
OCP nos bairros

Pavimentação nova
e já com remendos
Asfalto feito em rua do bairro
Vila Lenzi teve que ser retirado
emparte para colocação da
rede de esgoto.Motivo foi uma
falha no cronograma de obras ..

Página 17

Polêmica
Vereadores sem

ganhosmensais
Proposta de lei apresentada
por senador de Goiás, que
cancela os benefícios dos

legisladores, não tem aceitação
na região doVale do Itapocu.

Páginas 4 e 5
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A partir deste sábado até o dia 24, as crianças menores de cinco anos devem ser levadas aos postos de

saúde da região para a vacinação de mais dois novos medicamentos e para atualizar a carteirinha.

PáginaS1

Agendão
Festas e eventos

paraaproveitar
As atrações neste final de
semana vão desde um baile

do chope, bingo beneficente,
audição de dança, festival da
canção e bailes populares.

.111
EDUARDO MONTECINO

Feira beneficente, organizada pelo Rotary Dube, neste final de semana, terá a promoção de diversos artigos naArena. Página 20
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Hahne
Comemora 46 anos na

próxima segunda feira
essa construtora que já
respondeu pela edificação
de diversas instalações
industriais na região.

.
Speed Pneus
Este tradicional referência

parapneus completa, também
na segunda- feira, aprimeira.
década de atívidades,

onstrução"
C9 eventoiSe €asa e

I • Construção' �stá confirmado
parao período de 19 a 21.

.

éle outuBro, no Expocentro
Bdmúnde Doubrawa, em
lQinVnle.A feira contar� com

1,8milmetros quadrados. No
localpoderão ser coríferidas

1 as tendências para o setor.

estemês o investimento.
Por trás esta grande
movimentação está aMedida
Provisória 563. Ela desonerá,
entre outros setores, as
indústrias automobilística
e de auto-peças.

Lourival Karsten
Ikarsten@netuno.com.br

wwwocorreíodopovo.com.br

Apevi nos bairros
Otradicional evento itinerante

da Apevi chega ao bairro Três

Rios do Norte no próximo dia 28.

Haverá a palestra com o tema "Mo-:

tivação de Equipes". O encontro

acontece na Escola Municipal Max
Schubert. No local será realizada

consultoria grátis fornecida pelo
Sebrae e por empresas. Além disso,
será servido um coquetel em que

poderão ser trocados cartões de vi

sita. Um encontro para estreitar re

lacionamentos com parceiros e até

concorrentes.

Sem noção
Ministro GuidaMantega reuniu emBrasíliaum grupo de 44

representantes do setor produtivo para solicitar aos mesmos que
voltem a investir. Claro que a resposta foi uma série de reclamações
em relação às travas ao desenvolvimento que dependem do governo.
O que não disseram é que, decisões de investimento dependem de

um cenário em que pode esperar o retomo domesmo e ninguém está

deixando de fazer os que fazem sentido. Em diversos setores - como o

industrial- investimento estão concentrados nos poucos segmentos

que estão tendo crescimento. Porém, namaioria dos casos, exi�t�
uma capacidade ociosa e ninguém cogita aumentar a esse cenano.
As concessões de rodovias e ferrovias certamente encontrarão

eco entre os empresários que estão em busca de oportunidades.
Mas isso também depende do governo, que demorou para agir.

Informa abertura de processo seletivo

Acompanhe os processos seletivos do SESC/Se atrav.és

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

I;jO·.IrElt.�"JiLi!rlt"Ji,

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 792
01 - 02 - 03 - 06 - 08
09 - 10 - 12 - 14 - 18
19 - 20 - 21 - 23 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2971
13 - 24 - 26 - 49 - 66

PERÍODO

SELIC 8,0% 11 }:q.�.ª.9:.?9.1..? .

���� �io��:�� t����f��l��:_
NASDA�... .. "

·�i:ºI.�f3.<Yo 1..?:.A.G.º.wr.º:..?.9.�.? ..

AÇÕES PETR4. 22,55 't 0,42%
VALE5 34,91 • -2,81%

BVMF?.. . .. J.1. !.�� !. .. �9.!.��.O(o .

0,5009 18.AGOSTO.�?.�.� .
.................................................................................

POUPANÇA
COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT ... -0,8%
OURO .,I//p. 0%

US$ 115,960

US$ 1616,810

Criança de grife
As grifes de luxo encontraram um novo nicho

de mercado, que é a produção emminiatura

das peças do vestuário voltadas para o

mercado adulto. Trata-se do segmento de
luxo de roupas infantis na qual- entre outras
marcas - estão Oscar de la Renta, Dolce &

Gabbana, Marni e Gucci. O segmento de alto
luxo continua rendendo ótimos dividendos.

Logística
Em relação ao pacote de incentivos à

logística do governo federal, o empresário
Jorge Gerdau lembrou que em países
desenvolvidos o custo com logística
costuma ficar entre 6,5% e 8%. No Brasil ele

equivale a 15%. Portanto existe uma grande
oportunidade para ampliar a competitividade
do País e, ao mesmo tempo, provocar um

expressivo crescimento econômico em todas

as fases da implantação dos projetos. O
potencial de projetos no País é imenso.

Febratex
Encerrou onde em Blumenau esta feira que
movimentou o setor têxtil não só da região.
De Iaraguá do Sul teve a presença da Systêxtíl,
Metalnox, Metalnorte e Brasil Botões além

de outras que jámencionamos que são a

Consistem, Silmaq e Hruschka.
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Uma dis6llssão para serallladurecida
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AvalianClo a situação, se é para cortaros ganhos 'dos
yereadores, ant�slld,everia ser repensado o, l,llodelo dai.
sistema legislativo existentenoPaís. E que fosse aprimo
rada a discussão sobre outras formas de pgrtícípação
para o exercício da funçãoparlamentarnas cidades e de
fiscalização do Executivo.A valorização da formaçãode I

conselhos deliberativos com participação de integran
tes da comunidade seria uma das alternativas que po
deriam ser avaliadas nesse contexto.

