 500 -IQTO, SL, COZ, BWC, LAV.

R$420.00
BAIRRO, TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL -LOT.CORUPA -2QTOS, SL, COZ, BWC,

LAV E GAR.RS380,OO
BAIRRO, TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N" 1606 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.

R$410,OO

BAIRRO, BARRA DO RIO CERRO -RUA DAS CEREJEIRAS,SIN -02QTOS, SL. COZ, swc. LAV E

GAR.RS 470,00 EDIF. WEDMANN

BAIRRO, BARRA DO RIO CERRO - RUA FELICIANO BORTOLlNI, N'1160 -OI SUITE, 02 QTOS, SL,

COZo BWC. LAV, CHURRASQ. GAR. RI 750,00 -EDlF. EMANNUEL

BAIRRO, IGUÁ 99- R. DSCAR SCHNEIDER, N' 301 -02QTOS. SL, COZ, BWC, LAV E GAR.RI 480.00.

BAIRRO, VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ, N' 40 - 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.RS

500,00 EDIF. JARDIM DAS MERCEDES
BAIRRO, VILA NOVA -RUA PEDRO GONZAGA, N' 178 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.RS

800,00 EDlF. PREMIER
BAIRRO, AMIZADE -RUA ARTHUR GUINTER, N'225 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$

500,00- CaNO. AMIZADE

BAIRRO, AMIZADE -RUA ROBERTO ZIEMANN, N' 1121 - 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA

CI CHURRASQUEIRA E GAR.RI 630.00- RES. CHEVALLlER

BAIRRO, VILA LALAU -RUA WALDEMAR GRU8BA, N' 277 -OI SUITE, IQTO. SL. COZ MOBl1.1-

ADA, BWC, LAV E GAR.RS 800,00 EDIF. VENEZA

BAIRRO, 8AEPENDI- RUA REINaLDO BARTEL, N' 727 -OI SUITE, IQTO, SL, COZ, 8WC, LAV, E

GARRS 750.00 EDIF. BARTEL
BAIRRO, BAEPENDI -RUA GEORG NIEMANN, TORRE DINAMARCA -02 QTOS,SL, COZ, BWC,

LAV, E GAR.RS 600,00 EDIF. EUROPA

BAIRRO, ILHA DA FIGUEIRA-RUA JOS� T. RIBEIRO, N'3695 -02QTOS, SL, COZo 8WC, LAV,SACADA

CI CHURRASQUEIRA E GAR.RS 600,00
BArRRO, ILHA DA FIGUEIRA -RUA GUILHERME 8EHLlNG. -OI SUITE. 02 QTOS. SL. COZ, BWC.

LAV, CHURRASQUEIRA GAR. RI 750,00 -EDIF. CLAUDE MONET

BAIRRO, ILHA DA FIGUEIRA -RUA IaSE THEODORO RIBEIRO. N' 1014 -02 QTOS, SL, COZo BWC,

LAV E GAR. RS 590.0
BAIRRO, JGUÁ ESQUERDO -RUA ADDOLARATA DALRI PRADI, N' 126 -2QTOS, SL. COZ, 8WC,

LAV EGAR.RI550,OO
BAIRRO, IGUÁ ESQUERDO -RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N' 160 -2QTOS, SI., COZ, BWC, LAV

E GAR.RS550.00
BAIRRO, VILA LENZI -RUA MARCELO BAR81, N" 314 - 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.RS

440.00
BAIRRO, VILA LENZI- RUA FRANCISCO ZACARIAS LENZI, N' 500 - 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV

CHICO DE PAULA

6.262- TERRENO COM ÁREA 6.338- A�TO COM SUíTE, 2 DOR- 6.319- CASA COM 3 DORM., SALA DE 6.255- SOBRADO C/ 01 SUíTE + 03 6.324 - CASA ESTILO ENCHAIMEL. C/

MITÓRIOS, BWC LAVANDERIA, TV, COPA/COZINHA, LAVANDERIA, QUARTOS, 3 SALAS, 3 BWC, ÁREA DE DORM., SALA ESTAR, COPA/COZ., ÁREA

DE 3.08,14M2. R$750.000,000
FESTAS/MESA DE BILHAR, PISCINA, LAV. DE SERViÇO, CHURRASQ., PISCINA,

GARAGEM, R$262.000,00 BWC, GARAGEM. R$240.000,00 E GAR. P/2 CARROS. R$380.000,00 BWC E GARAGEM. R$ 215.000,00

ESTRADA NOVA ÁGUA VERDE BAEPENDI JARAGUÁ 99 SCHROEDER

6.318- TERRENO COM 435,00M2,

R$125.000,00

CENTRO

6.263 - TERRENO COM

1.151,50M2. R$500.000,00

6.336- CASA COM 3 DORMITORIOS,
SALA, COZINHA/COPA, 2 BWC, ÁREA

DE SERViÇO, CHURRASQUEIRA.

R$188.000,00

BARRA

CENTRO

JOÃO PESSOA

6.330- CASA COM SUíTE, 3 DORM., 2

BWC, COPA/COZ., CHURRASQ., SALA

JANTAR, SALA TV, ESCRITÓRIO, 3 VAGAS
DE GAR., DEPÓSITO. R$650.000,00

ILHA DA FIGUEIRA

6,317- TERRENO COM 360,00M2.

R$75.000,00

ILHA DA FIGUEIRA

6.331- APTO Cf UMA SUíTE, 2 DORMITÓRIOS,
SALA/COPA, COl. MOBILIADA, ÁREA DE

SERViÇO, BANHEIRO E GAR. ÚLTIMO ANDAR.

R$165.000,OO ACEITA FINANCIAMENTO

TRÊS RIOS

6.326 - CASA 3 DORMITÓRIOS,
BWC, COZINHA, LAVANDERIA,

GARAGEM. R$110.000,00

6.337- APTO COM SUíTE, 2 DORMITÓRI

OS, BWC, SALA DE JANTAR/ESTAR,
COZINHA, LAVANDERIA E SACADA COM

CHURRASQUEIRA. R$230.000,00

6,322- TERRENO COM

32.049,87M2, R$1.300.000,00

CENTRO

RIO CERRO

6.313- ED. GARDEN FLOWERS, MOBILIADO C/ 1 suiTE, 2

OORM.,SACADAC/CHUR., SALA, COl, BWC, LAV. E2VA

GPS DE GAR. (lADOA lADO). EDIFIClO POSSUI: AAEADE

FESTAS, PISCINA, CINEMA, ACADEMIA R$550.000,OO

6.328-CASA Cf 3 DORM., SALA, COl. BAN

HEIRO, ÁREA DE SERViÇO, 3 VGS DE GAR.

OUTRA CASA MENOR 5Q2 TAMBÉM Cf GAR. f

COl.! BANHEIRO E QUARTO. R$195.000,OO

JARAGUÁ ESQUERDO

6.264 - CASA + SOBRADO EM ALVE
NARIA + GALPÃO. TERRENO COM
ÁREA TOTAL DE 1.888,80M2. EXCE

LENTE INVESTIMENTO.

E GAR.RS 410.00
BAIRRO, CENTENÁRIO -RUA ALFREDO CARLOS MnIER, N' 137 -IQTO, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.RS 450,00
•

BAIRRO, CENTENÁRIO -RUA LEOPOLDO JOAO GRUB8A, N'3I -IQTO, SL, COZo BWC. LAV,
SACADA CI CHURRASQUEIRA E GAR.RI 500,00
BAIRRO, CENTENÁRIO -RUA HENRICH LESSMANN. N' 421 -OIQTO, 5L, COZo 8WC, LAV'E GAR.

RS 400,00
BAIRRO, VILA RAU -RUA CARLOS HRUSCKA. N'72 -3QTOS. SL, COZ, BWC. LAV. SACADA CI

CHURRASQUEIRA E GAR.RI 760,00
BAIRRO, VILA RAU - RUA PREFEITO JOSE BAUER, N 93 -I Ql'O. SL. COZo nwc, LAV E GAR.RS

430,00
BAIRRO, VILA RAU - RUA EUGENIO BERTOLDI, N' 218 -2QTOS, SL, COZ, BWC. LAV E GAR.RS

420,00
BAIRRO, VIEIRAS -RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA, N'250 -2QTOS. SL. COZo BWC, LAV

EGAR.RS610,OO

KlTINETE
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA. LOTE 148 -sxo LUIZ - O I QTO E COZ JUNTO,
BWC. RS 250,00
BAIRRO -sxo LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA. N° 916 -IQTO, SL, COZ, 8WC, LAV E GAR.

RS 500,00
BAIRRO -ESTRADA NOVA -RUA IaS E PICDU, 510 -OI QTO E COZ JUNTO. BWC. RS 280.00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N' 224 - OIQTO, COZ E BWC. - RS 300,00

BAIRRO -VILA LENZI -RUA MARIA UM8EUNA DA SILVA,N° 700- IQTO,5L, COZo BWC, LAVRS

420,00

TERRENO,

RUA rosa THEODORO RIBEIRO -ILHA DA FIGUEIRA - 30X60 M2 RS 1.000,00

CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHEIM. N' 258 -03 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.RSI.800,OO-

100M2
.

SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUILHERME DANCKER,N' 161 - 34 M2 - RS 440,00
SALA COMERCIAL -AV. MAR. DEODORO DA FONSECA, N' 1594 - 32 M2 - RS 670,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem benfeitorias,
medindo com 470,00m2, sendo 20,00m de frente.

R$ 110.000,00 estuda propostas

Cód. 173 - Centro - Casa de alv. 9 ,00m2, 2 qtos
e demais dependências, terreno cf 360,00m2 todo

murado, ótima localização residencial. R$ 285.000,00
- aceita financiamento bancário.

quartos, 04 banheiros, cozinha com

armários, toda murada. R$2.oo0,oo
Ret. 2000 - APARTAMENTO:_ BAE
PENDI - Com suite + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha, banheiro,
área de serviço com churrasqueira e

01 vaga de garagem. R$ 650,00
Ret. 2002 - APTO -ILHA DA
RGUEIRA - Com 02 quartos, sala

com sacada, banheiro, cozinha, área
de serviço, 01 vaga de garagem e

churrasq. na lavanderia. R$ 600,00.
Ret. 2005 - APARTAMENTO - BAE
PENDI - Com 02 quartos, sala com

sacada, cozinha com móveis sob

medida, apartamento com cortinas,
área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 700,00.
Ret. 2006 - APARTAMENTO - CEN
TRO - Com 01 sune + 02 quartos,
sala, sacada com churrasqueira,
banheiro social, cozinha com móveis

sob medida, área de serviço com 02

vagas de garagem. R$1.300,OO
Ret. 2007 - APARTAMENTO
CENTRO - Com 01 sune + 02

quartos, sala com sacada, cozinha

com móveis sob medida, banheiro

social, área de serviço com 01 vaga
Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno comercial f de garagem.R$ 900,00.

residencial com 431 ,00m2, possui casa de alvenaria Ref. 2008 _ APTO _ CENTRO - Com
com 90,00m2, próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

01 sune + 02quartas, sala com

�=:=====e=s=tu=d=a=p=r=o=po=s=t=as=======j ::=================::::;
sacada, cozinha com mobnia, área

r de serviço, banheiro social com 01

vaga de garagem. R$1.200,OO.
Ret. 2009 - APARTAMENTO -

BAEPENDI - Com 02 quartos,
banheiro, sala com sacada, cozinha

com móveis sob medida, área de

serviço com 01 vaga de garagem.
R$ 600,00.
ReI. 2010 - Apto. - CENTRO - Com
01 sune + dois qtos., bwc social,
sala de estar, sala de jantar. coz.,

sacada, área de serviço, 01 vaga
de gar. Prédio cf elevador. piscina e

salão de festa. R$1.500,OO
ReI. 2014 - Apto. - CENTRO - ED.
ANA CRISllNA - Com sufte, 02 qtos,
sala com sacada e churras., bwc

social, cozo (apenas bancada de

r--

PRONTA PARA M
ALTO PADRÃO DE ACABAMENT

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.

o .171 - 'j a Martins - Casa de alv. i30,OOm ,

suite + 2 qtos, e demais dep., cozinha mobiliada,
aquecedor solar de água, terreno cf 745,00m2, próx.

do colégio Jonas Alves: R$ 350.000,00 - aceita
financiamento bancário

Cód. 2403 - Chico de Paula - Ap. cf 01 suite +

2 qtos, 2 vagas de garagem, cozinha mobiliada,
120,OOm2 de área total, próx. Posto Marcolla-

R$199.000,00 (aceita financiamento bancário).
Oi

" "- "-,." - �" " , 1 �

1:
. _c. . ._�_.

_

•. . .-��������
_

grantto divide sala da caz.) ,Iavand.
e garag. R$900,OO
Ret.2017 - Quitinetes - Centro - Ed.
Marechal Center - 01 qto., bwc, sala
e cozo canj. R$350,OO
Ret. 2018 - Apto. - Centro - Com

02·qtos., sala, coz., área de serviço.
Não tem garagem. R$ 600,00
Não tem condomínio, apenas taxa

de água.
Ret. 2019 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, 01
banheiro com 01 vaga de garagem.
R$700,OO.
Ref. 2028 - APARTAMENTO -Ilha
da Rgueira - Com 01 sune + 02

quartos, banheiro social, sala com

sacada e churrasqueira, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 650,00.
Ret. 2037 - APT - CENTRO - 01
suite com sacada + 02 quartos,
banheiro social, sala grande,
sacada com churrasqueira, cozinha
com móveis sob medida, área
de serviço com dependência de

empregada com banheiro, 02 vagas
de garagem. R$ 1.1 00,00
Ret. 2043 - APARTAMENTO
CENTENÁRIO - Com 01 quarto com

ar condicionado e cortina, cozinha
com pia, amnário elevado e fogão,
área de serviço, banheiro social, sala

com sacada e churrasqueira com 01

vaga de garagem.R$ 560,00.
Ret. 3008 - SALA - Barra - Com

aproximadamente 200m2, em

baixo 02 banheiros, mezanino com

banheiro. R$ 3.600,00.
Ref. 4005 - GALPÃO - Vila Rau -

Com 750m2 de área térrea mais
mezanino para deposito 125m2,
com 03 salas para escritório +

02 banheiros de 01 lavabo, coz

inha. Área externa com 3.600m2,
aberto com 02 parta rolo para
carga e descarpa.Ioda murada
com transformador industtial.
R$ 6.500,00.

TEMOS ÓllMAS OpÇÕES DE SALAS
COMERCIAS !!

GA D
� ,15 .. v, .Ddas@imobiliariab3316 rras

'r

Dl

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.parcimoveis.com.br IFIM DE SEMANA; 11 E 12 DE AGOSTO DE 2012 17

EM,PREENDIMENTOS
eREel 3494-J

Cód: 153 - CASA ALVENARIA - Baependi, com

136m2, 4 corrrncnos, 4 vagas de garagem.
Terreno com 480m2, R$ 650,000,00.

Cód: 125 - SOBRADO - João Pessoa, com

230m2, 5 dornüóríos, 2 vagas de garagem.
Terreno com 418m2. R$ 250.000,00.

Ref.31O 1- 1 Suíte c/ sacada + 2 Dormitórios

+ sacada c/ churrasqueira e demais de

pendendas. Entrada de

R$ 20.000,00 + Parcelas + Financiamento.

Ref. 4172- Apartamento- Tipo 01: 1 suíte

+ 2 dormitórios. Tipo 02: 1 suíte + 1 dor

mitório. Tipo 03: 2 dormitórios, sendo to

dos com sacada c/ churrasqueira e 1 vaga
de garagem. Á partir de R$ 128.150,00

Cód: 198 - CASA - Praia de Gravatá, com

110m2, 4 dcrmtónos, 3 banheiros. Terreno com

300m2. R$ 150.000,00.

lrv'OBlll A Rl A

Ref. 4834- Apartamento- 2 Dormitórios,
1 Bwc, 1 Vaga de Gar., acabamento em

Gesso e granito, sacada ampla e poreela
nato. Entrega para Setembro de 2012.

Ref. 5251- Apartamento- 2 Dormitóri

os, 1 Bwc, Sala, Cozinha, Lavanderia, 1

vaga de garagem e demais dependên
cias. Valor do imóvel R$ 135.000,00

Plantão: 9135-8601

3371-0099 www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.ilual.lmb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 172 - CASA MADEIRA - Schroeder, com

140m2, 4 dorrn�órios sendo 1 suíte, 2 vagas de

garagem.Terreno com 714m2. R$100.000,00.

Ref. 38711-Apartamento- Suíte + 1

dormitório, Sala, Cozinha, 1 Bwc, 1

vaga de garagem. Entrega para Abril de

2013. Valor do imóvel: R$ 139.500,00

Apartamento- Suíte + 1 Dormitório, 1

Bwc, Cozinha, Sala de estar/jantar, sacada

c/ churrasq., 1 vaga de gar.,salão de festas e .

demais dependências, Valor de entrada de I

R$ 15.000,00 + Parcelas + Financiamento. I
� � 't

-

Cód 175 - GEMINADO - Três Rios do Sul,
com 72m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Terreno com 224m2. R$ 135.000,00.

Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2

dorm�órios, 1 vaga de garagem. Próximo a

Recreativa da Celesc. R$ 605,00.

LOCAÇÃO
Cód: 23 - APARTAMENTO - Vila Nova, com

2 dorrn�órios, 1 vaga de garagem.

R$ 480,00 + cond.

Cód: 83 - SALA COMERCIAL - Czernewcz,
com 80m2, banheiro. Próximo ao Pama.

R$ 1.000,00.

Cód 37 - SALA COMERCIAL - Centro, com

70m2, banheiro. Próximo a Duas Rodas.

R$800,00.

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2

dormITórios, 1 vaga de garagem. Próximo ao

Colégio. R$ 485,00.

_, '. '''''='', -:!L

Ref. 4951- Apartamento- 2 Dormitóri

os, Sala de Estar/jantar, cozinha, Bwc,
sacada c/ churrasqueira e 1 vaga de

garagem. Entrega para Dezembro de

2012. Entrada facilitada, aceita finan

_____"""·ame.�QAIllll1ª.I.'-__,;,

mitórios, 1 Bwc, 1 vaga de garagem,

,"
cozinha, sala de estar/jantar, lavanderia,

I

70m2• Entrega para Novembro de 2012. I

L "" Valo� do imóvel R$128.�,00
,_ ,,�

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dorrn�órios, 1 vaga de

garagem.Terreno com 169m2. R$135.000,OO.

TERRENOS/CHÁCARAS
Cód: 200 - TERRENO -Amízade, com

359m2. Próximo a Agropecuária Todt.

R$ 130.000,00.

Cód: 234 - TERRENO - Estrada Nova,
com 392m2, próximo ao Colégio.

R$ 60.QOO,00.

Cód: 249 - TERRENO - Vilá Nova, com

a.256m2, próximo ao posto Behling. Valor

sob consulta.

Cód; 260 - TERRENO:_ Centro, com'

357m2, próximo as carrocerias HC.

R$ 280.000,00.

Cód: 275 - TERRENO - Balneário Barra

do Sul, com 426m2. Próximo a Salinas.

R$ 50.000,00.

I
i

Ref. 3106- Apartamento - 1 Suíte + 2 �
dormitórios, Sala, Cozinha, área de

.1

serviço, 1 Bwc, sacada cJ churrasqueira, I
�

vaga de garagem. Metragem área total (

92,93 rrr'. Valor de entrada R$ 20.000,00; !
+ Parcelas + financiamento. I ; ;

J

, Ref. 4952- Casa- 1 suíte + 2 dormitóri

os( Todos cJ sacada), 2 Bwc, Salas,

I Cozinha, Lavanderia, Área de festas,
I Piscina, Escritórios e demais depend-

�.. ��cia�;'alo�o i�"óvel.�$ 44:�00,?� �I
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Aptos. Novos a partir de 79 m2 no

Centro, Ed. Maria Luiza

A partir de R$880,OO

- Ed.Pinheiros ,Centro,R$400,00
- Ed.Lilium ,Vila Lalau,R$470,00
- Apto Rua Dona Antonia, Nova Brasflia R$380,00
- Ed. Manacá, Nova Brasflia R$480,00
- Ed. Petunia, Nova Brasijia. A partir de R$550,00

Inspirado em conceitos modernos, o Residen-

.
eial Cândido Portinari tampe com o tradicional

e ganha um novo estilo: o seu.

Criado para transformar seus dias agradáveis

de morar e de se admirar.

Com localização privilegiada no coração de

Jaraguá do Sul, a lOOm do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

C:::�==����..���L�==�

- Apto Rua Jose Emendoerfer;Nova Brasilia,R$11 00,00 Mobiliado
- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed.Nova York, Centro R$930,00
- Ed.Waldemiro Bártel, Baependi R$850,00
- Ed. Morada da Serra, nova Brasilia R$1 000,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 950,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$ 850,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 800,00
- Ed. Angelo 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$1040,00
- Ed. Esplendor, Baependi R$ 830,00

- Casa na Ha Arto..km l'v1arEr ,Tlfa Monos , 2 QJClI1ffi, R$35O,OO .