O projeto proposto dificilmente será ser aprovado
pela Comissão de Justiça. Porém, a discussão sobre
modelos de gestão da Câmara deVereadores deve se

amadurecida.

participações das sessões, Há o trabalho de visita aos

bairros e participação das comissões para analisar as

propostas. Os três senadores catarinenses - Luiz Hen

rique da Silveira, Paulo Bauer e Casildo Maldaner - se

mostraram contrários àproposta do colega goiano.

-i'

I,
,}

r i',.. ,"1 ,;,

'

Se é para cortar os gaDhos dos'
v.ereadores, antes deveria ser repensado ,

I"" I j
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O modelo do sistema legislativo
existente no País.
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OpOlêmiCOprojeto do senadorCyroMirarida (PSDB-
" GO) I que defende Q corte do pagamento (los subsí.
dias dos vereadores dos municípios com até 50mil ha

bitantes, pbde ganharumaboaaceitaçãonas 'mas. Para fi,

muitas pessoas, eliminar o custo dos vereadores pode
resultàr em sobras para investir em saúde, I educação,
ínfraesnutura Mas o sistema político existente díficíl- 01

mente vai aceitar essa alteração.
Na região de Jaraguá do Sul, se esse projeto virar lei,

as cidades de Massaranduba, Guaramirim, Corupá e

Schroeder serão atingidas. Os defensores da manu

tenção do pagamento dos benefícios aos legisladores
defendem que o trabalho dos vereadores vai além das

I � r:.Yl1 ;J :t � t!1
Mau �t-'lIA�ORO
IO�ADe eSToQUe!

A GEtJ'rE e.COrJOMIZ.A
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Do leitor
I

Sobre política
/\ nalisando o dia-a-dia de
r\nosso município em redes

sociais e em rodas de conversa,

percebemos o quanto a popu-
'

lação ainda é mal instruída em

relação à política. Vemos nas

redes sociais assuntos fracos,
como novelas, acontecimentos
bizarros, fotos de "êatástrofes,
solicitações de jogos, e as pesso
as se divertem com isso. Deve

mos saber que não é necessário

respirar cultura, mas devemos

ter o "mínimo de cultura".

Quando se fala de política
ou quando os políticos semani
festam, todos "gritam" que não

querem saber de nada, e que as

redes sociais não servem para
isso. Então quer dizer que se

pode falar sobre qualquer bes
teira, menos sobre política? Isso

quando não se·ouve falar que
vão "votar nulo" como protesto,
ou não querem que o candida

to distribua santinhos nas ca

sas. Mas se não pode distribuir
santinho como elemostrará seu

projeto para a sociedade? De
casa em casa? Ouvir desaforo

de moradores? Existem tantos

outros meios de protestar, in
clusive querendo mais da polí
tica, votar correto, participar do
meio político, pois só assim os

maus políticos sairão deJá, pois
se ele está lá é porque votamos
neles ou votamos branco ..

Todo ano, pós-eleição,
ocorrem fatos que a sociedade

discorda, e esse é o momento.

Todos chamam o político de la

drão' analfabeto, entre outros,
mas será que todos que estão

protestando votaram contra

isso? Ou votaram a favor ou em
branco? Devemos saber que o

que está em cima é reflexo dos

que estão em baixo, e se você

não protestou contra isso, você

sequer tem o direito de chamar
de ladrão.

Lucas Posanske, Acadêmico
cio Curso deDireito •

UniasseIvi/IDmeg

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
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As bruxas

"' Tau contar umahistória que é um horror, mas an
V tes, como sempre, preciso dar algumas voltas...
Meu Deus, que luta difícil, quase impossível de ser

vencida, e se não forpara ser "vencida" que seja para
ser atenuada. Estou falando dos direitos da mulher,
da educação damulher, da criação que os pais dão
às filhas, e dão, não adianta dizerem que não... Dão

uma educação aos guris e outra, bem diferente, às

gurias. - Ah, mas homens emulheres são diferentes!
Sim, claro que são, são 'diferentes na biologia, não
nos direitos e deveres civis.

Ligo o rádio - e aqui a tal história que é um hor

ror, e ouço uma reportagem vinda de São Paulo, da
Bienal do Livro. Na Bienal há vários tablados para a

contação de histórias, é assim que dizem da arte de

se contar histórias às crianças. Num desses palcos
havia uma professora e em torno dela um círculo

de crianças.A professora começa inventando uma
história e, em dado .momento, a cJ.iança ao seu

lado tem que dar cohtirirudade à história até que
a professora faça um sinal e a criança pare.A outra
criança ao lado tem que dar continuidade à histó

ria, e assim até o fim do círculo. É um exercício de

improvisação, de raciocínio rápido, de criatividade,
de expressão oral, enfim.

O horror da tal história é que a professora come
çou inventando uma história sobre uma - Bruxa...

Por que bruxa e não bruxo? Porque as bruxas é que
são malvadas, não os bruxos, os bruxos são magos,

mágicos, são especiais e bons. Bruxas são mulheres,
velhas, feias e de mau-caráter... Ou você conhece

umabruxa linda e boazinha?

Quem inventou as bruxas?Os homens, os religio
sos, osmesmos que criaram as religiões e que inven
taram que amulher é o pecado, amalícia, a perfídia,
foram os odiosos fundadores das religiões os inven
tores das bruxas. E asmulheres, justamente elas, dão

continuidade à estupidez? Que estúpidas.

Mulheres

Especialmente na Inquisição, o holocausto dos

cristãos, as mulheres eram levadas à fogueira por
bruxaria. E sabes o que os "santos" acusadores di

ziam delas? Que tinham parte com o demônio. Mas

não diziam que eles se borravam de medo da inte

ligência das mulheres, de sua intuição, sagacidade
e sensibilidade se comparadas aos "bermudões" da

época, baita trouxas se achando espertos. Vem daí

a história das bruxas. Nunca conte uma história de

bruxapara seus filhos, conte de embusteiros religio
sos, será um sucesso na educação deles.

Gripada
Não me lembro se já falei disso aqui, se já, não

faz mal, falo de novo. Há um odioso comercial de

uma rede de farmácias tocando no rádio por aí. No

primeiro quadro da propaganda, um sujeito com

voz nasalada liga'pata a empresa e diz que não vai

trabalhar, estágripado.No quadro seguinte, umavoz
de mulher dengosa. Ela diz que está gripada e que
está no quarto, com o namorado... Desde quando
namorado entra no quarto de namorada? Nem com

decisão do Supremo Tribunal. Mas hoje é assim, os

paspalhos dos pais perderam a autoridade e dizem

até que émais seguro. Escandalosos!

Falta dizer
Tens algum dinheiro na poupança? Tens? - Ah,

que bom! Se não tens, quando vais começar? Juven
tude é ummal que passa rápido, velhice custa a pas
sar. E sem dinheirinho na poupança não há velhice

bonita nem tranquila. - Ah, quandosobrar" vais co
meçar? E sabes quandovai "sobrar"?Ébom começa
res a desconfiar. O hoje sem nada é o ontem que foi

malpensado...
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Projeto polêmico
Eleito para trabalhar sem custos

cidades maiores. Lá eles têm as

sessores e uma estrutura maior.
Nos municípios pequenos, os

legisladores têm de fazer tudo
sozinhos para atender a popula
ção. São rias cidades menos que
os vereadores têm mais necessi

dade de semanter", opina.
AUvesc apresentou umanota

de repúdio contra a proposta. Se
gundo a entidade, será feita uma
reunião com os presidentes das

associações regionais de verea

dores para tratar desse.assunto.
Para a direção da entidade cau

sou estranheza o fatos dos três
senadores catarinenses - Paulo
Bauer (PSDB), Luiz Hemique da
Silveira (PMDB) e Cacildo Mal
daner (PMDB) - terem assinado
a proposta do colega goiano.

O senador Cyro Miranda, que
é o autor da proposta, disse que
a ideia é evitar gastos com o Le

gislativo. Ele revela que esse ano,

59 mil vereadores serão eleitos.
Esse número representa sete mil
a mais do que na campanha de
2008 e iria aumentar os gastos
públicos dos municípios. Além
disso, a proposta limita o total da

despesa das câmaras de vereado
res dessas cidades a, no máximo,
3,5% da arrecadação municipal.

Associação dos Vereadores do Vale do Itapocu é contra a proposta de lei que cancela os benefícios aos legisladores

JARAGUÁ DO SUL

Da Redação

Um vereador sem custos para
os cofres públicos. Que seja

eleito com o compromisso de se

dedicar às funções legislativas e

sem gânhar nada por isso. Essa
é a essência de um projeto de lei

proposto pelo senador Cyro Mi
randa (PSDB-GO). Ele propõe o

fim do pagamento dos subsídios
mensais aos vereadores das cida
des com até 50mil moradores.

O projeto de lei está em aná
lise na Comissão de Constituição
e Justiça do Senado. Se aprovado,
vai entrar em votação no plená
rio. Caso vire lei, a previsão é que
90% das Câmaras Municipais do
País sejam atingidas pelamedida.
Na região do Vale do Itapocu, os
legisladores dos municípios de

Schroeder, Massaranduba, Gua
ramirim e Corupá seriam atingi
dos pela medida. Iaraguá do Sul,
que tem cerca de 150 mil mora

dores, não teria essa restrição.
A proposta em discussão não

foi aceita pelaAssociação deVere
adores doVale do Itapocu (Avevi).
Para evitar que esse projeto ganhe
força, o presidente da entidade, o
vereador Inacio Bensen (PMDB),
de Massaranduba, revela que a

União dos Vereadores de Santa

Catarina (Uvesc), entidade que
reúne

.

as, casas legislativas do

Estado, vai pressionar para que
essa proposta não passe pelo
Congresso. USe não for suficiente
essa ação, as entidades regionais,
como aAvevi, vão atéBrasíliapara
evitar que isso ocorra", ressalta.

Bensen avalia a proposta do
senador goiano como fora da
realidade. "Se ele pensa em di
minuir gastos do Executivo com

.

o Legislativo deveria reduzir os

pagamentos dos vereadores de

Osganbos
dos vereadores

MASSARANDUBA
A Câmara paga por mês para os nove

legisladores o subsídio de R$ 3.332,90.
O presidente da Casa recebe um

aditivo de 50% a mais sobre o valor,
que soma R$ 4.999,35.

Total mês - R$ 31 .662,50
Total ano - R$ 379.950

SCHROEDER
O subsídio pago por cada um

dos nove vereadores é de R$ 2.81 1 .

O presidente da Câmara recebe
esse valor acrescido de 50%,
que resulta em R$ 4.216.
Total mês - R$ 26.704
Total ano - R$ 320.448

GUARAMIRIM
O ganho mensal com os nove

vereadores é de R$ 4,1 mil. O

presidente recebe R$ 6,2 mil.
Total mês - R$ 39 mil
Total ano - R$ 468 mil

CORUPÁ
Os nove vereadores recebem por
mês de R$ 2.692 mil. O presidente
da casa recebe um acréscimo pela
função, que totaliza R$ 4.038,00.
Total por mês - R$ 25.574
Total por ano - R$ 306.888

Se ele pensa em

diminuir gastos do
Executivo com o

Legislativo,
deveria reduzir os

pagamentos dos
vereadores de

cidades maiores.

Inacio Bensen,
presidente da Avevi

Senadores catarinenses não aprovam a proposta de lei
Os três senadores catarinen

ses são contrários ao projeto de
lei que cancela o pagamento dos
subsídios dos vereadores das ci
dades com até 50mil habitantes,
do senador Cyro Miranda (PS
DB-GO). Embora Luiz Hemique
da Silveira (PMDB), Paulo Bauer
(PSDB) e Casildo Maldander

(PMDB) tenham subscrito a pro-

posta, amedida é um ato formal

para que o projeto seja discutido
dentro da Comissão de Consti

tuição e Justiça.
O senador Luiz Hemique da

Silveira (PMDB) informou, atra
vés da assessoria de imprensa,
que apropostanão é viáveldo jei
to que foi apresentada e acredita

que não irá ser aprovm�Pi(elai<Dol

misão de Constituição e Justiça
(CC]). LuizHenrique irá contestar
as posições do autor da proposta.