- Casa Com, Centro R$ 3.000,00
- Casa no Estrada Nova, 2 quartos R$480,oo
- Casa Rua Pedro Floriano, Czemiewicz R$ 900,00
- Casa no Rau, 3 quartos R$12oo,OO
- Casa Com. 4 quartos, Centro R$2500,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qr1s, Czemiewcz R$900,OO
- Casa 3 qr1s + suíte , Czemievvicz R$1500,OO
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa Rio da Luz, 3 quartos R$550,00
- Casa mista, 2 quartos Barra do Rio Molha, R$600,00
- Casa' mista 4 quartos na Barra do Rio Molha, R$970,00

- Aptos. Rua Germano Muller, R$900,00

www.seculus.net

Sala cml, Centro R$ 1.200,00

Sala Ed. Tower Center 62m2 R$820,00
Sala cml, Nova Brasflia a partir de R$ 1.200,00
Salas no Czemiewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasilia a partir de 53 m2. R$1200,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.100,00
Sala Towe'r Cerrte'r, centro 61 m2 R$11 00,00
Sala Iower Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
-Ed. Mar1<et Place, Centro 40 m2 R$530,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 700,00
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2. À partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, cf 973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 100m2 R$1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$1435,00

- Galpão Alv, Centro cf 300 m2 R$4.000,00
- Galpão Rua José teodoro Ribeiro 4133,lIha da Figueira 3.600m

,R$28,000,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Terreno com 330m2 Agua Verde R$1000,00
- Terreno cf 1.400 m2, Centro R$ 4.000,00

- Residencial D' Angelis ,Vila Nova,R$1 000,00
- Residencial Novo Horizonte,Vila Lenzi, R$1000,00
- Ed.Dona Virginia ,Centro, A partir de R$950,00
- Apto, Rua 25 Julho Vila Nova, R$620,00
- Ed. Yachiyo, Barra do Rio Cerro R$600,00
- Apto, Rua Joao Nunes Czerniewicz a partir R$630,00
- Ed. Paris, Baependi R$630,00
- Ed. Maria Luiza, Centro a partir de R$880,00
- Ed.Erica, Centro R$700,00
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,00
- Ed. Magnolia, Centro R$780,00
- Ed. Tulipa, mobiliado, Centro R$ 1.350,00
- Ed. Granada, Vila Nova R$ 1.300,00
- Ed. Trento, Vila Lalau R$630,00

Casa Rua Gottlob Enke, Rau 3
quartos, suíte, churrasqueira

R$1200,OO
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CONSULTE CONDiçõES
ESPECIAIS.

SHIFT_the way you move

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul- se
Fone: 47 3054-2600 - www.nissannix.com.br

.
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NOVO UNO VIVACE
2012
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/

Liberte

AN UR
CSMP eTG>

R$48.69
à vísta

,

Na compra
de um Grand Tour
ou um Stepway,

você ganha uma blke
exclusiva da e ault.

• 2012/13
• AR DIGITAL

• DIREÇÃO E ÉTRICA
• CHAVE CARTÃO

• AIR BAGS
• FREIOS ABS

5 UNIDADES. CONSULTE DISPONIBILID�DE.
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50% DE ENTRADA
+ 24 PARCELAS SEM JUROS

*Fonte: Fenabrave. Kia Sorento:
Líder em vendas na categoria

SUV médio: Comprimento entre
4.601 e 4.779 mm. **Itens opcionais.

KIASORENTO
1CI em vendas entre os SUV's médios*.

MOTOR G.ASOltNA Z.4l cAMelo AUTOMÁTICO
(17401)0U 3.Sl�* (Z78CV) DE fi MARCHAS COM

TROCAS SEQUENCIAIS

AR-CON[HeIONADO
DIGITAL DUAl ZONE

CAPAODADEMRA 7 WüARESNAS VERSOes S.SS8, S.6SB TETO SOLAR OUPlO
e 5.660 + AJUSTe ElÉTRICO PARA BANCO MOTORISTA** PANORAMICO**

ai Jara!uá do Sul: 47 3275-0808

W IW. PIe elto waldemar Grubba.1346 - Baependl

Bal::Camboriú: 473360-9777
Blumenau (Loja Centro): 473236·8000

Blumenaú (Loja BR): 473323-7171

Joinville (Show Roam;' 47 3435-0885
Joinville: 47 3435-3595
Ftorlan6potis� 48 3248-0177
São José: 48 3Z8S-0177

Power Imports
www.powerlmports.com.b�

Promoção válída até 31108/12 ou término do estoque. o que ocorrer primeiro. para toda linha Sorento 2012 nas cores preta ou prata.
Financiamento com entrada mínima de 50% + saldo em até 24 parcelas. IOF incluso, nas parcelas, TC e demais tarifas 0110 inclusas.
Frete no valor de RS 2.500.00 não incluso. Crédito sujeito a aprovação. Estoque de 5 unidades Garantia de 5 anos ou 100.000 Km.
o Que ocorrer primeiro, para (abertura básica, Fotos' ilustrativas. C�lJrarl-,';1
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Rua Walter Marquardt. 2670 TAXAS COMPARTILHADAS COM

Fone: (47J 3370-7500 O MERCADO CARROS COM
PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

L__ . . _

I 1'DYO"m. COROLA 1,8 XEI 2007
MPLETO AUrOMAT.IAiN.iSi�ilM!WlB��
_._-_.�-------�,----

r
I"' FORD TAURUS 3.0 1997
I .SIdR!!fWi.!H!MIlII.'MBl
i COMPLETO·_lljj!'II!!'liilljl!i.lfI,!IiB.�
L .. _ .. __._ .. ._._ .. _._. .__ ._..1

GM CORSA HATCH 1.0 2001 JPCS RLL. ....
�iIJ"aM.i:.I...Wiii"-"

..

C,(I r;;.u;I'JZ:'ZJo"faWiilfl'JJ!jj!JH
-�-'----'�-'-'------'-'-"---

PROMOÇÃO
VALOR À CONSULTAR

HONDA CIVIC EX 1.7 2006
COMPLETA ASS

Ivw-FõX4P 2aõ9-------.----.-
I vw GOL GIV 4P 2009 COMPLETO

I vw GOL GIV 2006

I vw !=MAll 1.6 2006 COMPlEID
vw GOLF 1.62002 .

I vw BORA 2. O 2009 COMPLETO TEm
I HONOA ClVlC EX 1.7 2006 ABS

I HONDA FIT LX 1 .. 4 2009 COMPLETO
SANOBRO EXP. 1.62011 BOMPLETO

! LOGAN 1. o 2008 COMPLETO

I CUO SEDAN PRIVILEGE 1. o 2005 COMPLETO
i CUO HATCH 01\02 OPCS
I CIO HAlCH ARe 2007

I GM PRISMA 1.4 2007 2008 PRE'lU VERMELHO

I CORSA SEDAN MAX 1.4 2008
! CORSA SEOAN 01\03108
I CORSA HATCH 1.62001 ARe GNV
! CORSA HATCH 01\05\07
I CORSA HATCH 1.8 2005 COMPLETO

I RAT IOEA ELX 2006 COMPLETA

I C4 FALLAS GLX 2. o AT 2008
I rnu02010 •

! RAT UNO ECONOMI 2009

I
PEUGEOUf 206 2008 PREID PRATA

I PEUGEOUf 207 rns510N 2010

P"""""".",.......--I_�fI!I!!i�m
! PICASSO EXCWSIV 2.0 2003

III ��g �J;.�O�009 PRETA CINZA

I GM AGILE 1.4 L1Z 2010 COMPLETO

1111�==�N�02�I RAT PUNID ELX 1.4 2008
.. I GM ASTRA SS 2008 COMPLETO ABS

II GM MONTANA 1.4 2008

IlDYtJTA COROLLA XEI 1.8 AT 2007 PRETA

II
FORD TAURUS 3.01997 U.OONO

:A GM MERIVA 1.8 2004
/AUT/COUR I I GM ZAFIRA ELEGANCE 2005 7 WGARES

_________ .. _._. ._. ..J I FORD FIESTA HAlCH 05 ARe 2007
I RESTA SEOAN 1.6 2005 COMPLETO

II FIAT SIENA ELX 2005 COMPLETO
FORO ECOSPORf FREESTYLE 2007 PRETA

I C3 XTR 1.62007 ABS

I C3 EX2004
I C3 GLX 1.406>07
I BMW 130 HA1CH 3. O 2008
I HONDA CB 300 2010
I HONDA 11..JYSTER 0412007
I GM VECrRA 9'71,9912000 CINZA\VERMELHoPRATA

PEUGEOUT ��1m\�
.. �I!!"I�."o: j I ��u��o��;�g:��

COMPLET01i.WAiifti!.W'J!iJ.I!:R'W I
,__ •• __._._.__�_���__

Il.� � .. �_. L_. , � ._. __ .__ . , . _

l200 Triton 3.2 CR

87.500,00
2008 - Preta - Diesel- 72.800 Km - Ar-condicionado Automático, Direção
Hidráulica, Vidros! Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro,
Bancos em Couro, CD Player, Câmbio Automático, Freios Abs, Air Bag
Duplo, Sensorde Estacionamento, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina.

Zafira Elite 2.0 Aut.

44.500,00
2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos 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.

Fiesta Hatch 1.6

28.900,00
2009 - Preto - 42.000 Km - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro.

28.500,00

New Civic Lx11.8 AT

Fox 1.0

2009 - Preto - 4 portas - 43.850 km - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos! Limpador e

Desembaçador'Iraseíro, Faróis de Neblina.

Palio Celebration
Fire Flex 1.0

18.500,00

59.200,00
2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, DesembaçadorTraseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios
ABS. Air Bag Duplo, Piloto Automático.

Bora Mi 2.0 AT

39.500,00

2007 - 4 portas - Vermelho - Vidros Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro e Aquecimento.

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, CD Player.
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TAXAS
A PARTIR DE

0990/0\\'
eR

AR-CONDlcrONADO • GNV • ASG • COURO

DIREÇÃO HJDRÁUUCA • CÂMBIO AUToMÁnco
RODAS ESPORTIVAS • VIDROS VERDES

VIDROS E TRAVAS ELÉTRlCAS
UMPADOR E DESEMBAÇADOR

Ni'li:l.E<:>/=
�����Ss&f:,1I'tl�I.A!t

1Jitt.''f'filtJ;.'l,JI..C1,t;
iIl,QIf.it.MM

Honda lança Biz 1 00
A Honda apresentou esta semana

a Biz 100, modelo que complementa o

line-up da marca no Brasil e deixa a

motoneta mais próxima de suas ori

gens, com foco no motocicUsta inici
ante.

Com deslgn semelhante ao da
versão de 125cc (com sutis alter

ações no escudo frontal e piscas na

cor laranja) a moto chega equipada
com motor monocilfndrico OHC de

97,1 cme - diferente do utilizada na

antiga C 100 Biz e também do pro

pulsor que equipa a Pop 100.
A nova Biz estará disponível nas

versões KS (partida a pedal), nas

cores preta e verm�lha; e ES (partida
elétrica), nas cores preta, vermelha e

rosa metálico.
As vendas começam agora em julho

e os preços serão de R$ 4.710 para a

versão KS e R$ 5.290 para a ES.

,

m
�

erdlvel
Citroên Gran C4 Picasso

* Teto Panorãmico
* Chave Reserva
* Emplacado 2012
* Único dono
* Aro liga leve 17'
* 7 Lugares 1"
* Completo
* 13.000 Km
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Lançam'entos

Chevrolet SPIN.

Faça revisões em seu veículo reqularmente
E TOlDA A IiEIE toE CO . CESSIO ÁRI S ClIIlEV[ROLlET I
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Disposição
Nunca é tarde para aprender

Independência. Essa pala
VIa resume o sentimento de

Ana Alves da Silva, 66 anos, ao

descrever a importância da

inclusão digital. Não precisar
recorrer à ajuda dos netos e fi-

. lhos para procurar modelos de

bordados e pinturas na Internet

é "um sonho realizado". Na pe
núltima aula do curso de infor

mática oferecido na Biblioteca

Pública de Jaraguá do Sul, a ex

babá diz que, se houver opor
tunidade, irá se matricular no-

vamente. Mas, por enquanto,
o novo desafio é encontrar, na

Internet, modelos de bordados

com fita em forma de lírios ou

cravos utilizados para a decora

ção de toalhas masculinas .

O curso de informática ofe

recido pela Biblioteca Municipal
é uma parceria entre Fundação
Cultural de Iaraguá do Sul e a

Católica de Santa Catarina. Pos

sui duração de quatro semanas

e forma de 10 a 11 alunos por
turma. De acordo com a res-

ponsável pelo projeto, Dianne

Chiodini, a qualificação é bási

ca, mas minuciosa. Os alunos

aprendem desde ligar o com

putador até as ferramentas de

navegação na Internet. A próxi
ma turma deverá iniciar na se

gunda quinzena de setembro.

As inscrições devem ser realiza
das pessoalmente na Biblioteca

Pública Municipal de Jaraguá
do Sul e são gratuitas. As aulas
acontecem aos sábados de ma

nhã, sempre das 8h30 às llh30.

Ranking nacional

INSPIRAçÃO Com os modelos retirados da

internet, Ana faz bordados e pinturas em tecido

Domicílios com computadores
• Blumenau - T7° colocação - 66,70%
• Joinville - 280 - 63,47%
• Jaraguá do Sul- 420 - 61,94%
• Massaranduba - 152° - 55,78%
• Schroeder - 2580 - 52,42%

Guaramirim - 331 0_ 50,59%
.

• Corupá - 4480 - 47,20%

Microcomputadores com internet
• Blumenau - 24° colocação - 55,21 %
• Joinville - 43° - 50,56
• Jaraguá do Sul - 143° - 45,38%
� Massaranduba - 532° - 35,92%
• Guaramirim - 979° - 29,83%
• Schroeder - 1.0670 - 28,83%
• Corupá - 1 .070° - 28,79%

Ranking Estadual

Domicílios com computadores
• Blumenau - 40 colocação - 66%.
• Joinville - 70 - 63%
• Jaraguá do Sul - 1 1 a

- 61 %
• Massaranduba - 320 - 55%
• Schroeder - 510 - 52,42%
• Guaramirim - 61 � - 50,59%
• Corupó - 920 - 47,20%

Microcomputadores com internet
• Blumenau - 4° colocação - 55,21 %
• Joinville - 6° - 50,56
• Jaroguá do Sul - 22° - 45,38%
• Massaranduba - 72° - 35,92%
• Guaramirim - 130° - 29,83%
• Schroeder - 1380 - 28,93%
• Corupá - 140° - 28,79%

Nova ferramenta

Um incentivo a mais para
continuar estudando

A aluna da Escola de En

sino Básico Professora Val
dete Inês Piazera Zindars,
Diuly Schramm, de 14 anos,

foi uma das contempladas
com o computador do pro

jeto da Secretaria de Desen

volvimento Regional (SDR).
Para ela, foi um incentivo

para continuar estudando e,

principalmente, manter as

boas notas. Há dois meses

com o equipamento, ela ga-

rante que tem sido mais fácil
realizar os trabalhos esco

lares. Cursando o primeiro
ano do Ensino Médio, Diuly
pensa em ser professora e

acredita que o equipamen
to será fundamental para

que ela consiga alcançar seu

objetivo. Agora, o próximo
passo é ter acesso a Internet.

Por enquanto, a família pro
cura um serviço que caiba

no orçamento.

ESCOLA

DiuIy aproveita
o computador

para desenvolver

os trabalhos

escolares
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Badé ganha vaga de última hora

Football Rolimã JESC Futsal Peladáo

BufIalos Escoteiros Em Rodeio Base em ação Inscrições
o Corupá Buffalos já está Foz O Grupo Escoteiro Jacoritaba O basquete, o futsal, o han- As equipes de futsal sub11 e Entre os dias 20 é 31 deste

do Iguaçu, onde enfrenta hoje realiza uma atividade diferen- debol, o voleibol, o tênis de sub 13 masculino de Jaraguá mês ocorrem as inscrições
os Black Sharks, no Estádio te neste sábado. Os 'lobinhos' mesa e o xadrez de Iaraguá do Sul atuam em casa no fim do Campeonato Aberto de

do ABC. A partida é válida participam de um campeona- do Sul disputam vagas na fase de semana. Na Arsepum, Futsal de Jaraguá do Sul, uma

pelo Campeonato Brasileiro
f

to de rolimã, que será realiza- estadual dos Jogos Escolares disputam jogos válidos pelo das principais disputas do

de Futebol Americano e o do no loteamento Guilherme de Santa Catarina (Jesc), de turno da terceira fase do salonismo da região. Ou-

'kíckoff está marcado para Menegotti, no Chico de Paulo. 15 a 17 anos. A fase regional Campeonato Catarinense. tras informações podem ser

às 15h. Os adversários não A atividade de integração acontece no fim de semana, Os adversários serão Itajaí, obtidas através do telefone

fazem uma boa competição, inicia às 14h, na sede do Jaco- em Rodeio. Os campeões Tubarão, Concórdia, Blu- (47) 3370-9797 ou pelo e-mail

perdendo as três partidas que ritaba, no ÁguaVerde. De lá estaduais garantem vaga nas menau, Seara e Brusque. Os eventosl@jfmejaraguadosul.
disputaram até aqui. Já os o grupo segue para o local do Olimpíadas Escolares, que jogos acontecem na noite de com.br, com Cleide Mosca. O

Buffalos vêm de duas vitórias evento, que tem a premiação ocorrem de 25 de novembro a sábado, seguindo no domin- congresso técnico está agen-
e lideram seu grupo. prevista para iniciar às 17h. 8 de dezembro em Cuiabá. go pela manhã e de tarde. dado para o dia 5.

�,

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Tribunal de Justiça
Desportiva suspendeu
Pingo e Márcio

Goiano, desfalcando

o time tricolor por
quatro partidas

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Com o objetivo de se manter

na zona de classificação à
semifinal do turno, o Juventus
recebe o Porto no domingo
(12). Mulheres e crianças não

pagam ingresso. A partida ini

cia às 15h30, no João Marcatto.

De última hora, o técnico Pin

go arranjou um problema. Tanto

ele, quanto o lateral Márcio Goia

no. foram enquadrados no artigo
243 do CBJD, pelos incidentes na

partida contra o XV de Outubro.

Receberam a pena mínima

e desfalcam a equipe por qua
tro jogos. Pingo será substituí
do pelo auxiliar João Bandoch,
enquanto Márcio Goiano abre

espaço para o jovem Badé, pela
segunda vez no campeonato.
"O Goiano é um atleta muito

experiente, mas a oportunida
de apareceu e tenho que apro
veitar. O trabalho vem sendo
bem feito e espero fazer um

bom jogo contra o Porto", afir
ma o novo dono da camisa 6.

Os últimos treinos da se

mana foram importantes para
Pingo definir a equipe que en

trará em campo. Se haviam dú

vidas, agora não existem mais e

o Iuventus irá para campo com

Wanderson; Pará, Alemão, Pei
xoto e Badé; Pedra, Almeida,
Rogério Souza e Max, Lourival
e Kiko. Destes, apenas Peixoto
ainda não havia atuado com a

camisa tricolor na temporada.

lVIESCLA Jaragu.á aposta novamente na mistura

de atletas profissionais com revelações da base

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

DE VOLTA Kiko (bola) ganhou a disputa com

Romero e será o companheiro de Lourival

Adversário
No Porto, o técnico Xano

espera poder contar com Mai

dana, Dourado e Jonas, que se

apresentaram ao clube nesta

semana. O clube aguardava a

publicação dos nomes no BID,
documento da Confederação
Brasileira de Futebol que dá

condições de jogo aos atletas.
Na equipe que vinha atu

ando, o meia-atacante Gil deve
ficar afastado por três semanas,

após se contundir contra o Ca
xias. Pato, Ednaldo e Everton -

que voltam de suspensão - dis

putam a sua vaga.
A partida terá a arbitragem

do desconhecido Rodrigo Da

vid da Silva. Segundo os regis
tros da Federação Catarinense

de Futebol sua última atuação
foi em 12 de novembro de 2010,
em partida válida pelo Campe
onato Estadual de Amadores.

Sport Jaraguá

Leão estreia na Divisão de Acesso
O Campeonato Catarinen

se da Divisão de Acesso come

ça neste domingo (12) para o

Sport Club Iaraguá. O Leão do
Vale vai até o meio-oeste, onde
enfrenta o Caçador no estádio
Carlos Alberto da Costa Neves,
a partir das 15h30.

Seis equipes disputam o

certame (Jaraguá, Caçador,
Navegantes, Maga, Oeste e In

ternacional), que vale apenas
uma vaga na Divisão Especial.
Para buscar a vaga, o time ja
ragu�ense aposta num elen-

•

co formado por 25 jogadores,
sendo quinze deles formados
na base. São os casos de Iefer
son, Oba e Geléia - de apenas
17 anos, que começam a parti
da entre os titulares.

O técnico Rafael Rocha
também é cria do clube e já
acumula dos títulos estaduais
em categorias de base. Rocha
levará a equipe à campo no

esquema 4-4-2, com Otávio;
Fabiano, Ricardo, Paganelli e

Pajé; Jeferson, Anderson Oba,
Torres e Geléia; Zamorano e

Thiago. "O time está motivado
e confiante que fará um bom

jogo", informa o técnico.
Pelo regulamento, as equi

pes jogam entre si em turno

e returno, sendo que as duas

que somarem o maior número
de pontos farão a final. O time
com a melhor campanha tem a

vantagem de sediar o segundo
jogo da decisão.

A partida terá a arbitragem
de Fábio Steffens, que não

conduz um jogo oficial desde 5

de setembro de 2010.
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Avante!
Henrique Porto

redaeao@avanteesportes.com

"

E decisão!
/\ Arena Iaraguá vai fic� pequena na segunda-feira. Será o

IlJogo do ano da CSM/Pré-Fabricar, que pode encaminhar sua

classificação à terceira fase da Liga Futsal. Porém, é importante
alertar duas coisas ao torcedor que for ao jogo. Primeiro que será

uma partida extremamente difícil, contra um adversário cha

to de ser batido. Ou seja, será preciso paciência tanto do time,
como da torcida. Segundo, e nunca é demais lembrar, essa é uma

nova equipe, formada por bons valores, que estão bucando seu

espaço. Não cobrem deles desempenhos de Falcões ou Lenísios.

Apenas apóiem. Eles vão corresponder!

Basquete
o amigo Julio Patrício,
técnico da Seleção
Brasileira Sub19, embarca

para a Costa Rica. Sob
sua responsabilidade
muitas das atletas que
irão defender o Brasil nas

Olimpíadas de 2016, no

Rio de Janeiro. O objetivo
é classificar o grupo para
o Campeonato Mundial
da categoria. Para isso
será preciso ficar entre os

quatro no Panamericano.

Profecia
No início do ano fiz uma

entrevista com a atleta

jaraguaense Rafaela Bittencourt,
que se transferiu para a equipe
juvenil de vôlei do Pinheiros.
Na ocasião, ela me pediu uma

matéria com seu namorado,
WIllian Dom, goleiro do futsal.
Disse que ele tinha muito

potencial e logo iria começar
a brilhar. E não é que ela tinha
razão. O garoto de 17 anos foi
convocado para a Seleção
Sub20. Que boca, hein!?

Juventus
O tricolor tem tudo para
fazer um jogo tranquilo
contra o Porto e conquistar
a terceira vitória no

Campeonato Catarinense.
O time vem numa crescente

e encara um dos lanternas
da competição. Porém, o

futebol não é uma ciência
exata e tudo pode acontecer

no João Marcatto. A

chegada de Lourival trouxe

o equilíbrio necessário ao

time e sou mais Iuventus,
apesar de carregar o

adversário no sobrenome.

Jaraguá
Boa sorte ao Leão do Vale

que inicia amanhã sua

caminhada rumo à Divisão

Especial. Com uma única

vaga em disputa, não vai
ter vida fácil para ninguém.
Caçador e Internacional

carregarp um favoritismo

histórico, que pode não

se concretizar em campo.
O importante é assimilar
as lições do ano passado e

fazer de cada jogo em casa

uma decisão. .Esta é - ao

meu ver - a chave para
chegar na final.

Liga Futsal

Jogo do ano para a CSMjPré-Fabricar
Por uma vaga na terceira

fase da Liga Futsal, a CSM/Pré
Fabricar entra em quadra na

segunda-feira, focada na vitó
ria. Em casa, o líder do Grupo D

(com 7 pontos) recebe o segun
do colocado São Caetano (que
soma 6). Caso triunfe, encami

nha a classificação com uma

rodada de antecedência. Caso

tropecem, os jaraguaenses de
cidem a vaga em São Paulo,

contra o Corinthians.

"Espero a torcida em peso
na Arena. Este é o jogo mais

importante do ano para nós e a

torcida fará a diferença, jogan
do conosco e nos incentivan

do a vencer", explica o goleiro
Gian. "É o jogo da nossa clas

sificação. Convoco nossa torci

da para comparecer na Arena

Jaraguá e nos apoiar. Com eles
fieará mais fácil vencer e classí-

ficar", pede o ala Xoxo.
A partida tem seu InICIO

marcado para 20h, na Arena

Jaraguá. Os ingressos antecipa
dos estão à venda desde quin
ta - feira, podendo ser adquiri
dos no Posto Mime (Matriz e

Kohlbach) e na Girolla Imóveis.

A cadeira superior custa R$ �O,
enquanto as cadeiras numera

das inferiores saem por R$ 15. A

meia entrada sai por R$ 5.

HENRIQUE PORTOIAVANTE!

CONTINUIDADE Técnico Lacerda segue a mesma linha de trabalho de Banana

Avante! Academia
,

Jaraguá do Sul ganha hoje mais uma opção de lazer e bem

estar. A Avante! Academia será inaugurada na rua João
Ianuario Ayroso, 1128, no Jaraguá Esquerdo. São 395m2 de

área, onde serão realizadas atividades de avaliação física,
condicionamento, musculação, ginástica aeróbica, ginástica
localizada e artes marciais. A inauguração está marcada

para 10h. Prestigie e concorra a ingressos para o jogo entre

Juventus e Porto. Mas corra, pois são apenas 20 unidades.

CLASSIFICAÇÃO

9

!l,Q FI?lPlilengo I
J

11 Corínthlsns

12 Náutico

13, , �ortugu�sa ..

14 Santos

15 Coritiba

16 Sport

j_68RODADA

11/08
18:30 sport x Figueirense
18:30 Bahia x Cruzeiro
21:00 Flamengo x Náutico

12/08
16:00 Coritiba x Corinthians
16:00 Atlético-MG x Vasco
16:00 Internacional x Ponte Preta

16:00 São Paulo x Grêmio
18:30 Fluminense x Palmeiras

l . . j i •

,1% 18:30 Santos x Atlético-GO

23 115! 7 t 2 I 6 f 20 I 20 ! O i 51,1% 18:30 Portuguesa x Botafogo

20115 515 J5 11811810 144,4%
. 1:9"ll�. 5 �,i4,4 5 fl�j!.2i l'� !1�5,2%
1811� 4J6 ! 5114;14 ro 140,0%,
17 .115; 5 ! 2 i 8 t20127 ] -7 137,8%
17,.!1� 4i� 161�116 1-4 ,;'37,8%.
16

.

15 3 ! 7 i 5 i 13 i 17 ,-4
.

35,6%
15 '15' 4,3 8 '23 30,-7 :33,3%
14 15 3 '5 7 13 22 -9 31,1%

17 Palmeiras 13 15 3 4 8 15 18 -3 28.9'X,

18 Bahia 13 15 2 7 6 12 21 -9 28.9 X,

19 Atlético-Go 10 15 2 4 9 14 28 -1422.2'):,

20 Figueirense 8 15 1 5 9 13 25 -1217.8'i{J

rifi1á���j!q��ªõr�i
"CjassifiÇfldOS Çtlpél SUl-Americana I

RelJalxados pala Série B

CLASSIFICAÇÃO 78RODADA '

12/08
15:30 Imbituba x Caxias
15:30 Atlético-TB x Hercílio Luz

15:30 Juventus x Porto

14/08
20:30 Guarani x Biguaçu
15/08
20:30 Concórdia x )IN de Indaial

6 Hercflio Luz 7 6 2 1

7 Atlético-TB 7 6 1 4

8 Caxias 5 5 1 2

9 Porto 4 6 1 1

10 XV de Indaial 4 6 O 4

:38,9%
:38,9%
:33,3%

11 -3 122,2%
6 -2 :22,2%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. 'C�ifíCad(lS�Câasemffi";ãi:> .
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Faça revisões em seu veículo regularmente.
TECNOLOGIA ALEMÃ
GnJp EU

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito�_Ui
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Liga FUtsal
Classificados
Em grande atuação CSM/Pré
Fabricar, de Elisandro CE), que
marcou duas vezes, goleou o

São Caetano por 4 a 1 na noite
de ontem, encaminhando a

classificação ao mata-mata.

Página 23

'A MOrlSOl

Beleza

Nova majestade
Brenda Araújo, da Sociedade Desportiva
e Recreativa Amizade, foi eleita, entre 16

candidatas, Rainha da 24a Schützenfest,
na sexta-feira, na Sociedade Aliança.

.WWW.morlsolso.com.br •••

.Desigualdade em Jaraguá do Sul

Famílía está prestes a ser

despejada no Rio da LIIZ
Casal com quatro filhos pequenos tem até sábado para deixar casa onde vivem. Com cadastro em

programa de Habitação, eles não sabem quando serão beneficiados e não têm para onde ir.

Página21

Luta e espera
Nada está garantido

antes de o prêmio estar
na palma da mão.
Luiz Carlos Prates

Página 3

MARCELE GOUCHE
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Destaque
acadêmico

Adissertação de mestrado
do acadêmico da Cató

lica de Santa Catarina, Ed
son Ewald, foi aprovada no

Encontro da Associação Na
cional de Pós Graduação e

Pesquisa em Administração
(EnAnpad). O objetivo princi-

pal foi identificar a influência
dos componentes da qualida
de do relacionamento (satis
fação, confiança e compro
metimento) sobre a lealdade
no contexto dos fabricantes
de máquinas e equipamentos
no Brasil.

Sucesso
O programa de
microcrédito 'Juro Zero',
do governo estadual,
será divulgado através
de comerciais que
destacam: a lojista de

artigos variados, Márcia

Sperandio, a comerciante
de vestuário, Isaura de
Simas, e o dono de uma

oficina de bicicletas,
Olívio Alves. Eles
contam as histórias de
sucesso dos negócios.
Os empreendimentos
receberam o benefício de
)1$ 3 mil reais do governo.

DIVULGAÇÃO

em-bala
A nova licitação para a implantação
de trens de alta velocidade no Brasil
terá como novidade um alto nível de

exigência no que tange à tecnologia .. O

objetivo é evitar empresas "aventureiras"
como fornecedoras dos equipamentos.

I O�'III.�J:·iW'D I''AG.Ii ' ,llL ,:;JJJDi,1W" " ••1

.0 saldo .do. Iraque
o Iraque alcançou a produção diá�ia de

petróleo de 3,2 milhões de barris. E o segundo
maior fornecedor da Organização dos Países

Exportadores de Petróleo (Opep). Sempre
houve a desconfiança de que a Guerra do

Iraque tinha como único objetivo estabelecer o

domínio sobre as reservas de petróleo do país
e, se isto for verdade, o resultado foi alcançado.
Os EUA, como de resto a maioria das nações,
depende da importação desse produto e a sua

disponibilidade está cada vez mais em países
problemáticos. O embargo ao Irã - por causa

do polêmico programa nuclear - é mais um

problema que precisa ser administrado.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04683
1° 64.295
1.000.000,00
2° 80.137 32.000,00
3° . 09.017 16.800,00
4° 09.385 16.300,00
5° 81.695 15.005,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1270
02 - 11 - 12 - 17 - 18
31 - 34 - 41 - 46 - 52
53 - 56 - 74 - 79 - 83
86 - 87 - 89 - 91 - 96

MEGASENA
SORTEIO N° 1415
26 - 36 - 40 - 46 - 49 - 51

QUINA
SORTEIO N° 2967
07 - 19 - 34 - 59 - 62

DUPLASENA
SORTEIO N° 1097
Primeiro Sorteio
07 - 14 - 18 - 41 ·42 . 43

Segundo Sorteio
10 - 11 - 26 - 35 - 42 - 48

Comunicamos o Ex
travio dos conheci
mentos de transporte
(HBL) SHASEA19042
E SHASEA19214.
Caso o encontrem,
gentileza comunicar
Fabiane Voigt - fone:

(47) 3375-2323.

EXTRAVIO DE NOTAS
Plenus Representações Co
merciais Ltda - ME, CNPJ:
12.999.535/0001-05,declara

. que os blocos das notas fis
cais. de numeração n051 á
100,de sua empresa foram
extraviados em data desco
nhecida.

Jaraguá do Sul, 14 de agosto
de 2012.
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Refúgio
Encontrar um refúgio que lhes permitisse uma

boa defesa dos perigos do mundo sempre foi
um desafio para os homens, desde a época das
cavernas. Atualmente, o grande desafio é manter

os seus ativos a salvo da inflação e, se possível,
ainda proporcionar algum rendimento. Nestes

tempos de crise não tem sido uma tarefa das mais
fáceis. Uma alternativa que ganha força é aplicar
em ações de empresas cuja receita tem reajuste
pelos indicadores de mercado, como companhias
de águas, administradoras de shoppings e, até

mesmo, de energia. Afinal, em muitos aspectos,
a economia brasileira continua indexada.

Código Florestal
Poucas vezes o Brasil dependeu tanto do
sucesso da atividade agrícola. E nunca os

produtores rurais viram tantas barreiras ao

desenvolvimento da atividade. Não é apenas
a legislação ambiental que é muito restritiva
à abertura de novas áreas agrícolas e limita
a atividade nas áreas já abertas. Há também
o problema com a demarcação de terras

para minorias. Não é uma questão de não
ter regras, mas de ter leis que permitam o

País crescer e ocupar o seu lugar no mundo.
Um exemplo vem da maior economia do

planeta, os Estados Unidos. Mesmo tendo
uma economia pós- industrial, ainda é o maior

produtor agrícola do planeta. Infelizmente,
preferimos aprender com o terceiro-mundo.

Self-service
Uma das coisas que mais chama a atenção
nos países desenvolvidos é que se pode
comprar quase tudo, desde um refrigerante
ou maço de cigarros, até o combustível e

alguma passagem, através de máquinas
de vendas. Elas representam um forte

ganho de produtividade e substitui mão
. de obra em atividades mais básicas e de
menor remuneração. Com a estabilização
proporcionada pelo Plano Real, o uso deste tipo
de equipamento se tornou possível por aqui.
Mas, até agota, ainda não deslanchou.
É uma grande oportunidade de mercado.
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Moradores do bairro Rau,e Amizade, em Iara
guá do Sul pagam o pato diariamente ao en

frentar filas para ir ao trabalho ou voltar para casa

, pO�.9ue, A�ê.�QraJ,:[p,ªQJ@i resQlvida'urna novela, I

,",. ;il , "I'" I
.

I I 'J" ' /, "

,se arrastá desde o final de 2008.
A falta de comprometimento com a melhoria da

mobilidade urbana e a teimosia por parte dos co-
"

mandantes do município fez com que a projetada
ponte entre os dois bairros nunca saísse do papel.

Pa� r-se q,uatrQ ano
'

a situação
"';"

Charge

Do leitor

Arruaças
Se a natureza tem uma que

da por Corupá, parece-nos
que uns poucos corupaenses,
aliados a arruaceiros de mu

nicípios vizinhos, têm uma

profunda queda em denegrir
e emporcalhar a nossa cidade.
Vamos aos fatos:

1. Todas as sextas- feiras, sá
bados e domingos, na Rua Ro

berto Seidel, a quadra que fica

junto ao posto Grid se trans
forma num inferno de sons

em volume máximo, de sujeira
na rua e nos terrenos vizinhos.

2. O templo religioso, que
fica em frente ao posto, se

tranformou o Banana Lama
num verdadeiro botequim,
com músicas do tipo "bate
estaca", como diria Chico Bu

arque de Hollanda, até altas
horas da madrugada.

O descaramento e a falta de
ordem pública chegaram a um

ponto intolerável. Onde está
a disciplina? É de se observar

que não somos contra a reu-

nião de jovens. Os que provo
cam desordens com barulhos
ensurdecedores representam
minorias. Essas minorias são

descaradas, prepotentes e se

julgam donas da verdade. O

que lamentamos e reiteramos
é a falta de autoridade que im

pera em nosso município.
A "Lei Úmida" se sobrepôs à

Lei Seca e parece-nos que nin

guém é responsável por nada,
a não ser cobrar impostos. Aí

sim, a coisa pega. O próximo, o

vizinho tornaram-se coisas do

passado, velharias ultrapassa
das. A Lei é: Isso não é comi-

'" L
.

d G'go... er e erson.

Esperemos que a mãe natu

reza continue com uma queda
por Corupá e nós, todos uni

dos, sejamos dignos desta
dádiva divina da qual poucos
lugares no mundo podem se

orgulhar.

GUio Giacomozzi
Professor

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Luta e espera!
Terminei hoje as minhas leituras de dezenas de

páginas de jornal que eu havia guardado du
rante os Jogos Olímpicos. Essas páginas continham
histórias que eu não podia deixar de ler e arquivar,
são histórias de vida, de superações ou de soberbas

que levam à derrota. As histórias mais comoventes

resultaram de formidáveis superações. e de uma

confirmação que não me deixa só: um jogo só está

ganho ou perdido no apito final do árbitro. E essa

verdade surrada pelo tempo se renova em todas as

Olimpíadas e no cotidiano de todos nós.
Não raro, ouço alguém dizer a uma pessoa que

ela não tem que se preocupar, que ela pessoa está
bem preparada e vai passar fácil no concurso, ou

então que vai receber "amanhã" aquele dinheiro
do negócio que hoje foi fechado... Vem o amanhã,
o sujeito não passa no concurso e o dinheiro que
era "certo" não chegou ao bolso. Dinheiro só está

garantido quando está no bolso, antes não. Outros
dizem que o pagamento na empresa sai amanhã,
em razão disso gastam hoje ... Melhor, é esperar
pelo amanhã, afinal, não vivemos dizendo que o

amanhã a Deus pertence?
Lutar até o fim, crer sempre, exaurir-se em su

ores e não ceder antes do apito final, seja diante
do que for. Nada está garantido antes de o prêmio
estar na palma da mão.

As Olimpíadas nos deram, e vão continuar nos

dando, grandes lições. Lições de atletas ou equipes
arrogantes, que se achavam os tais antes da dis

puta e que depois choraram a lágrima amarga da

derrota, da derrota gerada pela "certeza" antes do

tempo. Ou você já esqueceu da "surpreendente"
derrota dos guris do vôlei masculino? Estavam se

achando em quadra, passeando ... Deu no que deu.

Nada antes do tempo é certo na vida, a certeza é

sempre um "depois", jamais um antes. Crê sempre
e luta até à última gota de suor, seja no que for. De

pois da certeza da vitória podes sair para o abraço.

Dureza
Sabes o garotão aquele que ganhou a medalha de

ouro nas argolas para o Brasil? Isso mesmo, Arthur
Zanetti. Pois dele fiquei sabendo que paga mensal
mente R$ 25 para treinar no clube Santa Maria, em

São Bernardo (SP). Dureza, compadre, o cara paga
para treinar, ganha medalha de ouro e alguns babões
da imprensa vêm dizer que o Brasil é ouro nas argo
las. Nada disso, ouro é o garotão que rala feito louco
e ainda paga mensalidade para treinar. Digamos aos

nossos filhos que para chegar ao ouro na vida é pre
ciso dar duro no garimpo da tenacidade ...

Cabeça
O Arthur Zanetti, nosso garoto de ouro nas ar

golas olímpicas, sabe que a cada ato de consciência

corresponde uma reação psicomotora. Sabendo

disso, ele fez psicanálise por muito tempo, buscou
controlar a mente e deu certo. Ele foi considerado
o atleta mais "parado" nas argolas, não mexia um

músculo, ainda que vivamente aplaudido. Contro

le total da cabeça. É assim que se forjam os campe
ões na vida: corpo e cabeça juntos, juntinhas.

Falta dizer
Em votação mundial foram rejeitados nas Olim

píadas os "esportes" como ping-pong, hipismo e

tiro. Bah! Se dependesse de mim ia sobrar muito

pouco. Muita bobagem, esportezinhos de nada me

tidos no meio dos bons e atrativos esportes.

Diretor: Nelson Luiz P�reira' nelson@ocorreiodopovo.com,br 'Chefe de Redação: Márcio Schalinski 'Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
, redacao@ocorrelodopovo,com,br' Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 'Assinaturas: 2106-1936 'Plantão Redação: 9221-1268

, Comercial: 9149-9n1 'Plantão Entregas: 2106-1919 '9902 1380' 9161 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30
, Endereço: Av, Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os grtigo� e Qpiniõ,e� asslnadps não re!rata,m [leçessariarnente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEGURANÇA 141 TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Trânsito

Uma vida perdida no

caminho do trabalho
Colisão entre um

carro e uma carreta

tira vida de motorista

na BR-280. Outros

três veículos foram
envolvidos na batida

REGIÃO
Bárbara Elice

As marcas da tragédia esta

vam espalhadas sobre o as

falto da BR-280. Pedaços do car

ro Fax, com placas de Joinville,
dirigido por Djavam Aluisio da

Costa, 28 anos, revelavam que o

impacto havia sido fatal.
Morador de Jaraguá do Sul,

Costa morreu às 6h47 de on

tem, no km 47 da BR-280, em

Guaramirim, quando estava

indo ao trabalho, em Joinville.
O carro que ele dirigia bateu
de frente com uma carreta de

Itajaí. Ele seguia em direção ao

trevo da BR-IOl. O caminhão
fazia o percurso contrário.

De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, a causa da
colisão teria sido uma ultrapas
sagem indevida do condutor do
Fax. O motorista do caminhão,
Adalmiro José Vieira, acredita

que Costa tenha se distraído
ou perdido o controle do car

ro. Segundo o caminhoneiro,
não havia possibilidade de ul

trapassagem no local. O trecho
onde ocorreu o acidente proíbe
a ultrapassagem.

Com a violência do choque,
o Fax onde estava Costa ficou

completamente destruído. Pe

ças do motor foram parar t;!Q
acostamento. O acidente tam

bém envolveu outros três car

ros que estavam próximos ao

local da batida. Após a colisão,
o caminhão atingiu um Celta,
pertencente a uma empresa de

segurança, e outro Fax que se

guiam atrás do carro da vítima
fatal. O condutor do Celta foi
encaminhado ao hospital Padre
Mathias Maria Stein, com feri
mentos leves e logo foi liberado.

A motorista do outro Fax

atingido, Ana Paula Guedes

Moreno, de Guaramirim, esta

va a caminho do trabalho, em

Joinville. "Foi muito rápido.
Quando aconteceu a primeira
batida, comecei a frear. Então

vi os carros caindo no barran
co e o caminhão desgovernado
vindo na minha direção", recor

dou. Ela conseguiu desviar para
o acostamento, mas a carreta

bateu na lateral do carro.

O motorista de uma cami
nhonete Ford Ranger, que esta

va na pista, conseguiu desviar
da colisão. Porém, ele perdeu o

controle do veículo e caiu num

barranco, mas saiu ileso.

Djavam Aloisio da -Costa
morava em Iaraguá do Sul há
dois anos com a esposa e traba
lhava em Joinville como auxiliar
de contabilidade. O corpo foi
levado ao Instituto Médico Le

gal (lML) logo após o acidente.
O velório deve acontecer na

tarde de hoje, na capela mor

tuária de Araquari, cidade
onde vivem os familiares. Essa
foi a 14a morte registrada no

local do acidente, esse ano, em

Guaramirim.
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Fox de Djavam (no retrato) ficou

completamente destruído com a batida frontal

Assassinato em Guaramirim

Polícia tem poucas pistas
sobre autor dos disparos
Os dois suspeitos do assassina

to de André Silva, 23 anos, na noite
de sexta-feira, dia 10, em Guarami

rim, ainda não foram identificados.
A Polícia Civil está investigando o

caso e deve ouvir depoimentos a

partir de hoje. "Estamos trabalhan
do para identificar o autor do dis

paro', confirmou o delegado Daniel

Dias. Este é o terceiro homicídio em

Guaramirim este ano.