Paulo Bauer também acre

dita que a proposta não será

aprovada. Ele informou pela as

sessoria que defende um novo

modelo de gestão das Câmaras
de Vereadores e que muitas ve-

I jZes a sociedade está preocupa-

da com ôs ganhos dos legislado
res, mas esquece que uma má

gestão da Casa resulta em gastos
mais elevados que os subsídios.

O senador CasildoMaldander
também ressaltou a desaprova
ção à medida. Em texto encami- .

nhado pela assessoria, ele defen
de a remuneração dos vereadores
e o fortalecimento das Câmaras

Municipais. Maldaner lembrou

que iniciou sua caminhada po
lítica como vereador. "Tenho o

maior orgulho e respeito pela
função. Reafirmo meu compro
misso de trabalhar sempre pelo
fortalecimento do parlamento
municipal, que desempenha fun
ção essencial no desenvolvimen
to do País", afirmou.
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o que eles dizem

A Uvesc é contra esse projeto .. O vereador tem o compromisso
com a sociedade de se dedicar à ela, fiscalizando, fazendo projetos
e na ajuda para conseguir 'verbas .. Há unia dedicação e para isso

·t.e�n d�! se n1anter� O v�!rf.�iPJ/jdor nãol se w-e(ane a�)enas nas sessões

das Câmaras" das comissões que exJgeln os parecerem
dos projetos .. E essa dedicação é feita fora do expediente.. Essa

pl"Oposta de cancelar os salários vdi afastar nluitas pessoas
cornpetentes da função .. Ningué�'n b'aba&hít de gl''aça ..

ADILES MARIA RAMPI BREGALDA,

presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina (Uvesc).

A,�bol (!rr,td�,)f c,ondi(�iolllar O I),agamento pelo número de

habitantesun A lei tem de abranger a todos .. Na minha visão, o

problerna 'não é o recebimento dos subsídios. A questão é que a
.

população 'ten) que escolheI" os Rlelhores candidatos ..

PIER GUSTAVO BERRI (PMDB),

presidente da Câmara de Vereadores de Massaranduba.

I;� SUgli!StãfJI nã,o é n,dnl, rnas tf!n11 d�:!f; anf;llis,iUI'" t(Jffido f�:W (!enqiÉU'W�)'J1i
enV(:D/lhfe�ldo/ os cargos de

.

dos, prefeitos,� senadores e

secretários .. O vereador é o que está mais próximo da população
e que tem o subsídio Inenor entre todos os delnais políticos ..

Se é para discutis" esse "tema, tenl1 de have�m UIll d(�bate n'lais

fJu'"npR�,), que. ,env("lva i('ffidas ,as dernais funçõ�:ts públic,jiJs"
JOÃO CARLOSGOnARDI (PT),

presidente da Câmara de Vereadores de Corupá.

Não tern lógica essa prOI)()sta .. Esse senador" deveria fazer

uln projeto para cancelar o pagamento mensal dos senadores

quando eles deixam as funções" Além de reduzir de oito

para quatro anos o mandato, assim corno ocorre com os

pre'feitos e ver'eadores .. Isso sim que é irladnlissível. Pelas

exigências que temos hoje. ern Guaramirim, os vereadores
deveriam ter um assessor para ajudar nos trabalhos ..

GILBERTO JUNKES (PPS),
vice-presidente da Câmara de Vereadores de Guararnirim.

Ache) unl absurdo essa proposta .. Os senadores têm

vários beneficios e querem cortar os dos vereadores. Por que
não cortam os salários deles? O vereador é um servidor

da população., As 'pessoas não conhecem o nosso trabalho

pOfl'que não aconlpanhanl as sessões da Câsnara .. O povo

�)recisar icipar nlais para saber o qu� fazemos,

IDELMAR ZEFELD (PP),
vice-presidente da Câmara de Vereadores de Schroeder

Fique por dentro

Veradotes não recebiam até 1977
• Até 1977, os vereadores não recebiam

para desempenhar as funções. Somente
os legisladores das Câmaras das
capitais e de cidades commais de 500

mil tinham direito às gratificações.A
medida só mudou com o Pacote de

Abril" lançado pelo presidente Ernesto
Geisel. A partir disso os legisladores
passaram a receber vencimentos que
eram calculados num limite de até 75%

dos salários dos deputados estaduais.

• O pagamento mensal dos vereadores é

chamado de subsídio e não de salário.

A Constituição de 1988 autoriza a

Câmara Municipal de fixar os valores
.

das gratificações. O limite com as

despesas dos vereadores é definido

pela Constituição Federal, .de acordo
com a população dos municípios.
Para cidades com até 100mil
moradores o repasse máximopara a

Câmara é de 7% da receita.

TAXAS,
A PARTIR DE

gOloAOM�S

AR·CONDICIONADO • RODAS ESPORTIVAS

CÂMBIO AUTOMÁTICO • VlbROS VERDES

UMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIROS

��&iiiiiiíiiWi�ii"l
DIREÇÂO HIDRÁULICA � AQUECEDOR

[(, � VIDROS E TRAVAS ELETRICAS • ABS

ABG • CO • TETO ELÉTRICO

VEÍCULO ANO DE R$ POR R$ LOJAOPClOllAlS
REXTON II RX 2.70 4X4 AUTO DIESEL AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+AUTO+EBD+4X4+AQ+EBD+RODA+LDT+W 2010 109.000 101.000 ITAJAr

3008 GRIFF 1.6 AUTO AR+DH+VTE+ABS-tABG+AL+AQ+COURO+TETO+COMP+AUTO+RODA 2011 85.900 80.900 ITAJAr

VELOSTER 1.6AUTO AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+COURü+TETO+COMP+AUTO+RODA+CD 2012 .79.900 .75.000 ITAJAI