André Silva e os acusados te

riam discutido na saída da boate
Gralha Azul, às margens da BR-

280. A vítima foi agredida com

socos e chutes e um dos suspeitos
efetuou três disparos quando o jo
vem já estava no chão. Ele chegou
a ser socorrido pelos bombeiros,
mas chegou ao hospital sem vida.
Ele estava sem documentos e foi
reconhecido pela família no sába-

do. O rapaz foi sepultado no do

mingo, em Lages.
Segundo a Polícia Militar, a

vítima tinha 14 passagens e res

pondia a dois processos por uso e

tráfico de drogas. As testemunhas
ouvidas pela PM pouco depois do
crime relataram versões distintas.
Uma hipótese é que os acusados
teriam fugido em uma moto em

direção a Iaraguá do Sul. Outra
versão relata que a fuga teria sido
feita em um táxi, e o motorista
confirmou que fez uma corrida

poucos minutos depois do crime.

Em Guaramirim
foram registrados
três assassinatos

neste ano. Todos
com arma de fogo.

Boate

Ocorrências
rotineiras

Tráfico

Homem é pego COID crack
Um homem de 42 anos foi preso por volta das llh de

domingo, com cerca de 180 pedras de crack e vai respon
der por tráfico. Ele comercializava seis gramas de crack

quando foi abordado por policiais na rua Venâncio da
Silva Porto, no bairro Vila Lenzi, em Iaraguá do Sul, num

Celta preto. Na casa do suspeito, no bairro Água Verde,
outros 39 gramas foram encontrados e a esposa do sus

peito, de 33 anos, também foi detida. Os 48 gramas de

crack, se divididos para a comercialização, correspondem
a 180 pedras e tem valor de R$ 2 mil.

AçãodaPM
Moto é recuperada

Uma moto CG, com placas de Frei Rogério, de SC, foi

recuperada na noite de domingo, em frente ao salão Gra
lha Azul, e dois rapazes de 19 anos foram detidos. A chave
do veículo, roubado dia 6 de agosto, estava no bolso de um

dos acusados, que alegou ter comprado a moto por R$ 800.

Eles vão responder por receptação de produto furtado. A

busca teve início com uma denúncia anônima, que alertou
a Polícia Militar de que a dupla teria ido até o local para re

ceber uma arma. Os acusados são suspeitos de participa
rem de assaltos a estabelecimentos comerciais na região.

ESTBAGOS Carreta (foto acima) também atingiu
um Celta (meio). Ranger (alto) saiu da pista.

Quatro pessoas foram detidas

após ameaçar moradores do bairro
Nereu Ramos com uma imitação
caseira de arma de fogo, na noite
de domingo, em Jaraguá do Sul.
Um policial militar estava de folga,

em casa, e fez a denúncia, auxilian
do na prisão dos envolvidos. Entre

os detidos está um homem de 29

anos condenado por tráfico de dro

gas em 2010 e que cumpre a pena
em regime semiaberto. Os outros

integrantes do grupo são uma mu

lher de 27 anos, que dirigia o Corsa
usado durante as ameaças, e dois

homens, de 25 e 29 anos. Eles vão

responder em liberdade ao termo

circunstanciado por ameaça.

Bairro Nereu Ramos

Ameaças terminam em detenções em [araguá

DIVULGAÇÃO/WBPM

INTIMIDAÇÕES Imitação caseira de mna arma de fogo foi usada contra mof1lAPR1res

11

O pátio do salão Gralha Azul,
às margens da BR - 280, mais uma

vez foi palco de cenas de violên
cia. No início deste mês, Ieíson
Silva Beibigier foi condenado a

seis anos de prisão por tentativa
de homicídio em junho de 2011,
no mesmo local do crime deste
final de semana. "O policiamen
to na região é constante, mas

não conseguimos evitar, pois os

crimes naquele local são pontu
ais", declarou o subcomandante
da PM em Guaramirim, tenente

Márcio Alberto Filipe. "Seria in
teressante colocar uma câme
ra de videomonitoramento ali,
pelo menos para inibir este tipo
de ocorrência." Guaramirim tem

dez câmeras espalhadas pelo
Centro e principais acessos

da cidade, porém aquela locali

zação não é monitorada.

COMO
FOI O

o carro Fox
onde estava por
Djavam Aluisio
da Costa, 28,

seguia em

direção para
Joinville, pela
BR-280. Ele

estava atrás de
outros veículos,

quando teria

invadido a

pista contrária,
como se fosse

tentar uma

ultra passagem.
O trecho é
uma reta de

ultrapassagem
proibida.

O carro foi
atingido por
uma carreta

que vinha
no sentido
contrário.

\

Um Celta que
vinha atrós do
Fox da vítima

foi atingido pela
carreta. Uma
caminhonete

Ranger, de
cor verde,

que seguia na

mesma direçõo
tentou desviar
e o motorista

perdeu o

controle e o

veículo saiu

da pista. Um
outro Fox, que
também estava

na pistaI foi
atingido pelo

caminhõo.
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(47)3275-01 00
Desvalorização da função
o presidente da entidade, Inácio Besen, disse

que o projeto está desmerecendo o cargo de
vereador. "Vamos atuar para que não seja aprovado",
disse. Um dos argumentos que os vereadores irão
usar é de que eles não têm assessoriapara ajudar nos

trabalhos parlamentares.

Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Vereadores querem
solução para obra no Rau

Câmara de Vereadores de Iaraguá do Sul
colocou a Prefeitura na parede e quer

que a atual administração dê continuida
de à construção da ponte que liga os bair
ros Rau e Amizade, onde havia sido proje
tada ainda em 2008.

Para avalizar a reivindicação, os par
lamentares aprovaram por unanimidade
uma moção de apelo, assinada pelos verea -

dores Jaime Negherbon e Natália Lucia Pe

try (PMDB), Jean Carla Leutprecht (PCdoB)
e Justino Pereira da Luz (PT).

"Se á prefeitura tivesse dado continui

dade já teríamos a ponte concluída", afir
mou a vereadora Natália Petry (PMDB).
Segundo ela, não há impedimentos para
que a obra seja realizada.

o secretário de Urbanismo, Aristides

Painsten, discorda da vereadora. Confor
me ele, alguns fatores impedem que as

.

obras aconteçam no local. "Urna das situ

ações é que o projeto licitado em 2008 foi
diferente do executado", disse. O proble
ma, para Painsten, é que os tamanhos dos
vãos e as distâncias entre os pilares não

estavam conforme o processo licitatório.
Por causa disso, o secretário disse que

existe uma ação da empresa que fez a obra

alegando não ter recebido nenhum valor
da administração anterior pelos serviços
realizados. O não pagamento era por cau

sa dos erros das obras. Enfim, se passaram
quatro anos e os bairros continuam sem

uma via que faça a ligação entre eles.

Horário eleitoral

O _Qrim�i ' J,Qgr�a ..

de rádiÓ. ânalHato a'

prefeito de 9úararnlrim,
Laura Frõhlich (PSD)"
que vai ao ar na próxima.
.semana, d,ia 22; está

, �, ,'" _'._: .

montado te os 19

MARCELE GOUCHE

Bandeiraço em Jaraguá do Sul
Sábado, simpatizantes da campanha de Dieter (PP) se reuniram em frente à Scar para
participar do primeiro bandeiraço da coligação. Os candidatos a vereador, prefeito e vice

seguiram até o Calçadão na rua Marechal Deodoro. Além de pedir o voto, os candidatos

pediram o apoio e falaram um pouco do que querem fazer por Iaraguá do Sul.

Fim de salário de vereador
o senador Cyro Miranda ,(PSDB-GO) é o autor do projeto que
pretende modificar a remuneração dos vereadores em todo o País.
A proposta de emenda à Constituição (PEC) 35/2012 prevê o fim da

remuneração de vereador em municípios com até 50 mil habitantes.
�

A proposta de emenda à Constituição, protocolada no dia 4 de julho,
está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

(CCJ). Se aprovada pelo Congresso Nacional, a proposição deverá

atingir cerca de 90% das câmaras municipais do País.

Avevi é contrária ao projeto
Se a emenda for aprovada, os vereadores de Iaraguã do Sul serão os

únicos a receber salário na região doVale do Itapocu. Nos demais

municípios que compreendem a Associação dosVereadores doVale do

Itapocu (Avevi), os parlamentares terão de trabalhar por 'amor à camisa'.
A proposta do senador goiano não agradou a entidade que representa a

categoria, por isso a Avevi vai começar a pressionar os senadores.

Impasse
A gestão da prefeita Cecília
Konell (PSD) está prestes a

acabar e ainda continua a

discussão sobre a construção da

ponte que liga os bairros Rau e

Amizade. O grande embate sobre
a obra está no Rau. A proposta
inicial é que a ponte faria a

ligação ao Amizade através da
Rua Hermann Purnhagen. Mas

a obra parou ainda no governo
anterior, de Moacir Bertoldi (PR).
Em março de 2010, o secretário
de Planejamento, Aristides

Painstein, durante a atividade
desenvolvida pela Associação
Empresarial de Iaraguá do
Sul (Acijs) sobre o Plano de
Mobilidade Urbana, apresentou
a proposta de construir a ponte
entre as ruas Ana Mueller
Enke, no Rau, e Vista Alegre, no

Amizade. A proposta não foi
aceita pelos moradores e uma

ação judicial impede que a

obra aconteça neste local.

Palestra
A coligação "Nova Iaraguá"
trará o palestrante Professor
Gretz (responsável por motivar
a seleção brasileira em 2002,
resultando na conquista do penta)
para fazer uma palestra para os

candidatos, filiados, simpatizantes
e apoiadores da candidatura de
Dieter Janssen (PP). O evento

começa às 19h30 na Scar.

Bandeiraço em

Guaramirim
Os dois candidatos a prefeito de
Guaramírim optaram
pelo bandeiraço no final de
semana. Tanto Nilson Byllardt
(PMDB) quanto Frohlich (PSD),
percorreram as ruas centrais
da cidade para mostrar a

força da militância.

IMÓVEIS -

ETAI
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Alternativas para
eliminar custos

Curso de criação de frangos e ovos caipiras
é uma ajuda às comunidades terapêuticas

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga
"

Eu nunca vi um ser humano
criado no lombo de um ca

valo ser desonesto". Foi utili
zando as palavras do avô que
o técnico agrícola e instrutor
do Serviço Nacional de Apren
dizagem Rural (Senar), Marcos

Stürmer, definiu os benefícios

que o contato com os animais

pode trazer ao homem.

Independente da espécie,
eles têm a capacidade de agu
çar a sensibilidade e a percep
ção das pessoas para aquilo
que acontece no entorno. Foi

pensando na qualidade deste

contato com os dependentes
químicos em recuperação e nas

questões relacionadas à susten

tabilidade e a geração de renda
das entidades que trabalham
com a recuperação que a Asso

ciação Catarinense de Comu
nidades Terapêuticas (ACCTE),
realiza um curso gratuito para
a criação de frangos e ovos.

As aulas começaram ontem e

vão até amanhã na Comunidade

Terapêutica Vila Nova, de Iara
guá do Sul. O aprendizado inclui

noções teóricas e práticas sobre
o manejo das aves. De acordo
com Stürmer, uma criação com

cerca de 120 unidades pode ge
rar, ao ano, uma economia de

R$ 4 a R$ 6 mil reais no custo

com a alimentação. Já a comer

cialização da carne rende men

salmente' em média, R$ 160 de
lucro. Além do retorno financei

ro' Stürmer afirma que o maior
benefício que os animais podem
trazer é o exercício da paciência,
extremamente necessário aos

jovens em recuperação.
Oferecido aos monitores de

comunidades terapêuticas que
integram a associação catarinen

se, o curso pretende transformar
estes profissionais em agentes
multiplicadores. A expectativa é
a de que, ao chegarem às suas ci

dades' os monitores transmitam
esse conhecimento aos jovens
em recuperação. O curso tem

apoio do Senar e da Gerência
de Assistência Social, Trabalho
e Habitação da Secretaria de
Desenvolvimento Regional.

EDUARDO MONTECINO

APRENDIZADO José (E) recebeu dicas de Marcos para a criação de frangos

Planejamento

Aviário será implantado em [araguá
Assim que o curso acabar, o

diretor da Comunidade Terapêu
tica Vida Nova, Arsanjo Paul Co

laço, disse que pretende instalar
um pequeno aviário com aproxi
madamente 150 aves caipiras e,

posteriormente, um tanque para
a piscicultura. Para Colaço, que
também preside a Associação Ca
tarinense de Comunidades Tera

pêuticas (ACCTE), o investimento
irá ajudar na manutenção da en

tidade, urna vez que contribuirá
com a redução dos gastos com

alimentação e será uma alterna
tiva de geração de renda. Após a

implantação das criações, os jo-

vens residentes aprenderão com

os monitores a realizar o manejo
dos animais.

Um destes monitores é José
Moreira, de 46. Sem desviar os

olhos da lousa e cheio de dúvidas e

questionamentos, Moreira acom

panhou toda a palestra e, duran
te o intervalo,

.

não perdeu tempo.
Foi logo levando o instrutor para o

passeio e perguntando qual seria,
no vasto terreno, o melhor lugar
para a instalação da granja. Morei
ra e a esposa moram a pouco mars

de 15 meses na ComunidadeVida
Nova e, desde então, realizam tra

balhos voluntários na cozinha da

entidade. Na pequena casa de ma

deira verde e branca onde mora,
em um dos extremos do terreno,
Moreira cria um galo, três ou qua
tro espécies de galinhas e cultiva

alface, couve, morangos e ervas

para chás.
A entidade tem urn custo fixo

anual de R$ 336 mil e cada urn dos
oito jovens atendidos atualmente
custa R$ 1.500 mensais. O trata

mento tem duração de seis meses

e é oferecido gratuitamente às fa
mílias. Ao todo, há 20 vagas para
crianças ou adolescentes com ida
des entre 10 e 18 anos. A institui

ção é mantida através de doações.
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Espera de ajuda do Estado
O governo do Estado tem pro

jeto de investir R$ 12 milhões no

tratamento de dependentes quí
micos. De acordo com o presi
dente da Associação Catarinense
de Comunidades Terapêuticas
(ACCTE), Arsanjo Paul Colaço, o

valor está previsto no orçamento
de 2013 e será distribuído iguali
tariamente entre as 21 entidades
filiadas à entidade.

"O Estado financiaria até 10

vagas em cada comunidade, ao

valor de R$ 1 mil o tratamento, o

que gera uma receita mensal de

R$ 10 mil". Segundo Colaço, rece

berão a ajuda as comunidade que
atenderem critérios específicos.
No ranking da dependência quí

mica no Brasil, o álcool (73%), o

tabaco (49%) e a maconha (9%)
ocupam as três primeiras colo

cações das drogas mais usadas.
O crack (3,1%) e a cocaína (1,1%)
aparecem na 8a e na 13a posições
respectivamente. O levantamen
to é do Centro Brasileiro de Infor

mações sobre Drogas (Cebrid).

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUA DO SUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

. EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a

contardesta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua

recusa, dentro do prazo legal. FICAM lNTlMADOS DO PRarESTO:

Apontamento: 218140/2012 Sacado: AGM RESTAURANTE lIDA ME Endereço: R BERNARDO DORNBUSCH 701 - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: SEGAlAS AUMENTOS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 010143731
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 804,85 Data para pagamento: 14 de agosto de 2012Valor R$26,34 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 749,60 - Juros: R$ 3,24 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 218145/2012 Sacado: AGM RESTAURANTE lIDA ME Endereço: R BERNARDO DORNBUSCH 701 - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: SEGAlASAUMENTOS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 010152871
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 609,40 Data para pagamento: 14 de agosto de 2012Valor R$25,32 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 555,17 - Juros: R$ 2,22 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 217505/2012 Sacado: AMAURI PAUlA MARINHO Endereço: RUA HERCIIlO ANACLETO GARCIA 664 -

Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 0191085012 - Motivo: truta de pagamentoValor: R$ 214,37 Data para pagamento: 14 de agosto de2012Valor
R$23,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 139,64 - Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 217391/2012 Sacado: ASW IND. E COM. DE MAQUlNAS lIDA Endereço: RUA CARlDS FREDERICO RA
MrHUM 17/20 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89267-000 Credor: RAPIDO TRANSPAUlD lIDA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 891034-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 121,39 Data para pagamento: 14 de agosto de 2012Valor R$23,29
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 73,94 - Juros: R$ 0,19 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 218046/2012 Sacado: BEliA PIZZA CPMEROO DE AUMENTOS Endereço: RUA PREF WAIDEMAR
GRUBBA 263 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: NIlZA BRUCH COMERCIAL Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 57634 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 160,17 Data para pagamento: 14 de agosto de 2012Valor R$23,56 Des

crição dos valores: Valor do título: R$107,70 - Juros: R$ 0,46 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 217433/2012 Sacado: CARMEM EliANE KRUEGER Endereço: JOAO M0RETI1205 - VITA RAU - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: Credor: INFRASUL - INFRAFSfRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
0176288020 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 208,21 Data para pagamento: 14 de agosto de 2012Valor R$23,96 Descri

ção dos valores: Valor do título: R$ 152,22 - Juros: R$ 0,86 Emolumentos: .R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 218154/2012 Sacado: DEDITA TECNOWGIA lIDA Endereço: R GUSTAVO FRIEDEMANN 1190 - JARA
GUA DO SUL - CEP: Credor: RECEITA FOMENTO MERCANTIL lIDA Portador: FH FERRAMENTAS E ABRASNOS lIDA

Espécie: DMI - N" Titulo: 003934/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 281,00 Data para pagamento: 14 de agosto de
2012Valor R$24,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 226,00 - Juros: R$ 1,43 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 217509/2012 Sacado: EXPEDITO TOrA DA SILVA Endereço: RUA HERCIIlO ANACLETO GARCIA 678 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 0191086012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 214,37 Data para pagamento: 14 de agosto de2012Valor
R$23,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 139,64 - Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 217506/2012 Sacado: JOAO RINCOS Endereço: RUA HERCIIlO ANAClEID GARCIA 67 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89266-270 Credor: lNFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 0191012012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 214,37 Data para pagamento: 14 de agosto de 2012Valor R$23,89
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 139,64 - Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con-

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64
.

Apontamento: 218136/2012 Sacado: K & B IAJES PRE MOlDADAS lIDA EPP Endereço: RUA JOSE PICOm, - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89254-350 Credor: ISOBEN EMBAIAGENS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 663 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.606,15 Data para pagamento: 14 de agosto de 2012Valor R$27,22 Descrição dos valores: Valor
do título: R$1.547,71- Juros: R$ 4,12 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$17,02

Apontamento: 218114/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS lIDA EPP Endereço: RUA ERWINO MENEGOTTI 1460 SAIA 02 -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL lIDA Portador: - Espécie:
DMI - N" Titulo: 3446C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 21.252,90 Data para pagamento: 14 de agosto de 2012Valor
R$58,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 21.164,06 - Juros: R$ 35,27 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

-

--------------------------------_--------------------------------------------------------------------------------------_----------------------

Apontamento: 218.115/2012 Sacado: LC EMBAIAGENS lIDA EPP Endereço: RUA ERWINO MENEGOTTI 1460 SAIA 02 -

JARAGUA 00 SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: EIXO BRASIL COMEROO INTERNACIONAL lIDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo; 3447C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 21.252,90 Data para pagamento: 14 de agosto de 2012Valor
R$58,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 21.164,06 - Juros: R$ 35,27 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação editai: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 218157/2012 Sacado: MARCOS CIAUDEMIR SCHRAMOWSKI Endereço: AV. PREFEITO WAIDEMAR
GRUBBA 3511- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-000 Credor: MECANlCADIESEL 2000 lIDA - EPP Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 21 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 776,31 Data para pagamento: 14 de agosto de 2012Valor R$25,72
Descrição dos vaIores: Valor do título: R$ 717,00 - Juros: R$ 2,62 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 218186/2012 Sacado: MEfALURGICA DANSUL EQUIP.INDU Endereço: RUA ALVIN KOCH 1559 GL 04 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor: CIZESKI I ADM EMP IM:OBIUARIOS Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
5907/12 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 443,73 Data para pagamento: 14 de agosto de 2012Valor R$24,98 Descrição
dos vaIores: Valor do título: R$ 376,60 - Juros: R$ 1,88 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 21751112012 Sacado: SERGIO ANTONIO COSIA Endereço: R. HERCIIlO ANACLETO GARCIA 125 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 0191015012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 214,37 Data para pagamento: 14 de agosto de 2012Valor R$23,89
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 139,64 - Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 218053/2012 Sacado:TRADAPORIAS ESPECWS lIDA Endereço: RVICIDRSCHU1ZE 130 - CORUPA-SC
- CEP: 89278-000 Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador: GILVAM IAURENTlNO DOS SANTOS M Espé
cie: DMI - N" Titulo: 0028 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 495,32 Data para pagamento: 14 de agosto de 2012Valor
R$24,30 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$ 403,00 - Juros: R$ 1,20 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 53,82

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 14/08/2012. Jaraguá
do Sul (SO, 14 de agosto de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 16
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

1972

Associação dos Estudantes
de Santa Catarina no Paraná

Em agosto de 1972, o jornal O Correio do Povo

publicou a seguinte matéria: liA AESC elegeu na

Assembléia Geral Ordinária de 20 de maio último
os estudantes catarinenses que comporão o quadro
diretor que regerá os destinos da entidade na ges
tão 72/73. A presidência recaiu no acadêmico Alceu

Gaio, natural de Mafra, seguido dos colegas Marcos

Antonio Batista, Mozart de Quadros, Carlito Antonio

Rupp, Célia Maria Dresch, Clóveis Bettoni, Waldir
Manes e Iuvelino Bonalto. Aos membros do quadro
Diretor e aos membros do Conselho Consultivo, os

cumprimentos deste semanário".

Personagem histórico

Cecília Meireles
Cecília Meireles é uma das grandes escritoras da litera

tura brasileira. Nasceu no dia 7 de novembro de 1901, na

cidade do Rio de Janeiro e seu nome completo era Cecília
Benevides de Carvalho Meireles. Professora por formação,
publicou seu primeiro livro em 1919, chamado "Espectro".
Sua escrita era fortemente influenciada pelo movimen

to Simbolista, contrário ao que Modernismo que regia o

movimento da época. Interessada pela educação fundou
a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro, em 1934.

Escreveu várias obras na área de literatura infantil como

"0 cavalinho branco", "Colar de Carolina", "Sonhos de me

nina", entre outros. Estes poemas infantis são marcados

pela musicalidade, uma das principais características de
sua poesia. Cecília recebeu o Prêmio de Poesia, da Aca

demia Brasileira de Letras, em 1939, com a publicação do
livro "Viagem". A escritora faleceu em novembro de 1964.

A invenção do
ar condicionado
Em 1902, o engenheiro Willis Carrier (foto), inventou
urn processo mecânico para condicionar o ar, em

Syracuse, NewYork. A invenção de Carrier foi uma

resposta a problemas específicos de urna indústria: a

Sackett - Wilhelms Lithography and Publishing Co. no

Brooklin, NewYork. A empresa gráfica estava tendo
.

problemas com trabalhos de impressão durante os

quentes meses de verão. A indústria têxtil, que também
tinha grande necessidade de controle ambiental, foi o

primeiro grande mercado para o condicionador de ar.

Willis Carrier, que estava trabalhando para a Buffalo

Forge Co., foi chamado para resolver o problema.
Ele teorizou que poderia retirar a umidade da fábrica
através de resfriamento do ar por dutos artificialmente
resfriados. Este processo, que controlava a

temperatura e umidade, foi o primeiro exemplo de
,

condicionador de ar contínuo por processo mecânico.

ContabiJidade
Consultoria Empresarial

tílt'St DOi2m1Jl Oua/lr.l3de
f"./h'ii!1iCl;:f

·�,C'j',t:rr.:.c.(1Irl-!l'ir:

Confiança

Lune.lli
r Grupo Lunelll

Pel Mundo

2
"

E flUldada a Associação
Portuguesa de Esportes
Em 14 de agosto de 1920, é fundada a Associação
Portuguesa de Esportes, com sede em São Paulo.
É um clube poliesportivo brasileiro que tem como

principal modalidade esportiva o futebol. A

Portuguesa surgia da fusão de cinco sociedades
,

lusitanas já existentes: Luzíadas Futebol Club,
Associação 5 de Outubro.Esporte Club Lusitano,
Associação Atlética Marquês de Pombal e Portugal
Marinhense. Em 1940, teve o nome alterado para
Associação Portuguesa de Desportos. A Lusa, como

também é conhecida, já contou com grandes
jogadores da história do futebol brasileiro. Djalma
Santos, Iulinho Botelho, Roberto Dinamite e Dener

foram só alguns dos grandes futebolistas que
jogaram pela equipe paulistana.

Estádio do Canindé, sede da

Portuguesa de Desportos,
na capital paulista

1844

São João da Parnaíba
vira a cidade
A vila de São João da Parnaíba foi elevada a

categoria de cidade, no dia 14 de agosto de 1844,
pela lei n- 166 promulgada pelo então governador
José Idelfonso de Souza Ramos, no Piauí. Apesar
de pequena, a vila crescia e desenvolvia-se

rapidamente, ganhando muitas vezes, mais
notoriedade do que a capital Oeiras. São João da
Parnaiba foi a primeiraVIla do Norte do Brasil a

declarar independência, por isto recebeu de Dom
Pedro I o título de liA metrópole das províncias do

norte", tendo como presidente da província Simplício
Dias da Silva. Atualmente a cidade chama-se
Parnaíba, possuí mais de 146 mil habitantes e

tem urn grande valor histórico para o Brasil.
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representante da
Sociedade Des

portiva e Recreati
va Amizade, Bren
da Dias Araújo, de

9 anos, é a Rai
nha da 24a Schützenfest. Para
os postos de primeira e segunda

. .

pnncesas assurmram, respec-
tivamente, Ana Caroline Postai

Sacht, 18 anos, da Sociedade
João Pessoa, e Alana Fichagna
Miotto, 18 anos, da Sociedade

Esportiva e Recretativa Hansa

Humbold, de Corupá.
As novas majestades da festa

foram escolhidas em um concur

so que reuniu 16 candidatas na

noite de sexta-feira, na Sociedade

Aliança, no Rio Cerro 2, diante de
um público de aproximadamen
te duas mil pessoas. Ao lado do

mascote Wilfried, elas são as em

baixadoras da Schützenfest, com

a responsabilidade de represen
tar e divulgar a festa em eventos

e atos oficiais, cumprindo agen
da a ser definida pela Comissão
Central Organizadora.

Promovido pela CCO e pela
i

Associação dos Clubes e So
ciedades de Tiro do Vale do

Itapocu, o evento também en

volveu um baile animado pela
Banda Bavária.

I'A julgar pela empolgação
do público no baile, a Schüt
zenfest será ainda mais ani

mada do que no ano passado",
destacou o presidente da CCO,
Sidnei Marcelo Lopes. A edição
de 2012 está programada para
10 a 14 de outubro, no Parque
Municipal de Eventos.

FOTOS DIVULGAÇÃO/SCHÜTZENFEST
. -

RITMO ALEMÃO Banda Bavária comandou a animação
das duas mil pessoas que foram à Sociedade Aliança

acron

obras com ídolos como Raul

Seixas, Iímí Hendrix, Elvis

Pj�sley,' lanis' 10plin ,�; iohn '

Lennon, entre outros no

mes que estão na exposição
"Pabulosos" apresentada
na Biblioteca Padre Elemar
Scheid na Católica de Santa
Catarina em Jaraguá do Sul.

Organizada pelas artis
tas Cerna Raizer e Pakawon
Martin, conhecida como

Pui, ambas de Blumenau,
a exposição apresenta 20

pinturas a óleo retratando
nomes de expressão, re

conhecidos pelo público

oa
I I

.. m a-

gens de fotos de seus astros

de rock favoritos da manei - ,

ta que '0. m.undo os I;.eCQ

nhece, enquanto a artista
tailandesa Pakawon criou
outros dez retratos de pes
soas comuns que ela acha

especiais e fabulosas da
forma como elas são.

A visitação é gratuita, de
segunda a sexta-feira, das
7h30 às 22h30, e aos sába
dos das 8 às l3h. A bibliote
ca está localizada a Rua dos'

Imigrantes, 500, Vila Rau.

Informações pelos telefo
nes (47) 3275-8269.

,..-

MAJESTADES Illana (2a Princesa), o mascote Wilfried, Brenda (Rainha) e Ilna

Caroline (la Princesa) integram a comitiva de embaixadores da festa

Tra çã
24& Schützenfest
já tem rainha

Brenda Araújo, da Sociedade Desportiva e Recreativa

Amizade foi eleita a escolhida entre 16 candidatas
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Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
., 9h Vento não favorável Norte-Nordeste 2km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Leste-Nordeste Okm/h em um horário

• 15h Vento não favorável Leste-Nordeste 8km/h CC%

Previsão do Tenlpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
� ..
90 24°

•

São Miguel
do Oeste

� Â
15°27° Joaçaba

� Â
14° 27°

I

�

Chapecó
�Â
14° 25°

Semana de sol
e tempo seco
Nevoeiros ao amanhecer
e predomínio de _sol no

decorrer do dia em todas
as regiões. Temperatura

",,-elevada para época do ano à
tarde. Tendência de 18 a 28:
Nos últimos dias, a previsão
estendida indicava urha
condição de tempo mais
instável com chuva. Mas, a

previsão mudou e a tendência
é que o tempo permaneça
mais seco, sem chuva

significativa no período. Fonte: www.ventosbrasil.com.br

• 18h Vento não .favorável Leste-Nordeste 10km/h

Humor
A feiosa do trem
o cara está viajando de trem e, como é muito azarado, divide a cabine com

uma mulher muito feia e tagarela.
-Viagem longa, -né? - diz ela, pra puxar conversa.

- É ... -. responde o cara, 'interessadíssimo'.
•

._

-. Ai, aí., Que tal se a gente fingisse que é casado, para se distrair um

pouco, hein?
E o cara:

- Ótima ideia! Eu falo "boa noite" e você responde "boa noite". Depois cada
um vira para um lado e dorme!

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.

o
aca
c.>
=
-

O
cn

de possibilidade
de chuva,

�
SEXTA

MíN: 14°C

MÁX: 29°C

,

Joinville

� � Â
14° 28°

Jaraguá do Sul
� Â
160 31°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Rio do Sul
�Â
14° 26°

Blumenau
� ..
15°29°

AMANHÃ
MíN: 15°C

MÁX: 27°C

�.16°C,

131°C
NáD /

QUINTA
MíN: 15°C

MÁX: 27°C

esqueça
de tomar

água!

São Francisco do Sul
• Preamar
• 1h08: 1,4m
• 14h: 1,6m
• Baixamar
• 6h56: O,1m
• 19h26: O,3m

Itajaí
• Preamar
• 12h55: 1m
• Baixamar
• 6h42: O,1m
• 19h21: O,4m

Imbituba
• Preamar
• 13h34: O,6m
• 23h41: O,5m
• Baixamar
• 6h19: O,1m
.19h: Q,3m

São Joaquim
� Â
8° 21° Florianópolis

• Preamar
• 13h09: 1,1m
• Baixamar
• 6h51: O,1m
• 19h21: O,4m

Tábua
das marés

CriciÚIna
� Â
14° 24° • NOVA 17/8

• CRESCENTE 24/8

CHEIA 31/8
-"

, MINGUANTE 8/9

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Aquilo que sobrevive ao corpo, segundo algumas reli

giões / Sigla que se refere 'a quatro países emergen-·
tes: Brasil, Rússia, índia e China

.

2. Firmamento / O cineasta norte-americano, nascido na

Itália, Frank (1897-1991), de "Adorável Vagabundo"
3. Famoso apresentador .de programas de auditório da

TV
4. Um upa de cerveja I (Pop,) Está bem!
5. PapagaiQ pequeno I Cama, em inglês
6. O filósofo chinês fundadordo taoismo, uma das mais

antigas e importantes religiões da China
7. As iniciais do cantor e compositor Veloso I (Pop.)

Mau humor
8. Saracotear
9. Não profissional (fent)
10. Diz-se de válvula eletrônica composta dos elemen-

tos: filamento, placa e grade / O meio do ... plugue
11. Estados Unidos da América do Norte I O período de

excitabilidade sexual da fêmea no qual os animais 10
buscam o acasalamento

12. Os órgãos que se inflamam na nefrite I Abertura da 11
roupa na região 'axilar

13. Deformar um tecido deixando sinais de vincos e 12
dobras.

VERTICAIS
1. Ave do sul do Brasil, também chamada gralha-azul

J Buraco resultante da �xplosão de granada ou de
mina

2. Qs extremos do... leste / Interjeição de saudação I De
mau caráter

.

3. Região, da Espanha, com capital homônima / Um tipo
de laránja

4. Que não depende de outrem I (Qulm.) O estrôncio
6. Aque.le que está sUjeito a assistência prescrita por lei

em favor de indiVíduos incapacitados
.

6. Guloseima doce de pequeno tamanho.e consistência
firme ou macia J Adquirido a muito custo / As iniciais
da atriz Cti$tlana

7. (Asiot.) Reeducação Postural Global I Brado filha das
Bahamas, com capital Arthur Town

8. Um processo ínflamatorio da vista I Mulher de cabelo
lauto-avermelhado

I". Distância vertical entre a parte inferior da quilha e a

linha de flutuação de uma embarcação I Ofender.

1 3 4 7 82 9

i II
II

II
II

•
II II

II
II

II

2

,'3

4

5

7

13

..

i
i
....

�

J
..:

�

I
s
�

11!ofiew 'opelll:;)
'6 '11111"1:1 'Qll11 '9 ',e:> 'unao 'Sdll 'L '00 'oJ)enS '111110 '9 'opel<llllJno 's 'JS 'QIli
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om
vou? Você vai amar a

hora do cafézinho.
'I roupa e

Michele Camacho mieamaeho777@gmall.eom I 47 8838 3084
3275.1403

,

es.p
Quem acompanha sites de street style deve ter reparado que ao

contrário dos mocinhos, que andam se empenhando (cada vez mais)
em deixar seus cabelitchos arrumadinhos/engomadinhos, as meninas
estão se jogando nos bonés. Sim, bem isso mesmo gente, bonés!
Particularmente? Eu adoro, acho uma graça! Sou da época deVon Dutch
e afins (que eram mais escandalosos por assim dizer, e eu amava!),
mas confesso que esses bonés de hoje (mais lisos, com spikes) tem o

seu charme e andam conquistando minha cabeça. Acho eles perfeitos
para serem usados em dias quentes, no nosso verão (ó a desculpa para
querer comprar um)! A ordem da vez não é jogar seus panamás fora,
viu meninas, mas arrumar no armário um espacinho para quem sabe
um outro acessório para proteger a sua cabeça e dar um certo estilo à

produção. E aí? Será que vocês apostam ou deixam passar?

Ter cabelos com mechas, luzes, ombré é lindo, mas gente, dá um

trabalho! (Quem tem sabe não é?). Apesar de fazer hidratação
e cauterizção de 15 em 15 dias, tenho que cuidar diariamente

para que ele não fique com um aspecto de cabelo ruim, feio e

quebradiço. Para que isso não aconteça, além de os tratamentos

no salão, eu sempre procuro por algum produto que seja não só

bom, mas ótimo para os meus cabelos.
Daí que na semana passada, o Alessito querido
me deu uma dica que é boa demais gente,
o óleo a base de macadâmia e camelina: o

Queen Oil, da marca Aneethun Profissional.

Gente, ele é incrível! Além de hidratar, ele deixa
meu cabelo macio, brilhoso e bem nutrido.
Como ele tem uma fórmula leve e de secagem
ultrarápida, ele permite o uso diário. E tem

mais girls, indicado para todos os tipos de
cabelo, o finalizador foi desenvolvido para que
os fios o absorvam imediatamente, eliminando
o aspecto pesado e sem deixar resíduos.
O cabelo fica que é uma belezura.
Para usar é bem prático, basta colocar uma

gotinha do óleo nas mãos e distribuir ao longo
dos cabelos secos (antes ou depois da prancha
ou secador). Já usei-o também no banho com
uma máscara junto, e o resultado também é
uma maravilha, pois os dois juntos potencializa
o tratamento. Recomendadíssimo meninas!

Dica boa e rápida e

produto para cabelos!
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Labof12torio t:

l.enzi
'

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

Moa Gonçalves

FLORADA
Floricultura

75-0

Jardins e interiores
Arranjos I Buquês I Acessórios I Arvores frutíferas

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO "

Agua batizada
Deu no site do Jacaré
Banguela: Assessora de Zezé Di

Camargo desmente separação.
E agora? Após declarações do
cantor de que estaria 'solteiro
e na pista', sua porta-voz disse
desconhecer crise no casamento

de Zezé e Zilu. Não sabe nem se

está casado ou solteiro? O Zezé
deve estar tomando água no

copo do Luciano para estar tão
doidão assim.

Mundo
feminino

Voilà
A loja Voilà continua sendo
a preferida para quem curte

belos sapatos de muito luxo
e roupas estilosas e de bom

gosto. Se ainda não foi conferir,
dê uma passadinhá. É para se

apaixonar e querer levar tudo!

,._- ---_._----- ---

��SP�Rti, C> tri í? Uf..!;1'
I '

I I

: Troféus e Medalhas:
i 3275-40# '

ClsO Luiz Nagel, um dos lei
ores assíduos da coluna,

enviou notinha lembrando que o

estado de Santa Catarina é cada
vez maisfeminino, segundo uma

. pesquisa divulgada pelo Tribu
nal Superior Eleitoral (TSE). A

maioria - 51,146% do universo
de 4. 739.345 eleitores registrados
no banco de dados da Corte - é

formada por mulheres. Esta ten

dência vem sefirmando, o que é
demonstrado pelo menos des
de a eleição de 2008, quando o

eleitorado feminino superou o

masculino, totalizando 50,86%
do total de eleitores que parti
ciparam daquele pleito e, em

2010, 51%. No Brasil não é di

ferente: 51,90% são eleitores do
sexo frágil.

CAFÉ O casal Sidnei Rosa e Marli Bridaroli, com

a Illha Camila Rosa, fazem um gTaIlde sucesso com

Cafeteria Doce Pimenta, em Jaraguá

ARQUIVO PESSOAL

Nêgo & Sueli
Feliz da vida está o casal

destaque Nego e Sueli
Lombardi. Estão sempre de
bem com tudo. Parabéns! Já não durmo

para descansar.
Durmo para

sonhar.

Walt Disney

Live!
A badalada Live Concept Store
movimenta na próxima quinta
feira, na elegante loja, um

concorrido coquetel em torno

do lançamento da Coleção
Verão 2013. Que tal?

Etano
Estava lendo no jornal que o

aumento de preço da gasolina
pode ser a salvação do etanoL O
combustível enfrenta problemas O leitor fiel de hoje é Marcelo
para se firmar no mercado Drechsel. Ele é outro camarada

porque o custo de produção que acompanha a coluna todos
subiu, mas o valor de revenda os dias para ficar antenado nas

continua empacado nos "70%" notícias da nossa sociedade.
da gasolina. Aceditem!

III IValeu mesmo, garoto!

Leitor fiel
�R MárCia�Regma Alves de �.

Araújo Dalprá
. ii'

recebe hoje o
"

coro de parabéns.
Cheers!

www.ocorreiodopovo.com.br

Pe:Qsando bem
A gente erra muito porque
reflete pouco. Sofre muito

porque não administra de um

jeito certo as causas que as

fazem sofrer. Escolhe errado,
vive errado, ama errado. Tudo

porque faltou meditação.

• Sumida das baladas
da.modas a minha

amiga Adriana Ceruti
curte intensamente o

. aconchego do lar ao lado
do seu filhote de cinco
meses. Bom demais!

• Márcia Regina, da
Profipel Sistemas de

Higiene e Limpeza, a

. paixão do boa praça
Michel Jean, é a

.

.1 ,
.

'oi i,r,., ,,"

aníversaríanrtrmaís

festejada de hoje. Liguem!
Ela vai adorar saber que
foi lembrada. Mil vivas!

• Inaugura esta semana
,

a Idem Gold, a nova casa'
noturnajoinvillense. THiago
Brava e Lucas e Renan farão
os shows de abertura.

r::

r
KAY�ÓS
H o T E 1.

moagoncalves@netuno.com.br
MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

Bolso furado
Dizem por ai que é a maior choradeira
na urbe sorriso: cabos eleitorais reclamam

que os candidatos estão sovinas.
O dinheiro é curto para organizar
chamadas festinhas do bico seco.

MAURICIO HERMANNIDIVULGAÇÃO
-----------------

aa&.l1LlUOE:a.&.r.tD.. Tais Lago nos

corredores da Patuá Music

Novo amor
O boa praça Marcelo Muller, popular
'Momó' ou 'Alemão', foi flechado pelo
cupido. Anda mais feliz que pinto no lixo,
todo feliz. E que, em recente bailão do CTG
Velha Querência, conheceu a bela Jujuba,
ex-affair do parceiro "Capivara Monstro".
O clima entre os amigos não ficou aquelas
coisas. Mas, do outro lado, o casal vive em

constante lua de mel. O amor é lindo!
PRESENÇA Jaine Moser
conferindo a The Living

Buxixo
Morro e não vejo tudo. Pelo
meu fio vermelho fiquei
sabendo que sábado uma

garota percebeu o veículo do

amigo na porta de sua casa e
. achou que a visita esperava
por ela. Mas o flagrou com

sua irmã em tórrida cena de
carinho. Só ela não sabia! Por

favor, Sr. Bruno, uma bem

gelada na mesa doze.

Brechó
do Rotary
Nos dias 18 e 19 o Rotary Club

Jaraguá do Sul Vale do Itapocu,
promove na Arena Iaraguá
a tradicional Feira de Ponta
de Estoque. Haverá peças
exclusivas, a partir de R$ 2. A
renda será revertida em prol
de projetos sociais da nossa

comunidade.

. "Garage"
Na quinta feira, às 18h, o

meu camarada Beta Kuhnen,
destampa a primeira loira

gelada para celebrar, em

grande estilo, o 20° encontro

na "Garage".

Raul Seixas
No sábado, para os amantes

do bom rock nacional, vai
rolar no bar Lico, do amigo
Neni Iunkes, um especial
Raul Seixas.

Solta
A sempre simpática Marlene
Sobral deu um ponto final no

namoro com o guapo Luiz
Paulo Souza, o Paulinho, que só
durou seis meses.

-i

• Do jeito que anda as

obras para terminar
, a revitalização do

'estacionamento da Scar,
certamente o Papai Noel
chega antes.

No próximo dia
18, acontece na

Sociedade Yieirense um

mouimeniadissimo
.

, Baile do Chope. O ingresso
vale o caneco e chope
free a noite toda.