IMPREZA HB 2.0 4X4 16V AR+DH+VTE+AL+ABG+ABS+CD+COMP+4X4+FN+RODA+LDT+W 2011 69.900 65.900 SUBARU-BLU

FORESTER XS 2.0 AUTO 4X4 AR+DH+VTE+ABS-tABG+CD+AQ+AUTO+COMP+4X4+RODA+LDT+W 2009 66.000 64.000 SUBARU-FLN

30.7 CC 2.0 AUTO AR+DH+VTE+ABS-tABG+COURO+TETO+CD+AUTO+AQ+RODA+COMP 2005 5.7.000 53.000 ITAJAI

C4 PALLAS GLX 2.0 AUTO AR+DH+VTE+ABS-tABG+AQ+COURO+CD+COMP+AUTO+RODA+DT+W 2011 51.900 48.900 ITAJAr

L200 HPE SPORT 4X4 DIESEL AR+DH+V1J+AL+ABG+COURO+AQ+RODA+W 2005 49.990 46.090 ITAJAr

TUCSON 2.0 16V AR+DH+VTE+ABS-tABG+COURO+AO+CD+COMP+RE+RODÀ+LDT+W 2010 '46.900 42.900 SLlBARU�FLN"
SPORTAGE LX 2.0 AUTO AR+DH+VTE+ABG+COURO+AO+AUTO+RODA+LDT+W+GNV 2008 44.500 40.500 JONI

30.7 PRESENCE PK 2 ..0 AUTO AR+DH+RODA+VTE+ABG+ABS+COMP+TETO+AUIO�DT+Lr+AO+VIt'\ :?:01b" 4ü.Sbfl" 38.900 jAC-ITAJAr I

CIELO SD 1.6 AR+DH+VTE+ABS-tABG+AL+AQ+COURO+RODA+SENSOR+W 2011 39.500 36.000 JONI

P!\RTNER 1.6
' AR+DH+VFE+ALtÀO+I:.DT+W' 'l íIf! " 2611 39.91:l0

.

36,0.00 1 JGNI;�'
RANGER XLS 2.3 CS 4X2 AR+DH+VTE+COURO+AQ+RODA 2009 39.800 35.900 ITAJAr

SENTI'lASZQ 16V p;l:)1'0 AR+DHtv:TE-f'ABG'I,oD+AIJro'l-G®MP",R8DAtAO'fLPif;tW '""'. 2.0061 @�,9OO.,'!iJi 35.QOO ,f"StI8ARU-fLN '

ZAFIRA 2.0 ELEGANCE AR+DH+VTE+ABG+CD+AQ+COMP+AL+RODA+LDT+W 2008 36.900 35.200 JAC-ITAJAr

VEClR1\G12,0.i '.' ,"AR+DH+WEI-ABGo;,OQURQ+CD+AL:+AQ!I'RJilDI\'I'l-LQTf;W '�:IHlí'i ii 2Qoa 3€),900 33.9.00:--, , (TAlA! ,"
20.7 SD PASSION XS 1.6 AUTO AR+DH+VTE+ABS-tAL+RODA+AQ+COMP+AUTO+DT+RE+W 2010 36.400 32.900 ITAJAr

Mç�AN!� SDJPVN 1·61�V .,.�R+DH,+v;rEirA�?:tABH+�L+CP;t:ÇºM�+S.fN$QR.tAq'i1ROQ[\.tLºT4,:VV " "200.7 ",," 3l,_?Oq,.:Ii' 28.,,500, ",,".i,.JON!
KANGOO EXPRESSION SPORTWAY AR+DH+VTE+AO+RODA+LDT+W 2008 29.900 2.7.900 BRUSOUE

SGf;NIC WJ;ttENTIQ!)Q.Q ""k�,. ARfOHtvn;:+AB$;tABG+tW+AL+RQDA+�PItW ,U ".200� �?8.900. 27.400 JAC-ITAJAr'
XSARA PICASSO 2.01 AR+DH+VTE+AL+COURO+ABG+AQ+RODA+LDT+W 200.7 29.900 2.7.000 JONI

POJ_O SD1.6." .
AR+DIi+RODA+VJhABS+1:0URÜ+DT+LT+A.Qi'VRA ..

2008 29.990 26.900 JONl."
PARATI1.8 COMFORTLlNE AR+DH+VTE+AQ+LDT+W 2006 28.500 26.500 BRUSOUE

DUCATO-15 FURGÃO ,2.8 DIESEL OHtAQ 2.000 27.900 25.900 JONL
FIT LXL 1.4 AR+DH+VTE+AL+AQ+LDT+W 2004 2.7.000 24.500 JARAGUÁ

SANDERO AUTHENTIQUnO AR+DH+TE+AL+COMP+LDT+W 2009 25.900"" 24.200 JONI

GOLF 2.0 COMFORLlNE AR+DH+VTE+COURO+RODA+AUTO+AL+DLT+RE+AO+W 2001 26.000 24.000 JARAGUÁ

FACE 1.3
' AR+DH-í-VTE+AL-tABS+ABG+AQ+(;D+COURO+SENSORtRODA+LOT:f.W 2011 25:990 23.990 ITAJAI"

FOX 1.0 AL+TE+LDT 2009 25.900 23.500 JONI

lJAKOTA SPOR12.5 CEJÚRBO blESEL AR+DA+VTE+A8'StABG+AQ+R00A+PROTETOR" m
.• , 200()

.

25:9QO�""I' 23.óOO" 0<1,"1' JONr�'
,

A31.8 TURBO 180CV AR+DH+VTE+ABS-tABG+AL+COURO+CD+AUTO+COMP+RODA+LDT 2002 24.500 22.500 JONI

206 S'ENSAT1.4 AR+DH+VT�+Ao+FidoA+Ltií+W' H/!'I"'11 i 'tOOt1Ifli' ;:!,tOOú'W'" '''22.000 ·'U··JARAGlJA· i

SAVEIRO 1.6 C/GNV W+GNV 2006 19.900 18.400 INDAIAL

'FOCUSSD�:O I IH AR+Dfl+VTE+Al+;ll.Q-fLRODAi-Ii>'f+Ww ";,2004 19.99Q" 1:;:.9� " .]3RUS(iJl;JE '

GOL POWER 1.6 AR+DH+VTE+AL+LDT 2005 19.900 17.900 JONI

COR.SAH8"M H"i' "�'; , At4-AQ+l1EfillHi") fi /' 2004, !18.500, 1�.5�Q ,! :11/, !..fibi"OON!I!Ji'ú (

CLlQ HB AUTHENTIQUE 1.0 AL+AQ+TE+LDT 2008 18.100 16.100 JONI

A.Sll'lA·SD,MI_L(EI;-jIl!JM 1,61, "i,l!! , AR�LJH;;'v:I:�+AQ,SO!ilAtm.;r1GN�f,ü,Ií,"". ",2001, IIfi"lMQ,Q. mia 1,6.•POlJ li. Im,." j�OAIA.b'l/ II. .