• O grupo Folclórico
, Grli:n�s Talprpmove no.

próximo sábaf1iK a partir
das 11, na Sociedade "

Aliança, no Rio Cerro
II, a 6a Feijoada. Mais
informações: 9641-3898.

.1'Melhores do Puteboi;
, . .m:;upp çomandaâ»4drifln.Q I

.
Fonseça, também está a

.

milcom os preparativos
para a 1 Da Stammtisch.

• No sábado casam-se em

Iaraguá os jovens Douglas
Rafael Dreus.eJuliana
Gomes. A cerimônia
será na Igreja Luterana

Apóstolo Pedro Centro.
A recepção acontece no

Restaurante Pedra Branca.

• Valorize seus pais.

Estofado Gomo (2,04mts)
Retrátil e reclinável cf molas

10Je
11$189
IIs1 fi ,90011

• 99
à".. ,00

. Ista
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-Ó, O título ''é uma alegoria à 360°, um círcu-

.

sexual àmerlcano errí-Iiberdade ',conqlciqríru,'4'" tato visual com as pess,(Yas, mas ainda assim
l?�;h"Ç;?p:ple�o Jou)lli�aa,,\rol�ia ,n'o 'p}UJt�O) '";;'�'!J a p:",q�e .se:,v� rpde��q,:,.d,e teritaç.õ��;" º f,p�iWJ/}�,��ê�I;:I" busca o !R.,ín��o cle'cQhtato,�;�co, n�� fOf):�à":"nartanva e toda cdnstrmda dessa' maneira. ' "em busGa da fillia desaparecida: a-russa que- .....

de, ao mesmo tempo, 'se satisfazer e se punrr,
� um,a estrutura.circular, ,?n�,e'''ac.,oIIlEo/Fa- q\ên,po:�,g;t fiyqt�io do ,�a�iqp';,�fiqu���;e�sé"'""',,!�,�?"b?ns �����f ')

,

mos'#ospe�sonagEtns em, mõmantosdecísivos ,:mantem:um.emprego Jtengosó:\;, .. 1", ""JI",�"' 'tos como.esse que _I
de suas vidas, adicionando-se a isso as con- ·

]

Reforçando a ideia da falta de nacíonalí-v, rendem ao' longa
,s�qn�ncia� �epil�a� •.p�las.,,� S�q� ����s9,�s �. a", ',;,da�i� a? t,ltijiz�",tUna ��a s,�#of� repl�f�, �e '<� um ,��S�I��?� �ap'e�possIvel resoluçao dos seus problemas (q\le, mUSICas dos dIversos pmses por onde a'hj.stona' nas) satisfatoflo.

� ,,' �H
'S mmuitas vezes acaba deixando-os exatamente se passa, õ filme ainda busca aproximar o� per-

ond� estavam antes). ,TaJ 'gecjsão, �arrativa,' soqagens.i. muttas vezes separados geografica'�
apesar de condizente com a proposta estabe-' mente por milhru;es de quilômetros - através
lecida, acaba enfraquecendo o resultado qnal .de be�as",transiçõe� e pelo usp ,çl� tela, divicja, o,

já que não permite que o público se envolva que ilustra o quanto os problemas de cada um

,,�
.. ,

'i7

D�éçãô: Fernanao i!

Meirelles. Elenco:
RachelWeisz, Jude

#,1'" ,d

Law, Anthony

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

Clique
animal

Novel s
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18H

Pedro afirma a Rodrigo que o crime contra Juca foi encomendado. Solange pede para Mi
riam se afastar de Rodrigo. Laís não perdoa Marlene. Dimas fica arrasado com a morte de Juca
e culpa Melissa. Miriam comenta com Priscila que Solange a procurou. Valdirene conta para

,
Tati que Henrique gostou dos brigadeiros de Jáqui. Rodrigo sente-se mal ao tocar em Solange.
Laura estranha os elogios que Henrique faz a Jáqui. Rodrigo se preocupa com os exames de
Solange. Ao ver Priscila, Elisa finge brigar com a tia por causa de Miriam. Laudelino leva An
gélica para o Rio de Janeiro. Edu beija Marlene, mas ela o afasta. Rodrigo leva os exames de
Solange para Gabriel. Elisa faz uma montagem com a foto de Salvador e Alice e a coloca dentro
de um livro. Angélica observa Rodrigo de longe e se emociona.

CHEIAS DE CHARME· GLOBO· 19H
Chayene tenta acabar com o jantar de Rosário e Fabian usando um spray de pimenta.

Socorro dá uma entrevista para os paparazzi. Lygia flagra Alejandro e Brunessa juntos. Fabian
se irrita com Chayene por tentar atrapalhar o jantar com Rosário. Laércio se preocupa com as
manchetes que lê na internet. Rosário não acredita na história de Socorro para explicar como

Chayene entrou em seu apartamento. Elano se emociona ao perceber seu prestígio no novo

escritório. Conrado tenta se aproximar de Cida. Tom tenta disfarçar o nervosismo diante de Ro
sário ao falar sobre Fabian. Alejandro pede para conversar com Lygia. Tom pensa em convidar
Inácio para se passar por Fabian.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21H
Max exige que Nina o ajude a se livrar da perseguição de Nilo, Silas diz a Monalisa que vai com

ela para Ipanema. Suelen é fotografada sem roupa durante o treino do time do Divino. Roni e Suelen
dormem juntos. Adauto estranha a falta de interesse de Muricy. Verônica inventa histórias para que
Monalisa desista de comprar o apartamento em seu prédio. Cadinho sofre com o tratamento de
suas três mulheres. Jorginho visita Carminha, mas irrita Tufão com seu comportamento.

GIlBRlELA- GLOBO - 23H
Zarolha propõe a Tonico uma trocá de favores para que ele conquiste Gabriela. Príncipe San

dra e Anabela festejam o golpe que deram em Manoel das Onças, conseguindo todo o dinheiro da
safra de cacau do coronel. Nacib repreende Gabriela por brincar na rua. Lindinalva não acredita em
Juvenal quando ele declara seu amor por ela. Lindinalva agride Berto ao ser abordada no Bataclan.
Gabriela sai à noite sem que Nacib perceba. Zarolha finge interesse nos serviços de costureira de
Arminda para obter informações sobre o casamento de Nacib.

Pitóca tem um olho azul e um castanho. De porte médio,
vacinada, foi abandonada com um tumor enorme na boca.
Passou por cirurgia e agora está bem e espera um lar para

ser feliz. Muito dócil com pessoas e outros cães.
Contato com a Clínica Amizade: 3371·2340

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes
13/8 Geovani Avila Mareio Orlandir Gumz Sunamita H. F. Nunes Guilherme Hackbarth Mauro L da Luz
Adolar Dallmann Heloisa Camile Irnst Maria Leonir Martins William Petry Gustavo Deretti Maycon de Lima
Allan C. Petry Ivaldo Wandersel Maria Leonir Veloso Gustavo H. Neres Maykel W.Brandenburg
Anderson Kiihne Ivone Schmidt Maria S. P. de Lima 14/8 Hidianara Vogt Norberto A. Marangoni
Anderson S Da Silva Jéssica Klein Maria Terezinha G. Fodi , Anibal Franzner Ivan Melchioretto Osmar Chagas
Caetana G. Vieira Leandro Kru_eger Patrícia Venceslau Arlei J. Schreiber Jandira R. Kuhn Rainoldo streber
Carmem Klein Milbratz Lourival Dumke Rafaela Pomianowsky Celia Chrast Larissa M. Lescouvicz Rosimeri D. Stein
Denise de FálimaA de Souza Lucas A. Kuskowski Rosana P. Imroth Cíntia Simone Viero Maira Bakr Sheila G. Schneider
Diva Moreira Luis H. S. Couto Ruan Verbinem Davi L. Cicoski Marco Otávio Volkmann Silmara Bianquini
Eduardo Gazzala Maisa Cornelsen Salete Darius Edileusa D. Santana Marcos J. Pasquali Taís de C. Chaves
Evandro Elias Mader Mareiel Martins Selma Krauss Gabriel Hackbarth Maria L. de s. Coelho Zeli Falenski
Gabriella Melchioretto Mareio Luis Bolduan Sérgio da Silva Gilberto Brígido MAuricio Igrutzmachér" i,' J l

TUDO
TANTO

tem produção assínada pelo
;'. ,im1ªG ..r.OI�.·.•.·,l. "USía,V.,0 ..

.:
I "":;qgj}fff5íii# 'I J' ,f.., :' i ,

' ,II '
' .n�' íJ!'

Rlliz "':e reúhe lversas'
.

parçerias e participações
� especiais.'Bntre'J'os·tlest�ques

estão as faixas "Dois Cafés",
,com vocale. guitw:;ra de Lulu
Santos; IiDesinibtda", "Script"
e IIExpectativa", que contam

com. a participação ao
coletivo carioca Chocotones
- Kassin, Stephane San Juan,
Alberto Continentino e

.

Donatinho.

LIVBO: !,

Como ser Mulher •

Caitlin Moran

Neste livro de humor e
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Tirinhas

Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 10/8 A 16/8

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -

14h20, 17h30, 20h40
I

• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOIRIS 3
• Valente - Dub. - 14h20, 16h20
• Os Vingadores - Leg. - 18h20, 21 h

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h20, 15h30, 17h30, 19h40
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 21 h40
.GNC2
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 14h15

,17h50,21h
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

13h10,17h20
.GNC4
Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 15h,

18h20, 21h30
.GNC5
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 21 h
• À Beira do Caminho - Dub. -14h30, 16h40, 19h, 21h15
.GNC6

.

• Katy Perry: Part of me (3D) - Leg. - 20h, 22h
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Dub. -18h
• Valente (3D) - Dub. -14h, 16h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -14h30h
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 17h45, 21 h

.GNC2
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h15, 15h15, 17h15
• À Beira do Caminho - Dub. - 14h, 16h20 18h50 21 h30
.GNC3
• Valente - Dub. -13h10, 17h10

SHOPPING NEUMARKT
.GNC1
A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h1 °
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -15h10
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 18h20,

21h30
.GNC2
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 15h20, 17h30,
Katy Per,y: Part of me (3D) - Leg. - Documentário - 19h40,

21h50
• Valente (3D) - Dub. - 13h20
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 16h,
• Batman: o Cavaleiro das Trevas. Ressurge - Leg. - 8h,

21h10
.GNC4
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 14h,

17h20,20h45
• Valente - Dub. - 14h
Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub. -14h10,

17h20,20h45
.GNC5
À Beira do Caminho - Dub. -14h30, 16h40, 19h, 21h20

• SALA VIP
• Na Estrada - Dub. - 13h30, 18h45
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

16h15, 21h40

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• cn,jÉpoLls 1
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressúrge - Leg. - 14h,

17h30,21h
• CINÉPOLlS 2
• À Beira do Caminho -14h30, 17h10, 19h30, 22h05
• CINÉPOLlS 3
• A Era do Gelo 4 (3D - Dub. -13h20, 15h40, 18h, 20h10
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 22h20
• CINÉPOLlS 4
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -13h10,

16h25,20h
• CINÉPOLlS 5
• Valente - Dub. -14h20, 16h45, 19h10
• O que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. - 21 h50
• CINÉPOLlS 6

'

• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

18h30,22h
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h50, 16h
• CINÉPOLlS 7
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Dub. - 17h50
• Katy Perry: Part of Me - O Filme (3D) - Leg. - 13h,

15h20,22h10

SHOPPING PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Os Vingadores 3D/Dub. - 18h20, 21 h
• Outback: uma galera animal- 3D/Dub. -14h20
• Valente - 3D/Dub. - 16h20
• ARCOPLEX2
• Batman: Ressurge- Dub. - 13h30, 16h40, 20h
• ARCOPLEX3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h20, 16h20
• Na Estrada - Leg. - 18h20, 21 h
.ARCOPLEX4
• O Que esperar quando voce está esperando - Leg. - 16h50,

19h, 21h10
• Valente - 3D/Dub. - 14h40
• ARCOPLEX5
• Batman: Ressurge/Leg. - 14h20, 17h30, 20h40

Em "Outback: uma galera animal" uma comunidade
de animais descobre um novo herói:Johnny (Rob
Schneider), um coala albino, que sempre tinha -

sido excluído do grupo. Durante uma emocionante

viagem pelo deserto australiano, o corajoso coala

surpreende a todos, ajudando os outros animais
e liderando o grupo na luta contra Bog (Alan
Cumming), um crocodilo malvado. A partir de 3 anos

Filho de Gretchen
é espancado

Um dos seis filhos de Gretchen so

freu agressão física e teve de ser sub
metido a uma cirurgia. Sérgio fraturou
a mandíbula durante uma confusão em

um bar na capital pernambucana. Um

amigo do rapaz disse que cinco rapazes
jogaram Sérgio no chão e o espancaram.
Foi necessária uma operação para re

construir a mandíbula. No local haviam
três fraturas expostas. Ele passa bem.

Piovani conta que
vai batizar seu filho

Em entrevista, Luana Piovani reve

lou alguns de seus planos para o futuro.

Planejando o casamento com o surfis
ta Pedro Scooby, a atriz adiantou que a

cerimônia deve acontecer entre julho e

setembro de 2013. IINão precisa ter igreja
nem padre. Queremos estar com as pes
soas que são importantes para nós", ex

plica. Também vamos batizar Dom. Será
demais!" O pequeno tem quatro meses.

"Eu _........

GIJ.I."r",
,

,
' J .'.

Gusttavo Lima falou sobre os beijos que anda dando
em suas fãs e foi enfático. "Tudo começou com uma

brincadeira, mas eu beijo rra valer, umas na boca outras

apenas na bôchecha" :revelou. Outro assunto que está
sendo comentado sobre o cantor é o de sua carteira de

habilitação e ele conta que não teve nenhuma facilidade

,()r.serfaIl1osQ.I'N�ºÜve. nenb,lJtp Drivijémºi'jáfi�,o, .

'

exame psicológico e fui aprovado, agora preciso fazer as

aulas e para poder fazer o teste", contou.

Péricles desmaia em

show e é internado
Péricles Faria, 43, desmaiou durante

apresentação na quadra da escola de sam

ba Grande Rio, no Rio de Janeiro, na noite
de sexta-feira, lO, e foi levado ao hospital.
Foram realizados exames que apontaram a

existência de uma infecção. Novos exames

estão sendo realizados para detectar onde a

infecção está localizada, informou a asses

sora do ex-vocalista do Exaltasamba. Shows
dos próximos dias foram cancelados.

De 4 meses Shakira
•

espera menino

Os boatos de que Shakira estaria grávida
começaram em julho. Enquanto a cantora

não nega ou confirma, as revistas colom

bianas, garantem que a musa dará à luz seu

primeiro filho. A publicação "Gente" diz

que ela e o jogador de futebol espanhol Ge
rard Piquet, esperam um menino. A revista
ainda revela que ela fez recentemente uma

ultrassonografia em Miamipara saber a no

vidade e estaria grávida de quatro meses.

H róscop
CY) ARlES

.

�

I
-

o sentimento de paz e segurança interior deve favorecer
a sua carreira. Há chances de atingir metas importantes.
A qualidade de seu trabalho será seu principal argumento
contra pressões e cobranças. No amor, o clima é de

cumplicidade! Cor. bege.

� TOURO

U Evite distrações no trajeto de casa para o trabalho. Hoje,
as estrelas pedem para você ter mas concentração nas

atividades que desempenhar. Deixe para resolver os

problemas em outro dia É hora de participar mais da vida
da pessoa amada. Cor. preto.

II GÊMEOS
No trabalho, é hora de considerar os conselhos dos mais

experientes ao desenvolver suas atividades. Dê mais

atenção aos seus familiares. Eles sempre oferecem apoio
quando você precisa Muita ternura e encantamento na

relação a dois. Cor. vermelho.

6;\ cANCER .

� No campo profissiooal, aja com discrição. Ded1-:;ue-se a

atividades que possa desempenhar sem depender da

ajuda de terceiros. Evite envolver seus familiares nos

problemas de seu dia Os momentos a dois prometem ser

de grande entusiasmo. Cor. creme.

..[) LEÃo
UL O dia pede um maior. recolhimento. Evite se expor se não

for realmente necessário. Em casa, ouça as reclamações
de seus familiares e participe ativamente da vida das

pessoas de sua estima O par precisa de amor: dedique
mais tempo a ele. Cor. bege.

YYk VIRGEM

11.f Ouvir histórias e conselhos de pessoas mais experientes
pode ajudar você a resolver problemas pessoais e

profissionais. O clima é de envoMmento para quem tem
um relacionamento estável quanto para quem deseja
conquistar; aproveite! Cor: cinza

.n. UBRA
- Não deixe que as pressões e as cobranças profiSSionais

impeçam você de buscar novos conhecimentos.

Compartilhe suas conquistas com os seus familiares. O
clima é de aconchego e ternura com sua alma gêmea:
viva o amor em sua intensidade. Cor. bege.

'

m ESCORPIÃO
I I L. Estará com motivação para dar andamento a projetos

profissionais e pessoais. Tarefas desenvolvidas em

equipe são as mais indicadas. O astral em famma
estará harmonioso. No romance, cuidado com conflitos

desnecessários, seja mais gentil. Cor. pink.

.. /\ SAGrrARlo
;<.

-

Há indícios de pressões no trabalho. Se não quiser dar

satisfações, empenhe-se para finalizar pendências. Em

casa, ofereça o conforto e o apoio que seus familiares

precisam. A dois, o clima fica cada vez mais quente. Se
está só, invista. Cor: creme.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Aproveite para colocar ordem em sua vida Familiares

podem exigir sua atenção, então, ofereça a ajuda que
eles precisam. Invista mais em seu romance! Se está
à procura de um amor, aproveite seu magnetismo e vá
atrás de sua cara-metade. Cor: amarelo.

� AQUARIO
�

Hoje, você deve focar suas atenções para as finanças e

tomar cuidado para não comprar por impulso. Use sua

diplomacia na hora de resolver alguns maI-entendidós.
No campo emocional, participe ativamente da rotina de
sua cara-metade. Cor. marrom.

PEIXES
Não tenha pressa para finalizar as tarefas e mantenha
a calma diante dos acontecimentos. Conte com todo o

apoio de sua cara-metade na resolução de problemas
do seu cotidiano. A demonstração de confiança vai

fortalecer o romance. Cor: creme.
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Quer publicar sua foto? [�E só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. '-�

Rafaela Stetban.i de

Lima, rllha de Raphael
de Lima e Vanessa Beleti
de Lima, completou 15

anos dia 8 de agosto. A

cerimônia de debutante

será realizada no dia 25,
com presença de amigos
e familiares. Os pais,
a irmã DáJhani e a avó
Jane Hauck de Lima

desejam felicidades

A gatinha Maria
Luisa Ganske

completou 5 anos

no dia 13. Os

pais Waldemiro e

Rosane, e o irmão
Matheus desejam

para essa princesa
toda a felicidade

do mundo

f

"Fe··oada
A Ajapra realiza dia 18, a partir das 11h, no deck do London

Pub, sua 1 a Feijoada Solidária. A renda serã totalmente
revertida ao pagamento de dívidas em clínicas veterinárias
e a novos tratamentos de animais vítimas de maus tratos e

abandono. Os cartões estão sendo vendidos no seguintes
pontos: Clínica Veterinária Amizade (bairro Amizade),
Posto Mime (Reinaldo), loja Cia da Camisa, Du Chocolates
e Papelaria Grafipel. Haverá música ao vivo e também a

feijoada poderá ser levada para casa. Prestigie e ajude para
que o importante trabalho prossiga.

Bree
Nos dias 18 e 19 de agosto, na Arena Jaraguá você confere

o Brechó do Rotary, com peças exclusivas em tamanhos

variados, a partir de R$ 2. A promoção é do Rotary Club

Jaraguá do Sul Vale do Itapocu - Distrito 4650. Toda renda
será revertida para projetos sociais na comunidade.

a

Dia 18, a partir das 19h30, no Seminário de Corupá, ocorre a 3a

Codornada da Aciac. O cardápio contempla frango, carne suína,
polenta frita e aipim frito, e o carro chefe: a codorna, servida.
livremente. Para animar a noite, haverá baile com Sandro e

Wilson. Ingressos somente antecipado até dia 15 ao valor de

R$ 30 por pessoa (crianças até 10 anos não pagam). Venda na

secretaria daAciac (Rua Jorge Lacerda, 387, Corupá/SC) ou junto
aos Comércios Associados. Informações pelo telefone 3375-2100.

Estacionamento controlado e livre de cobrança.

QUER DI'V'ULG
Junte as informações e as envie para

contato@beatrizsasse.com.br uma semana antes do evento.

Thaisa Montecino

comemora 20 anos hoje.
Ela recebe o carinho

dos familiares e amigos.
Parabéns!

Anita Twardowski

comemorou 86 anos,

no dia 8. O rJlho Lauro

Twardowski, a nora

Alzira, a neta Juliana,
com o namorado

Jonatan de Souza, a

parabenizam e desejam
muitas felicidades

Barbara e Osmair

completam cinco anos

juntos nesta terça-feira
e ela envia a menSagem:
"Osmair, pude perceber

que existem mais

motivos para estar tão

apaixonada e que a

primeira impressão que
tive de você estava certa.

Te amo, da sua eterna

namorada Barbara"

Os alunos da Educação Infantil da Escola .Anna

Towe Nagel, com as professoras, homenagearam
os pais pela passagem da data no domingo. "No

universo das nossas fantasias, você é nosso herói

de verdade. Parabéns pelo seu dia. Te amamos!"

Os assinantes do O Correio do Povo, Emerson

Luiz Nicocelli, Ronaldo Nicocelli e Wilmar

Nicocelli, no estádio João Marcatto, prestigiaram
o Juventus, na partida que o time de Jaraguá
venceu de 3 X O a equipe do Porto, no domingo .