CELTA SPIRITlO AL+AO+TE+LDT 2006 16.500 15.000 JAC-BRUSOUE
.

ME6I.1NERL.l�6 "1I,I,ill,l.a,j;DH-t;.Yif�;!-AB�tA�;l:8�0DA.+J,DJ+\/,\(, 11 11/1,,091 J$,$OQiIlm 11·�9,(i) "".",INDAIJ,\!,;"
CLASSE A 160 AR+DH+VTE+ABS-tABG+AL+AQ+RODA+LDT+W 1999 12.500 10.600 JONI

qG�lO ,AQ, ,;;,.... ,�. :' ,'.i" .1. n ., 200.2 ,11.900" 10.qOO JO.NI·.�·
MONDEOV6 AR+DH+VTE+COURO+ABS-tABG+AUTO+TETO+AQ+AL+DT+RODA+W 2000 12.500 10.000 JONI

PA�IO ELX 1.0 Ç/GNV M+DH+yr�+A[+AQ+ROOA+LDTtW ,2000 11.900
-

9.900 "
JONI

BRAVA 1.6 SX AR+DH+VTE+,ô'J+RODA+LDT+W 2001 9.500 BRUSOUE

ESCORT SW GLX M.tOH+VE+AQ+LDT 1998 9.5oQ JONI

SANTANA 1.8 MI AR+DH+VE+AO+RODA+DT 9.000 JONI

QU6NTUM EVIDENCE2.0 DI-1+VTE+I:.DT+W 8.900
•

JONt:

FIESTA HB 1.0 GL W

NÚCUiOOAS
C;ONCES$lON1..aI,AS

DEvacvI..O'S
A<:J!S-APE..
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'VOU cobrar e
fazer acontecer"

Candidato a vice Jaime Negherbon (PMDB) quer s�r atuante
na administração, caso for eleito com Dieter Janssen (PP) "'i

_"
"

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Motivação para atuar no Executivo é grande
por parte do candidato a vice da coligação

"Nova Iaraguá", Jaime Negherbon (PMDB). Com
uma projeção de trabalhar de forma participa
tiva junto ao gabinete e também próximo aos

secretariados, o atual vereador, de 51 anos

projeta as ações e planos de governo para
serem colocados em prática, caso seja eleito
junto com o candidato a prefeito Dieter
lanssen (PP) no comando da prefeitura
de laraguâ do Sul para os próximos
quatro anos. Negherbon fala nessa

entrevista ao O Correio do Povo

sobre a campanha e projetos.

o Correio do Povo - A figura
de vice é vista como simbólica

e atuante apenas na ausência

do prefeito. Como você preten
de trabalhar na administra

ção? De forma ativa, assumin
do um cargo de secretário, ou
apenas cumprir função para
qual foi eleito?

Jaime Negherbon - Acho

que o vice-prefeito tem um

papel fundamental, que é o de
trabalhar igualmente como o

prefeito e também atuar quan
do o líder do Executivo está au

sente, viajando em busca de re
cursos. Nesses casos, o vice tem

a grande importância de estar

no gabinete, se envolver com
os assuntos da cidade, visitar as

obras, Se formos eleitos, quero
ser atuante.

Nunca assumi secretaria.

Durante esses dois manda

tos' de vereador fui convidado,
mas nunca aceitei e vou seguir
a mesma postura. Vou exercer

meu mandato. de vice-prefeito,
no qualo povo me colocou. De
ram o apoio a mim. Eu tenho

que responder com. trabalho.
Como vice, vou fiscalizar os se
cretários, ver se estão fazendo

um bom trabalho e se está de

agrado com as expectativas da

população. Caso contrário, eu

vou cobrar deles para que as

pessoas sejam bem atendidas.

OCP - Como está sendo a

participação na campanha?
Quais as atividades que está

mais envolvido?

Negherbon - Estou indo
a todas as atividades. Minha

principal participação é fazer
visitas às pessoas, pedir vo

tos, ajudar a nossa coligação
e os nossos 88 candidatos a

vereadores. Peço para que
as pessoas votem nesses can

didatos e também no Dieter

Ianssen (candidato a prefeito da

coligação). No dia-a-dia, nas reu
niões, nos bairros, nas casas das

pessoas, sempre procuro falar a
todos para que nos ajudem a nos

elegermos para uma Iaraguá do
Sulmelhor e para que possamos
apresentar um novo projeto de

governo para a nossa cidade.

OCP - O senhor desempe
nhou cargo de vereador por
duas vezes, em 2004 e nova

mente em 2008. Como essa ex

periência pode ajudar em caso

de ser eleito?

Negherbon - Minha expe
riência' é muito grande. Fui

presidente da Associação de
Moradores do bairro São Luis

por dois mandatos. Também

ocupei o cargo de vice-presi
dente da Associação dos Pais

e Professores (APP) da escola
Darci Franke Welk. Participei

,I I

Negherbon - Para o plano
de governo, o PMDB já vinha
fazendo reuniões em bairros,
junto. com a comunidade. Fa

zíamos isso antes de sabermos
com quem nós iríamos coligar.
Nós sabemos os problemas, o

OCP - Como está o entrosa- que a comunidade realmente

mento com o candidato a pre- precisa.
feito? A prioridade é a saúde, que-

Negherbon - Muito bom. remos construir três Pronto

O Dieter (Janssen) é muito Atendimentos (PAs) abertos

bem aceito por todos. É uma 24 horas. Nós temos 37 bair

pessoa querida pelo povo de ros, vamos dividir isso em três

Jaraguá do Sul. E a população regiões e ter médico e dentista

quer mudança. O Dieter foi 24 horas. Temos que remunerar

vereador comigo. Teve uma melhor nossos médicos. Di

excelente atuação. Trabalha- nheiro tem.

mos muito e fizemos muitas É muito importante acabar

indicações, projetos e cobran- com as filas para vagas na cre

ças. O Dieter tem experiência che, construir mais unidades e

e eu também. Por esse motivo ampliar as que existem. Vamos

abraçamos o desafio de admi - . valorizar nossos agricultores,
nistrar Jaraguá do Sul. O que 'aonde eles'possam fornecer a

nós pedíamos na Câmara, o comida para nossas creches e
I

Eu ando nos quatro' cantos . que reivindicávamos lá vamos aos nossos alunos.

da cidade, conheço todos os colocar em prática. O Díeter é Na segurança, precisamos.
problemas que tem na área ur- . uma pessoa nova; 'um .empre-· : cobrar mais o -políciamento..

. bana e no nosso interior, des- endedor bem sucedido, sabe, Uma das ideias estudadas é ins

de agricultura até a indústria. os problemas (da cidade). En- talar uma guardamunicipal na
Sei do que Iaraguã precisa. E, tão vamos trabalhar juntos. área central.

se formos eleitos, vou cobrar Na mobilidade urbana, fun-
e fazer acontecer. Dinheiro OCP - De que forma o par- damental, vamos construirpan-
o município tem. Nós temos tido que o senhor representa tes aonde forem necessárias. A

que ter bons projetos para ir- contribuiu para a elaboração ponte 'ligando o bairro Rau ao

mos a Brasília buscar a solu- do plano de governo? E que Amizade é a prioridade nesse

ção. E temos que estar muito projetos são considerados setor. Temos de abrir novas 'ruas

ligados com os presidentes prioritários? em Jaraguá para o trânsito fluir.

das campanhas eleitorais e o

povo me escolheu para a Câ

mara. Foram dois mandatos,
sendo o único reeleito da últi
ma legislatura. No Legislativo
fui presidente da Casa. Quase
20 anos que atuo como líder

comunitário, ajudando o povo
que precisa. Esse é meu papel,
sempre fiz isso.

o Dietertem

experiência e

eu também. POf
esse motivo

abraçamos o

desafio de
administrar

Jaraguá do Sul.

www.ocorreiodopovo.com.br

das associações de morado
res. Eles sabem tudo o que os

bairros precisam. Temos que
criar um elo entre o prefeito, o
vice e as entidades represen
tativas de toda a sociedade.
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Pedido de

vistas
Os vereadores petistas
FranciscoValdecirAlves
e Justino Pereira da Luz,
os peemedebistas Jaime
Negherbon e Natália Lúcia

Petry, e Jean Carla Leutprecht,
do PCdoB, terão de aguardar
mais 'uma sessão para tentar

aprovar o pedido de informação
sobre os cargos e salários dos
comissionados na Prefeitura.
Isto por que o líder do governo,
José Osório de Ávila (PSD),
pediu vistas do projeto.
,

Avila vai

emperrar
o vereador José Osório de
Ávila (PSD) - o Zé da Farmácia
- buscamais esclarecimentos
antes de votar o pedido feito
pelos colegas oposicionistas.
"Quero que eles me chamem

para explicar o porquê desses

esclarecimentos", disse. O
vereador revelou que vai
contestar o pedido até que
os proponentes expliquem
o motivo das informações
serem solicitadas "somente

agora". Porém, Zé da Farmácia
entende que é um direito
do vereador fazer o pedido.

Massaranduba

será beneficiada
O Secretário de Planejamento de

Massaranduba, Fabiano Spézia, disse
que omunicípio deve ser beneficiado

por parte do recurso do BNDES.

O investimento deve ser feito na

pavimentação do-trecho da SC-413 que
faz ligação de Luiz Alves com Blumenau.

Aproximadamente 12 quilômetros dessa
via estão no território massarandubense.

Nilson Antonio - Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Vereadores merecem

salário ou não?

Oassunto que tomou conta nos

últimos dias, principalmente na

internet, foi a proposta de lei do se

nador Cyro Miranda (PSDB-GO) que
veda o pagamento de subsídio a ve

readores de cidades com menos de

59mil habitantes. Nas redes sociais, o
tema tornou-se fonte para discursos

maravilhosos, muitos deles populis
tas, apoiando a iniciativa do senador.

Cortar o salário dos vereadores é um

assunto que empolga muitas pesso-

Recursos para
malha viária
Na passagem por Iaraguá do
Sul, na quinta-feira passada,
o deputado estadual Sílvio
Dreveck (PP) fez questão de

ressaltar que os parlamentares
-

aprovaram o empréstimo de

R$ 5 bilhões feito pelo governo
do Estado junto ao Banco

Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

Parte deste valor será
destinado para investimentos

namalha viária.

as, aindamais no período eleitoral. O

que poucos levam em conta é o efeito
disso na sociedade. O fim desse pa
gamento-vai melhorar a política? Vai
garantir que serão eleitos os melho
res vereadores? Para resolver, cada
um tem de participar ativamente da

política e escolher o melhor o candi
dato. Fora isso, a sociedade vai conti
nuar fazendo discussões superficiais
sobre temas tão importantes que in
fluenciam o cotidiano de todos.

Projeto já
está pronto
o projeto para a pavimentação na parte
de Massaranduba já está pronto desde

2009. Na época, a prefeitura investiu
em torno de R$ 150 mil e apontava um
custo aproximado de R$ 13 milhões na

execução da obra. Hoje, o valor sofreu
adequações e vai custar R$ 14 milhões. A

proposta ainda precisa ser aprovada no
comitê regional da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional (SDR).

DIVULGAÇÃO

Errata
o empresário Antídio Lunelli é
presidente licenciado do PMDB de

Iaraguá do Sul e não ex-presidente,
como publicado nesta coluna, na
edição de quinta-feira, dia 16..

e na
...