,

A equipe do Colégio Marista São Luís ganhou sete

medalhas e conquistou o título de Campeã Geral na

natação feminina e masculina dos Jogos Escolares

da Semana da Pátria. A competição foi realizada dia

6, no Acaraí, e reuniu atletas de até doze anos. Na

foto (esquerda para a direita): Nicole Barg, Túlia

Toni, Emilly Louise, Marilia Cato, Rodrigo Michel,
Vinicius Toni, Lucas Constante e Caio Henrique
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Benyamin
Parham Fard

benyamin@biovita.com.br

c

tri I

Há mais de uma década
a empresa PHB Indus

trial produz em escala piloto
o Biocycle, um plástico bio

degradável feito a partir do

açúcar de cana. Apesar de
dominar a tecnologia para
fabricar diversos produtos
com o polímero e para tor

nar seu custo competitivo
quando comparado ao do

plástico convencional, a em

presa ainda não conseguiu
elevar sua produção a uma

escala industrial.

Por meio de uma parce
ria com o Instituto de Pes

quisas Tecnológicas (IPT) e

com o Instituto de Ciências
Biomédicas (ICB) da Univer

sidade de São Paulo (USP),
produziu-se o polihidroxibu
tirato (PHB) - um polímero
da família dos polihidroxial
canoatos (PHA) com carac

terísticas físicas e mecânicas
semelhantes às de resinas

sintéticas como o polipropi
leno - usando apenas açúcar
fermentado por bactérias na-

Grupo Biovita
Há cinco anos a Biovita Consultoria Ambiental (www.biovita.com.
br) iniciava sua jornada profissional, oferecendo soluções para
o desenvolvimento sustentável de diversas empresas do sul do

Brasil. Hoje, a empresa se tornou um grupo que oferece também

soluções em análises físico-químicas para efluentes (Biochem
Química), alternativas técnicas de destinação para resíduos

industriais (Biowaste Resíduos) e opções de investimentos em

energias renováveis (Elementar-www.elementarenergia.com.br) .

Parabéns a todos os profissionais, parceiros e clientes

que fizeram (e fazem) parte desta trajetória de sucesso!

turais do gênero alcalígeno.
O PHB é um material

duro que pode ser usado na

fabricação de peças injeta
das e termo formadas, como

tampas de frascos, canetas,

brinquedos e potes de ali
mentos ou de cosméticos.

Também -pode ser aplicado
na extrusão de chapas e de
fibras para atender a indús

tria automobilística. Serve

ainda para a produção de

espumas que substituem o

isopor.

Tecnologias Sustentáveis

'47 3273 7191
www.biovita.com.br

Descarte

de celulares

usados em SP
OS moradores da capital paulista

acabam de ganhar mais uma opção
de local para descartar corretamente

celulares que já não funcionam mais.

A Praça Victor Civita, iniciativa do
Instituto Abril e da prefeitura de São

Paulo que fica localizada na zona

oeste da cidade, recebeu uma urna

especializada pará o depósito deste

tipo de material. Celulares, baterias
e outros acessórios relacionados
aos aparelhos - como, por exemplo,
carregadores e fones - podem ser

depositados gratuitamente na urna.

O material coletado será recolhido

regularmente e encaminhado para
reciclagem para uma empresa
certificada pelo Instituto Brasileiro

do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis (lbama).

57% menos

emissões de C02

®

A queda no desmatamento das
florestas da Amazônia de 2004

até 2011 permitiu uma redução
nas emissões de gases estufa
brasileira provenientes da região
naordem de 57%. O dado foi
anunciado pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (lnpe),
com base emum novo sistema de
análise das emissões, o Inpe-Em.

BIOCHEM
Química

4132731191
www.biochem.com.br

:Bateria pode elevar

lefleiêneia de earras elétricos
Em recente divulgação, a General Motors (GM) anunciou

a possibilidade de aumentar a eficiência de seus carros

elétricos, através de uma bateria de íon-lítio projetada com

ii maior capacidade de armazenamento, sem acréscimos no

F� seu tamanho. O modelo utilizado como base para a análise é

o veículo Chevrolet Volt, que atualmente funciona na versão

elétrica, com autonomia de 35 quilômetros utilizando as

baterias. Com a nova tecnologia, a expectativa é de oferecer

autonomia de 160 a 320 quilômetros ao carro elétrico.

Nike e sua chuteira ecológica
Acompanhando a tendência global pela sustentabilidade,

e numa tentativa de provar seu compromisso com a criação
de produtos concebidos de forma sustentável, a Nike criou

uma nova chuteira de futebol chamada Green Speed, que está

sendo apontada como o sapato mais ecofriendly da marca e

também o mais leve. O calçado possui materiais renováveis e

reciclados, dentre os quais um material vegetal derivado

da mamona, fibras de garrafas PET e poliéster.

57 Milhões de tonelada de C02
Este é o montante somado dos gases de efeito estufa vindo do lixo.

Esse dano, que poderia ser evitado através da reciclagem nos aterros

sanitários do país, e da implantação de tecnologias que visem à

geração de energia a partir do lixo. Os dados foram apontados na

pesquisa realizada pela Associação Real Holandesa de Resíduos

Sólidos (NVRD), em parceria com a Associação Brasileira de

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe).
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is'ta
Victor Danich, diretor

do JaraguaTec e professor
da Católica SC

o homem mais rico do mundo
Este senhor de semblante

manso, que desperta simpa
tia instantaneamente, vive numa

chácara na periferia de Montevi

déu, num lugar chamado Rincón
del Cerro, na República Oriental
do Uruguai. Sua mulher, a sena

dora Lucía Topolansky, além da
cachorrinha vira-lata Manuela,
lhe acompanham.desde sempre
naquele lugar rodeado de culti
vos ensolarados. Não precisa de
mais nada para ser feliz, diz José
Pepe Mujica, que envia para fun
dos de ajuda social 90% do seu

salário. Todo mês, recebe 250.000

pesos (US$ 12,5 milhões) por seu

trabalho como presidente e co

mandante em chefe das forças
armadas do seu país, tirando ape
nas 20 mil pesos para seus gastos
particulares. O restante é distri
buído para o fundo Raúl Sendic,
que financia sua força política
- o Movimento de Participação
Popular - destinado a empreen
dimentos produtivos e entida
des que constroem e financiam
vivendas para os mais humildes.
"O dinheiro que fica comigo - diz

Pepe - é suficiente, principal
mente sabendo que há outros

uruguaios que vivem com muito

menos". Essa é uma das razões de
usar um Chevrolet Corsa como

veículo de transporte oficial, que
substituiu a moto usada para ir
ao parlamento quando era depu
tado, logo após a ditadura mili
tar. Durante o governo de Tabaré
Ramón Vázquez Rosas, seu ante

cessor, foi ministro da Pecuária,
Agricultura e Pesca, sempre man

tendo seu perfil característico.
Não é raro vê-lo nos supermer

cados da cidade acompanhado de
dona Lucía, depois de sair da sede
oficial do parlamento no centro da

Capital, ou na casa de ferragens do
bairro Paso de la Arena, compran
do uma tampa de vaso sanitário

e, segurando-a embaixo do braço,
conversar animadamente com os

jovens do humilde clube de fute
bol Huracán. Ele transita despre
ocupadamente no meio do povo,
que respeita com carinho sua fi

gura emblemática. O Fusca celes
te de sua propriedade tornou-se

um símbolo político em todos os

lugares onde passa. De alparga
tas e vestido de esportista, pro
mete aos torcedores comer uma

"parrilhada" se o clube de futebol
ascender à primeira divisão. Tira

fotos, concede abraços, é aplau-

dido por todos, e discute qualquer
tema sem empecilhos partidários.

Na sua última declaração para
a Junta de Transparência e Ética
Pública, Mujica aparece como

dono do VW Fusca, seu único pa
trimônio num· valor de 1.945 dó
lares. A chácara onde reside per
tence à primeira dama e senadora

Topolansky, que também doapar
te do seu salário para causas so

ciais: Sem contas bancárias, sem

dívidas, Pepe diz dormir tranquilo,
e tem certeza que depois de termi
mil' seu mandato, poderá descan
sar ainda melhor na sua residência
de Rincón del Cerro. Quando um

jornal espanhol, numa entrevista,
o considerou o presidente mais

pobre do mundo, ele respondeu
"Eu não sou pobre, pobres são os

que acreditam que sou pobre". É
isso mesmo, presidente Pepe, a ri

queza do ser humano é intangível,
não se mede pelas posses ou pelo
status. Não se categoriza pelos
logros financeiros ou pelo poder
econômico. O melhor patrimônio
que um ser humano pode possuir
é a solidariedade e respeito ao

próximo. Apenas isso pode trans

formá-lo aos olhos dos outros

no homem mais rico do mundo.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC
e-mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: http://www.corupa.sc.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO 160/12
Processo de licitação nO 112/12
Modalidade Pregão Eletrônico nO 006/12
Contratante: MUNiCíPIO DE CORUPÁ. inscrito no CNPJ sob o nO 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio

Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.
Contratada: KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES lTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.482.610/0002-61 e inscrição
Estadual n? 20080489214, estabelecida na RODOVIA BR-116, KM-03 - Jardim América, Município de Mafra, Estado de Santa
Catarina.

Objeto: Aquisição de um veículo novo, tipo furgão, marca FORO - TRANSIT, para futura transformação em ambulância, para uso

pela Secretaria de Saúde do Município de Corupá, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
006/12, parte integrante deste instrumento, incluindo-se a garantia e assistência técnica dos mesmos, durante o prazo de vigência
contratual.
Valor do Contrato: R$ 94.950,00 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta Reais).
Data da Assinatura: 08/08/2012
Data da Vigência: 31/12/2012

luiz Carlos Tamanini
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC
e-mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: http://www.corupa.sc.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO 155/12
Processo de licitação nO 111/12

Modalidade Pregão Eletrônico nO 005/12

Contratante: MUNiCíPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nO 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio

Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.
Contratada: RUDIGERAUTOMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 01.688.955/0001-46 e inscrição Estadual nO 255.228.074,
estabelecida na Avenida Fernando Machado, 3118 O - Passo dos Fortes, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Aquisição de um veículo novo, tipo furgão, transformado em ambulância, para uso pela Secretaria de Saúde do Município de

Corupá, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 005/12, parte integrante deste instrumento,
incluindo-se a garantia e assistência técnica dos mesmos, durante o prazo de vigência contratual.
Valor do Contrato: R$ 68.900,00 (Sessenta e Oito Mil e Novecentos Reais).
Data da Assinatura: 08/08/2012
Data da Vigência: 31/12/2012

luiz Carlos Tamanini
Prefeito.Municipal , .

AVISO DE I ERRATA DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. 20/2012-PMS
PROCESSO L1CITATORIO N°. 103/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento
dos interessados errata de itens referente ao Edital de Tomada de Preço n",

20/2012-PMS, para a contratação de empresa especializada na locação de
central telefônica para atender as necessidades das Secretarias de Planejamento,
Gestão e Finanças, Secretaria 'de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria
de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saúde e

Assistência Social do Município de Schroeder ISCo Foram retificadas as descrições
dos itens 3 e 7 bem como as especificações técnicas gerais do termo de referência
constante no anexo VIII e IB do edital supracitado. Em decorrência das alterações
a sessão para abertura dos envelopes foi designada para o dia 29 de agosto de

2012, credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45mim e abertura do

processo: às 09h.
Schroeder, 09 de agosto de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nO 3201, Centro, CEP: 89275-000 -

SCHROEDERlSC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.s�.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.b
" ERRATA DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. 20/2012-PMS

PROCESSO L1CITATORIO N°. 103/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento
dos interessados errata de item referente ao Edital de Tomada de Preço nO.
20/2012-PMS, para a contratação de empresa de empresa especializada para
locação de central telefônica para atender as necessidades das Secretarias de

Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Obras
e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo,
Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder /SC,
conforme ANEXO VIII - TERMO REFERÊNCIA, do instrumento convocatório,
ficando assim determinado:

�

Retificar o edital nos seguintes termos:
DO PREÂMBULO: [ ... ] com adjudicação por menor preço GLOBAL com as

condições e especificações constantes no presente edital.
12.1. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor

preço GLOBAL do objeto desta licitação.
Schroeder, 13 de agosto de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

E D I T A L -PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2012
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Contratação de prestação dos serviços de caminhão caçamba tipo
basculante, trucado/traçado, 6x4 com capacidade mínima de carga de 10m3,
escavadeira htdráulica com peso operacional mínimo de 20.000 quilos e retro
escavadeira traçada 4x4, com lança extensiva, em perfeito estado de conser

vação, manutenção e funcionamento, com motorista/operador e combustível,
conforme especificação do Item I do Edital e Anexo II - Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal1 0.52012002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Mu

nicipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 9:00 hs do dia 23 de agosto de 2012,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua
Walter Marquardt n? 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMEN
TO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 09: 15 hs do mesmo

dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ES
TIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 397.500,00 (trezentos e noventa e sete
mil e quinhentos reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida
no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 06 de agosto de 2012.

SALETE WALZ
Secretária da Habitação e Regularização Fundiária

e Coordenadora do FROHAB

�� MARISOL S.A.
,.,. Sociedade por AçõesMCnSOl CNPJ n° 84.429.752/0001-62 - NIRE 42300009351

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2012

DATA. HORA E LOCAL: 10de julho de 2012, às 11 :00 horas, ria sede social da Marisol S.A.("Companhia"),
na Cidade de Jaraguá do Suf, Estado de Santa Catarina, na Rua Bernardo Dombusch, nÓ 1300.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina
nos dias 25, '26 e 27 de junho de 2012 e no O Correio do Povo nos dias 23, 26 e 27 de junho de 2012.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a Proposta do Conselho de Administração para resgate de 949.126

ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, das quais 15.590' ordinárias
e 933.536 preferenciais ("Ações Remanescentes"), pelo mesmo preço por ação ofertado no âmbito oferta

pública de aquisição de ações em circulação de emissão da Companhia, visando ao cancelamento
do seu' registro de companhia aberta, cujo leilão foi realizado no dia 04 de junho de 2012 ("OPA"), ou

seja, R$ 3,05, ajustado pela Taxa SELlC acumulada, pro rata temporis, desde a data de liquidação da

OPA, ocorrida no dia 08 de junho de 2012, até a data do efetivo pagamento do preço do resgate, nos

termos do item 5.2. do Edital da OPA, publicado em 04 de maio de 2012, e em conformidade com o

disposto no Parágrafo 5° do Artigo 4° da Lei N° 6.404/76. ("Resgate das Ações Remanescentes").
PRESENÇAS: Presentes os acionistas da Companhia titulares de ações em circulação representativas
de 99,15% da totalidade das ações de emissão da Companhia ..MESA: Presidida pelo Sr. Vicente Donini,
Presidente do Conselho de Administração, que designou o Sr. Ivanildo Paulo Krause para secretariá-Ia.
DELIBERAÇÕES: Inicialmente, a Mesa informou sobre a lavratura da presente ata na forma de sumário,
ficando as eventuais manifestações de voto recebidas arquivadas na sede da Companhia, nos termos do

artigo 130, paráqrato 't 0, da Lei nO 6.404/76, tendo sido ainda autorizada pela assembleia a publicação
da presente ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do parágrafo 2° do referido
artigo. Posteriormente, o Sr. Presidente colocou em votação a ordem do dia, tendo os acionistas presentes
nesta assembleia deliberado, por maioria, sem abstenções ou votos contrários, aprovar o Resgate das

Ações Remanescentes:sendo, dessa forma, extintas as Ações Remanescentes, e autorizar a Diretoria da
Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário para sua realização. Em consequência da extinção
das Ações Remanescentes decorrente do Resgate das Ações Remanescentes, os acionistas aprovaram,
por maioria, sem abstenções ou votos contrários, a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia,
que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5°; O Capital Social é de R$275.000.000,00 (duzentos
e setenta e cinco milhões de reais) representado por 111.304.591 (cento e onze milhões, trezentos e quatro
mil, quinhentos e noventa e uma) ações escriturais nominativas e sem valor nominal, sendo 46.228.508

(quarenta e seis milhões, duzentos e vinte e oito mil, quinh.entos e oito) ações ordinárias e 65.076.083
(sessenta e cinco milhões, setenta e seis mil e oitenta e três) ações preferenciais, estas sem direito a

voto. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, o Sr. Presidente encerrou a

Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por
todos os presentes. Jaraguá do Sul, SC, 10 de julho de 2012. Registrada na Junta Comercial do Estado de
Santa Catarina sob n° 20122106423, em '01.08.2012. Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral.
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o asfalto ainda não é uma realidade
Moradores da rua Anélio Nicocelli esperam

pelas melhorias prometidas no Figueirinha

GUARAMIRIM

Heloísa [ahn

Opro!eto para asfaltamento
esta pronto, a promessa

de apoio para a obra foi feita,
mas até agora os moradores do
bairro Figueirinha, em Guara

mirim, ainda aguardam a tão

desejada pavimentação da rua

Anélio Nicocceli.

Enquanto nada acontece,
eles sofrem com as más condi

ções. Em dias de chuva, os pro
blemas são a lama e os bura-

cos, quando tem sol a situação
muda e a poeira toma conta.

Esse é o cenário descrito por al

guns moradores da via. A rua é
muito movimentada. Além das
mais de sete empresas existen

tes no local, o caminho é uma

área alternativa utilizada por
motoristas para chegar a SC

413, que liga a Massaranduba.
A dona de casa Lurdes Nico

chelli, 37 anos, mora desde os

11 anos no bairro e há tempo
'sofre com a poeira em sua re

sidência. "Tenho rinite e sofro

muito por isto. Sou obrigada
.

a limpar a casa todos os dias e

ainda assim a sujeira é contí

nua", declarou. Lurdes aguarda
otimista pelo asfaltamento da
via. Ela faz parte do grupo de
moradores que fizeram a rei

vindicação junto a Prefeitura

para a pavimentação. A mora

dora alega que esta obra só tra

rá melhorias para os moradores
do bairro e para aquelas pesso
as que utilizam o caminho.

1i0 sonho do Figueirinha é o

asfalto", declarou Felício Piane

zer, morador do local .. Segundo
ele, a espera da melhoria já é

de anos e todos os moradores

aguardam que alguma atitude

seja tomada para que as obras

Sou obrigada a

limpar a casa todos os

dias e ainda assim a

sujeira é continua.

Lurdes Nicochelli,
dona de casa.

não fiquem somente no papel.
O micro empresário, Jorge

Catafesta, disse que as más con

dições da via prejudicam tanto

em casa, quan�o no trabalho. Ele
é dono uma empresa nos fundos
de casa e quando precisa fazer

entregas explica que a situação
complica. 1i0 carro vive sujo de

poeira ou de lama e, nos dias de

chuva, os buracos são enormes.

Além de termos cuidado com os

caminhões que passam em alta

velocidade", afirmou ele.
Para amenizar a poeira, cami

nhões pipa da Prefeitura de Gua
ramirim molham a rua. Quando
isto não acontece, são os pró
prios moradores que tem que
fazer esta ação, com mangueiras.

FOTOS MARCELE GOUCHE

TRÃNSITO Rua Anélio Nicocceli tem movimento de caminhões e veículos, que usam a via como caminho alternativo para a SC-413

Promessa

mirim assinou uma autorização
para o Estado executar esta obra
de pavimentação da via. "Se o Go
verno do Estado não integrar o va

lor da obra, a Prefeitura vai finali
zar a obra com recursos próprios",
afirmou a diretora de projetos de

Guaramirim, Dileta Kauling.

Melhoria é compromisso assumido pelo governo.do Estado
A Prefeitura de Guaramirim

.
' teve o compromisso do governo
do Estado em pagar a obra de pa
vimentação da rua Anélio Nicoc
celi. Em junho, quando o gover
nador Raimundo Colombo esteve

em Jaraguá do Sul num evento da
Câmara de Dirigentes Lojistas

(CDL), ele anunciou a ajuda.
A· obra foi orçada em

R$2.299.036,17. Parte desse
-

custo será repassada por um in- .

vestimenta de R$ 1,6 milhão do

governo federal, através de uma

ementa parlamentar do sena

dor Luiz Henrique da Silveira. O

restante do valor - R$ 699 mil
deve ser pago pelo Estado .

O gerente de Infraestrutura da
Secretaria de Desenvolvimento

Regional, - Otoniel da Silva, disse

que nesta semana o secretário de

Infraestrutura, Valdir Cobalchini,
irá para Brasília para fechar o re-

passe do valor da obra com o go-
. vemo federal. 'Após a assinatura

do convênio, abriremos o edital de

licitação. Acreditamos que dentro
de uns três meses deve ser dado
início as obras", disse OtonieI.

Como é uma via municipal, a

Câmara de Vereadores de Guara-
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Doação

Apenasdnco
mililitros

para ajudar
o registro de pessoas interessadas em serem

doadoras de medula óssea é feito no Hemosc

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

QtransPlante de medula ós
sea é, muitas vezes, a única

chance de cura para milhares
de pessoas portadores de do

enças do sangue, como a leuce
mia. No processo de recupera
ção, os pacientes necessitam da

doação de pessoas cadastradas
no Registro Brasileiro de Doa
dores de Medula Óssea (Redo
me), que são selecionadas atra

vés da compatibilidade entre

o paciente e doador. Porém, é

grande a dificuldade em encon

trar doadores: a cada cem mil
, registrados, apenas uma pessoa

é compatível.
Em Jaraguá do Sul, o técni

co de enfermagem do Hemosc,
Adelir Sebastião Corrêa, afir
ma que a procura por doação
de medula poderia ser maior.

Segundo ele, em média uma

pessoa por dia procura pelo ca

dastro de doador. O hematolo

gista e responsável técnico pela
unidade de cóleta de sangue de

Jaraguá do Sul, Dr. Manoel Tho
mas Silveira, explica que esse

número pode revelar a falta de
conhecimento- das pessoas so

bre a doação da medula.
Silveira ressalta que o pro

cesso de cadastro no banco de
doadores é mais simples que
para doação de sangue, e que
qualquer pessoa entre 18 e 55
anos pode se cadastrar. Esse

cadastro facilita a procura por
pessoas com medula compatí
vel e salva vidas. "Adoação é um

passo importante para a conso

lidação do tratamento, aumen- .

ta muito a chance de cura dos

pacientes debilitados", avaliou.

Segundo o hematologista,
os interessados em doar não

precisam passar por nenhuma

mudança nos hábitos alimen
tares e nem nas atividades di
árias: basta ter o sentimento de
solidariedade com o próximo.
Os doadores são cadastrados no

Registro Brasileiro de Doadores
.

de Medula Óssea (Redome) e,

quando é preciso, são chama
dos para outros exames, quando
podem optar em doar ou não.

Já os pacientes que precisam de
medula óssea são cadastrados
no Registro de Receptores de
Medula Ossea (Rereme)

A doação é um

passo importante
para o tratamento
e aumenta muito
a chance de cura

dos pacientes
debilitados.

Manoel Silveira,
responsáveltécmdco

MARCELE GOUCHE

PARTICIPAÇÃO -O técnico Adelir Corrêa acha ·que poderia haver Wa.is ·doações .

. .

I •

o que é medula óssea?
É um tecido líquido-gelati

noso que ocupa o interior dos
ossos, sendo conhecida popu
larmente por 'tutano'. Na me

dula óssea são produzidos os

componentes do sangue: as he
mácias (glóbulos vermelhos), os

leucócitos (glóbulos brancos) e

as plaquetas. As hemácias trans

portam o oxigênio dos pulmões

para as células de todo o nosso

organismo e o gás carbônico
das células para os pulmões, a

fim de ser expirado. Os leucóci
tos são os ágentes mais impor
tantes do sistema de defesa do
nosso organismo e nos defen
dem das infecções. As plaquetas
compõem o sistema de coagula
ção do sangue.

Como ser um doador?
Ao procurar um Hemocentro

ou Banco de Sangue mais próxi
mo da sua residência, será rea

Iízado um cadastro e a retirada
de uma pequena quantidade de

sangue (5 ml). O sangue será ti

pado para histocompatibilidade
(HLA), um exame de laboratório

para identificar sua característi
ca genética. Essa identificação
será cadastrada no Registro Bra-

sileiro de Doadores Voluntários
de Medula Óssea (Redome), e

quando aparecer um paciente,
todos os registros serão verifi
cados. Assim que um doador

compatível for identificado, ou

tros exames de sangue serão ne

cessários. Se a compatibilidade
com o paciente for confirmada,
o voluntário será consultado

para decidir quanto à doação. .

Principais
doenças
do sangue:;
• Aplasia de Medula Óssea

(não produção das células
essenciais, como glóbulos
vermelhos, glóbulos
brancos e plaquetas);

• Leucemias (doenças
malignas que acometem

os leucócitos, os glóbulos
brancos do sangue
presentes nos gânglios
linfáticos e na corrente

sanguínea) ;
• Linfomas (o linfama ocorre

quando uma célula normal
do sistema linfático se

transforma, cresce sem

parar e se dissemina pelo
organismo);

• Mieloma Múltiplos (tumor
que se desenvolve na

medula óssea).

105 FM. A rádio
•

que mais pega no
norte catarinense.
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A angústia de não ter onde morar
Família com quatro crianças tem que deixar

casebre onde vive, mas não tem pra onde ir

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

r idade reconhecida pelos
\....Jindicadores de qualidade
de vida, Jaraguá do Sul tam

bém comporta uma realidade

que muitos ignoram. Em locais
mais distantes, quase sempre
escondidas nas encostas de

morros, submoradias fazem

parte da paisagem do municí-

pio. Um exemplo é o local onde
vive a família de Maria Inez dos
Santos Costa, 31 anos, no Lote
amento Maas, em Rio da Luz.

Em uma construção ergui-
· da com placas de compensado,
com pouco mais de 20 metros

quadrados, divididos em três
minúsculas peças e sem ba-

nheiro, a dona de casa, o mari
do e os quatro filhos, com ida
des entre dois e 12 anos, moram

no local desde que chegaram
em Jaraguá do Sul, há três anos,
vindo da pequena cidade de
Pinhão (PR). liA gente veio pra
cá porque em Pinhão não tem

emprego", contou Maria Inez.
Além da precariedade em que
vive com os filhos, o casal tem

outra preocupação que já lhe
tira o sono há algum tempo.

Eles precisam deixar a mora

dia até sábado. IiNós não paga
mos. aluguel para morar aqui, foi
uma ajuda que o patrão do meu

marido deu para a gente, mas o

terreno foi vendido, trocou de
dono várias vezes e a pessoa que
comprou agora mandou a gente

sair, está nos ameaçando. Não te

mos para onde ir, nenhum paren
te aqui na cidade. Voltar para Pi

nhão não vai adiantar, lá não tem

onde trabalhar, nossa família é

pobre", desespera-se Maria Inez.

Ela contou que fez cadastro
na Secretaria de Habitação pou
co depois de virem para Jaraguá.
Em janeiro deste ano, o. cadastro
foi renovado, mas até hoje não

receberam nenhum imóvel da
Prefeitura. De acordo com a dona
de casa, a informação na secreta

ria era de que seriam chamados
a partir de fevereiro, o que não

aconteceu até agora e não deve
acontecer tão cedo. A secretária

municipal da Habitação, Salete

Walz, informou que no momen

to não há moradias disponíveis,
somente projetos de novos resi
denciais. Um deles já teve a obra
iniciada este ano em Rio da Luz,
mas a previsão é que seja concluí
da somente em meados de 2013.

MORADIA Maria Inez mostra cadastro feito na

Secretaria de Habitação há dois anos e meio

Não temos para onde ir, nenhum

parente aqui na cidade. Voltar para
Pfnhão não vai adiantar, lá não

tem onde trabalhar.

Maria Inez dos Santos Costa,
31 anos, moradora

PRECARIEDADE Barraco construído com placas de compensado não tem banheiro e a família está prestes a perder a moradia

A família tem acompanha
mento da Secretaria de Assistên
cia Social, recebe cesta básica e

está inscrita no Bolsa Família, do

governo federal. Perguntada so

bre o auxílio-aluguel, programa

homem muito trabalhador, sem

vícios, sai de manhã para o servi

ço e chega a trabalhar até às 21h,
para ganhar um extra", contou o

presidente da Associação de Mo
radores do bairro Rio da Luz, Hé-

Novas habitações somente em 2013
criado pela Prefeitura para ajudar ou deslizamentos. Os três filhos

vítimas de catástrofes naturais, a' mais velhos frequentam a escola
secretária da pasta, Edimara de Helmuth Duwe e o marido traba

Souza, explicou que este benefí- lha como operário em uma em

cio envolve apenas aqueles que presa jaraguaense, com salário

perdem a casa em enchentes de pouco mais de R$ 700. IiÉ um

lia Teixera da Rosa, que afirmou

que vai procurar o Ministério Pú
blico para denunciar a situação
da falta de moradias no municí

pio. "Cadê o Social da Prefeitura
numa hora dessas?", questionou.
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Um presente de 'Dia dos Pais'
Juventus vence a

terceira partida
consecutiva e assume

provisoriamente
a liderança
JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Em pleno IDia dos Pais', o

Iuventus tratou de dar um

grande presente aos seus tor

cedores. Em mais uma atu

ação convincente, o tricolor
deu poucas chances ao Porto e

venceu por 3 a O, dormindo na

liderança do Campeonato Cata
rinense da Divisão Especial.

Festa também para os pa
pais Peixoto e Kiko, que foram

presenteados com gols. Mas

quem abriu o placar foi o za

gueiro Alemão, logo no pri
meiro minuto de jogo. O tento

precoce frustrou qualquer ten

tativa dos visitantes em jogar
retrancado, facilitando ainda
mais o trabalho da equipe de

Pingo, na ocasião dirigida por
João Bandoch.

"Consegui ajudar o clube
com o gol, mas o mais impor
tante foi a vitória", afirma o

zagueiro Peixoto, que pela pri
meira vez atuou na condição
de titular. IIFoi uma felicidade

grande fazer um gol para as mi
nhas filhas e minha esposa, que
estavam no estádio. Elas não
estão muito acostumadas a ve

rem gols meus", festeja.
liA torcida já está ficando

mal acostumada. O time não
vinha ganhando em casa e ago
ra já são duas vitórias por 3 a O",
brinca o volante Almeida. IIVa
leu pela luta e pela determina

ção", completa.
"Estamos no caminho certo.

Novamente fizemos um bom

jogo. Agora é caminhar nesta

semana com tranqüilidade e pé
no chão para mais um compro
misso difícil, desta vez contra

o Caxias", acrescenta o capitão
Rogério Souza.

"Construímos o resultado

positivo logo no início e depois
buscamos 'mais gols. O mais

importante é que temos um

grupo. Uma equipe que quer
chegar não deve ter apenas
onze jogadores, mas sim um

elenco forte", analisa Pingo.
Com 12 pontos, o Iuventus

só pode ser ultrapassado por
Concórdia e Guarani, que jo
gam no' meio de semana.

'"
f

. VITORIA Leão mostrou força jogando fora
de casa contra um dos favoritos ao acesso

DIVISÃO DE ACESSO
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

1" rodada (turno)
12/08
Caçador O x 2 Jaraguá
14/08
20:30 Oeste x NEC

15/08
15:00 Inter de Lages x Maga

4 O 10,0%
5 Inter de Lages O ,O i O iO O O O O !O,O%!
6 Maga O O O O O O O O 0,0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

LIDERANÇA Max não marcou desta vez, mas

deu a assistência para o primeiro gol da partida

D�V�SÃO ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

12/08
Imbituba O x O Caxias
Atlético-TB 3 x O Hercílío Luz

Juventus 3 x O Porto

14/08
20:30 Guarani x Biguaçu
15/08
20:30 Concórdia x XV de Indaial

Biguaçu O :44,4%
i !

7 Hercllio Luz 7 7 2 1 4 5 ;11 -6 :33,3%
8 Caxias 6 6 1 3 2 ! 8

!
5 -3 ;33,3%

9 Porto 4 7 1 1 5 8 114 -6 119,0%
10 XV de Indaial 4 6 O 4 2 4 ! 6 -2 !22,2%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Leão do Vale rugiu mais alto
no Meio-Oeste catarinense

Assim como no ano passa
do, o SportClub Iaraguá iniciou
o Campeonato Catarinense da
Divisão de Acesso com vitória.
Em 2011 os jaraguaenses golea
ram o Maga por 9 a O, em casa.

Desta vez os comandados de
Rafael Rocha bateram o Caça
dor por 2 a O, no Meio-Oeste.

Destaque para o garoto Car
los Gluksberg Neto, o Geléia, de
17 anos, autor do -primeiro gol
do Leão do Vale na competição.
Oriundo da base, o meia-es

querda de 1,68m e 65kg apare
ceu livre dentro da área aos 19',
arrematando de primeira um

cruzamento, sem chances para
o goleiro Charles.

O atacante Thiago ampliou
o placar aos 36' do lo tempo.

"Apesar do gol do Geléia, eu

diria que o destaque foi o nosso

conjunto. O jogo foi muito igual
no primeiro tempo e' parte do

segundo. A partir dos 30' dimi
nuímos a posse de bola, mas

soubemos nos defender", afir
ma Rocha. "Estamos felizes por
estrear bem e conseguir os três

pontos fora de casa, diante de
uma equipe qualificada como o

Caçador", conclui.
Na próxima rodada, o Iara

guá recebe o Inter de Lages no

estádio do Botafogo. A partida
está previamente marcada para

�

o domingo, dia 19, às 15h30.
,

Competição é

disputada por seis

equipes, valendo

apenas uma

vaga na Divisão

Especial de 2013.

Football

Manada
imbatível

O Corupá Buffalos segue invicto
na temporada 2012. No sábado,
a manada bateu o Foz Igua-
çu Black Sharks, fora de casa,

por 16 a 8, pelo Campeonato
Brasileiro de Futebol America
no. Se defensivamente a equipe
continuou apresentando um

bom desempenho, a linha ofen
siva teve uma atuação abaixo da
média. O time lidera a da Divi
são Oeste da Conferência Sul.

Ciclismo

Quase
-

campeao
O jaraguaense Guilherme Mul
ler (Rogério Muller Personal &

Pilates) praticamente garantiu
o título catarinense de ciclis
mo, na categoria Junior. No fim
'de semana, o atleta esteve em

Brusque, onde disputou a 5a
Volta Ciclística, um evento de
três provas em dois, dias. Com
os resultados obtidos, Muller
aumentou em 60 pontos a dife

rença para o segundo lugar.

Futsal

Subl1 segue
invicto

A equipe Colégio Evangélico Ia
raguá/FME de futsal sub11 mas

culino continua imbatível no

Campeonato Catarinense. No
fim de semana, os jaraguaenses
atuaram diante da torcida e não
deram chances para Brusque (6
a l), Blumenau (6 a 5) e Seara (6
a 4). Os jogos foram realizados
no ginásio daArsepum. O retur

no desta fase acontece nos dias
6 e 7 de setembro, em Seara.

Rally
Guaramirim

na espera
Guaramirim recebe no sábado,
dia 18, duas etapas do Campe
onato Rally SC. A expectativa
é reunir mais de 60 duplas a

bordo de veículos 4x4, de diver
sas marcas e modelos. Essa é
a terceira vez que o município
sedia uma etapa da competi
ção. Neste ano a prova terá um

roteiro de aproximadamente
, 90km, passando por estradas

que cortam bananais e arrozais.
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

I

CSMjPré-Fabricar
nas quartas de finais

Em atuação de gala, jaraguaenses goleiam o

São Caetano por 4 a 1 e encaminham vaga

JARAGUÁ DO SUL as quartas-de- finais, com uma

rodada de antecedência.
A vitória começou a ser

construída com um gol de

Hugo, que fez um giro típico de

pivô para finalizar forte e ven

cer o goleiro Erick. Jedson am

pliou ainda na primeira etapa,
após receber um passe 'açuca
rado' de Xoxo.

O São Caetano esboçou
uma reação no início do se

gundo tempo, mas foi a CSMI

Henrique Porto

sx:: era de jogo duro,
assim como já havia sido

os dois encontros anteriores

das equipes pela Liga Futsal.
Mas empurrada por uro gran
de público na Arena Iaraguá,
a CSM/Pré-Fabricar 'descom

plicou' e goleou o São Caetano

por 4 a 1. O resultado valeu a

classificação jaraguaense para

Avante!
Henrique �orto .

redacao@avanteesportes.com

Esporte em alta!

OS últimos dias foram só de alegria para o torcedor jaragua
ense. No domingo, o Iuventus goleou o Porto e colocou um

pé na semifinal do turno da Divisão Especial. Nunca é demais
lembrar que o campeão já sobre para a Primeirona. Em Caça
dor, o Leão do Vale rugiu forte e colocou o Urtigão para correr.

Venceu por 2 a O e mostrou que pode sim surpreender na Divi

são de Acesso. E ontem, a CSM/Pré-Fabricar deu show. Jogou
muito e encaminhou a vaga para o mata-mata da Liga Futsal. O

patinho feio virou cisne e já está entre os oito melhores.

Juventus
Existem detalhes no esporte que talvez passem despercebidos
da maioria dos torcedores.Vocês já repararam que depois que
o Almeida entrou no meio de campo do luventus, a equipe só
colecionouvitórias? Canhoto, habilidoso e com um bom passe, o

atleta caiu como uma luva na meia cancha tricolor, fazendo crescer

também de produção o futebol de Max e Rogério Souza. Almeida
também foi importante para tirar a carga excessiva que havia sobre
Anderson Pedra. Em tempo, o garoto Gregori fez muito bem o seu

papel enquanto foi o camisa 8, mas ainda lhe falta uma certa dose

experiência, como no caso do discutível penalti contra oxv.

CSM/Pré-Fabricar
Já chamaram a equipe jaraguaense de tudo quanto é nome

nesta Liga Futsal. Azarão, cavalo paraguaio, patinho feio,
etc. Gosto mesmo de outro apelido: o sopa de letrinhas.
O mais importante é que a equipe honrou a história do
salonismo local. E gostei muito da entrevista de Xoxo, após
o jogo de ontem, citando que esse processo iniciou ainda
no ano passado, sob a tutela de Renato Vieira, ganhando
corpo com Banana e tendo continuidade com Sérgio
Lacerda. Como diria Adernar Duwe, 'quem respeita o

passado, o futuro merece'!

Pré-Fabricar quem chegou no
vamente ao gol, com Elisan
dro. Jonas fez um lindo passe
para Dian, que finalizou cruza

do. Erick deu rebate e o pivô só
teve o trab-alho escorar ao gol.

O mesmo Elisandro am

pliou, após ,_

receber passe de

Jonas, ameaçar soltar a bomba
e concluir com categoria. Foi
seu 130 gol na Liga Futsal. Os
visitantes descontaram com

Portuga, fechando o placar.
Já classificada, a equipe se

preocupou em queimar os car

tões dos atletas pendurados,
que ficam fora da partida con

tra o Corinthians, na quinta.

Mágica
Antes da partida entre CSM/
Pré-Fabricar e São Caetano,
o mágico Dalmir Sant'Anna

- realizou um trabalho
motivacional com os atletas.
Conversou individualmente
com cada jogador e depois
com o grupo todo. Até que
ponto a iniciativa se refletiu
no desempenho da equipe é

impossível precisar. Mas trata

se de uma ação legal, que foge
um pouco do cotidiano.

'Geléia
o garoto Carlos Gluksberg Neto,
conhecido por Geléia, talvez seja
a maior promessa do futebol

jaraguaense nos últimos anos.
,

Neste domingo debutou no

futebol profissional, aos 17 anos,
e deixou sua marca na rede do

Caçador. Com 1,68m e 65kg,
não tem medo de cara feia. Tem
habilidade e grande precisão nas

finalizações. Cria das divisões de
base do Sport Club Jaraguá.

BufTalos
Está difícil alguém abater a

manada corupaense nesta

temporada. Até mesmo quando
a equipe joga mal, vence.

Foi o caso da partida contra

o Foz, no sábado. É verdade

que a desgastante viagem
de onze horas influenciou
no desempenho da equipe,
assim como o forte calor. O
mais importante foi manter a

liderança do Brasileiro.

4 a 1 Pivô Hugo teve uma atuação destacada e

abriu o caminho na vitória sobre o São Caetano

CLASSIFICAÇÃO 16"RODADA

Sport o x 1 Rgueirense
Bahia O x 1 Cruzeiro
Santos 2 x 2 Atlético-GO

Flamengo 2 x O Náutico
n Coritiba 1 x 2 Corinthians
II Atlético-MG 1 x O Vasco

Internacional 2 x 1 Ponte Preta
São Paulo 1 x 2 Grêmio
Fluminense 1 x O Palmeiras

Portuguesa 1 x 1 Botafogo

11

12

13
14 Santos

15 Coritiba

16 Sport
17 Palmeiras 13 16 3 4 9 15 19 ·4 27,1'):',

18 Bahia 13 16 2 7 7 12 22 ·1027,1):',
19 Figueirense 11 16 2 5 9 14 25 -1122,9%

20 Atletlco·GO 11 16 2 5 9 16 30 ·1422,9;! Rebaixados pai a Sene B

CA PEONATO BRASILEIRO -- SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO 16"RODADA

Avaí3 x 1 ABC-RN
América-RN O x 2 Atlético-PR

Bragantino O x 2 lpatinga
Ceará 2 x O Barueri
ftSA·AL 1 x O Guaranh'5P
América-MG 1 x 2 Vitória

Guaratinguetá O x 3 Joinville
São Caetano 1 x 1 Criciúma
Goiás 2 x O Boa-MG
Paraná 4 x O eRB

5 São Caetano 30 6 2 21 12 9 :62,5%
6 América-RN 27 16 8 3 5 25 20 5 :56,3%
7 América-MG 26 16 8 2 6 25 21 4 :54,2%
8 Paraná 25 16 7 4 5 25 20 5 :52,1%
9 Avaí 24 1� 7 3 6 19 18 1 150,0%
10 Atlético-PR 23 1� 7 2 7 19 15 4 147,9%
11 CRB 21 16 6 3 7 21 26 -5 143,8%
12 Ceará 21 16 5 6 5 25 25 O 143,8%
13 ABC-RN 20 16 5 5 6 24 22 2 141,7%
14 Boa-MG 19 16. 4 7 5 20 21 -1 139,6%
15 Guarani-SP 18 16 4 6 6 16,17 -1 ;37,5%

;16 5'2
; :

;35,4%16 ASA-AL 17 '9 20 25 -5

17 Bragantino 15 16 3 6 7 19 24 -5 31,3%

18 Guaratinguetá 9 16 2 3 11 12 29 -17 18,8%
19 lpatinga 7 16 2 1 13 11 37 -2614,6%
20 Baruen 7 16 1 4 11 10 32 -22 14,6% Rebaixados para a Séne C

COMUNICADO

o SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto, comunica que requereu junto a FUJAMA

(Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente), a Au

torização Ambiental - AuA, para a atividade de recu

peração da margem do Rio Itapocu (Enrocamento)
em sua propriedade, localizado na Rua Erwino Me

negotti n° 478 - Água Verde - Jaraguá do sul/se.
o Prazo para impugnação junto à FUJAMA é de 20
dias corridos a partir da data desta publicação, sen

do que o licenciamento será concedido se atendida
a legislação ambiental.
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