'E fi:llstral1te ver
autoridades públicas
descumprir aCOrt10S, o
a: "I fi' (,'J P f' .q("p. () 1''''']1 ] � rr ''11 "-'11· 'r'l (1 r)j

"1...1 ,��.�.' "".' I.J.'�,." ,�)l JIi...I. 11.. ,._..J' lh.. ,:"' "-i...o: a: . _ JI_'"J. ()J•.

is a cl lítica.'mais a c .asse 1JO. 1 ica.
1. FRANCISCO VALDECIR ALVES (PT),
queixando-se da mudança de lado de antigos
membros do G8 (grupo de oito vereadores

que eram oposição ao Executivo).

'Tenl de dialogar,. pois a lei
1'lãlu:wl r.u)d'{I�� ser b"nl)()si'tiqvit ..
Tem de ter o lado bom.'

. 2. ADEMAR POSSAMAI (DEM),
referindo-se ao posicionamento da Associação
de Engenheiros e Arquitetos sobre o projeto
que propõe a utilização de energia solar.

'O projeto está

desmerecendo o cargo de
vereador, Vamos atuar para

_.. d '

q.u.e n.ao seja #,lprova 0"

3. INÁCIO BENSEN (PMDB),
presidente da Associação dos Vereadores do
Vale do Itapocú (Avevi) demonstrando o

descontentamento da entidade sobre o projeto
. que acaba com o salário dos vereadores em

cidade com até 50 mil habitantes.
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Silvia Kita redacao@ocorreiodopovo.com.br

Setor econômico discute

prioridades em Jaraguá
.:A l.a Reunião Econômica Nor

..l\.te Catarinense aconteceu em

Jaraguá do Sul, nos dias 17 e 18 de

agosto de 1951. Contou com a pre

sença de prefeitos, representantes
de Câmaras de Vereadores, Asso

ciações Comerciais e Industriais,
Associações Rurais e deputados da

região. No encontro, eles debateram
sobre interesses econômicos co-

muns, planos de cooperação mú

tua entre os prefeitos, os problemas
com a 'energia elétrica para as zonas

industriais. O governador lrineu
Bornhausen presidiu a sessão de
encerramento do evento, e prome
teu sanar com amaiorbrevidade os

problemas de energia elétrica, as

segurando a construção da linha de
energia de Capivari a Jaraguá.

Uma visita e várias
\

onquistas
construir a estrada Corupá - São

Bento e a ponte sobre o Rio Iara
guá, obras importantes para o de
senvolvimento da cidade. Foram

ainda inaugurados os novos pré
dios das Escolas deRibeirão Molha
eVila Chartres, além da Estação de

Rádio da Polícia.

Durante a presença do go
vernador Irineu Bornhausen em

Iaraguá, onde ele participou dos
debates da 1 a Reunião Econômica

do Norte Catarinense, em agos
to de 1951, ele também prometer
sanar os problemas energéticos.
O governador declarou que iria

FOTOS ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO
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'Escola EstadualVila Chartres

J,VIudanças no
.

"

Centro de Jaragua
Até a década de 1980, muitas

ruas de Iaraguá não tinham o tra

çado que mantém hoje. Um dos

exemplos é a Reinoldo Rau. A via

terminava na rua Quintino Bo-

.

caiúva, ou seja, no trecho que dá
acesso a Praça Ângelo Piazera. A

ligação"dessa com a rua Procópio
Gomes de Oliveira aconteceu em

19 de agosto de 1983.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
RI

Lunenaer �Z!�2-
*

LUlJelli llalc3ZÇO!."
Grupo Lunelll

Uma das empresas
pioneiras de Jaraguá

A'firma" Bernardo Grubba iniciou

as atividades em 15 de agosto de 1903.

O registro foi feito apenas em outubro
de 1919.Aempresamantinha comércio

de secos e molhados e serraria. Depois
atuou com laticínios (queijo, manteiga
e banha), engenho de arroz, venda de -

tabaco e de combustível. Na época do
registro, Bernardo Grubba mantinha
filial em Retorcida (hoje Nereu Ra

mos) e em Hansa (Corupá). Depois
abriu em Porto União, Bananal (Gua
ramírím) eMassaranduba.

Engenho de arroz

da empresa Grubba.

Década de 1950

AnlUlciando•••
.

'.' I�.,'
-

� S�u lar também merece o melhor I

t'GERADORKELVINATOR-

Prilneiras decisões
do novo município

• Após a emancipação política, Iaraguá não tinha Câ

mara de Vereadores, mas um Conselho Consultivo. Ele

era formado pelos senhores João Crespo, Ernesto Czer

niewicz e João Marcatto. O secretário era Jardelino Tris
tãoMonteiro. As reuniões aconteciam na sede da prefei
tura e eram acompanhadas pelo prefeito em exercício.
• No primeiro encontro, realizado em 9 de abril de 1934,
o integrantes do Conselho estipularam os vencimentos

dos funcionários municipais, amanutenção dos impos
tos cobrados e dos limites urbanos.
• Na segunda reunião, em 30 de abril, os conselheiros

isentaram o médico Álvaro Batalha de impostos e o no

mearam para o cargo deDiretor de Higiene domunicípio .

• Em 18 de maio, o Conselho deliberou sobre o orça
mento para 1934.
• Na reunião de 29 de maio o grupo decidiu incentivar o

pagamento de impostos em atraso, semmulta, até 1935.
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Comércio de
inúmeros produtos,
a Casa SOlUlenhohI,
era especializada
na venda de

ref�radores.Estava
localizada na Rua

Gwnercindo Silva.

Jornal Correio do

Povo,julho de 1957
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Música, dança, bingo, jantar e bailes, claro! Confira mais eventos também na coluna Plural, na página 11

Audições de dança
o projeto Dentro da Dança - Ano IV realiza audições
neste sábado, para dar oportunidade a crianças
e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos,
matriculados em escolas públicas de Jaraguá do Sul,
Corupá, Massaranduba, Schroeder e Guaramirim.
Serão disponibilizadas 60 vagas para alunos de pré
ballet, 10 ano de ballet clássico, dança urbana infantil
e juvenil II e dança contemporânea. As audições
serão realizadas no Centro Cultural às 8h, 10h, 14h
e 16h, e os alunos aprovados poderão realizar suas
matrículas e iniciar as aulas em setembro deste ano.

As aulas ocorrem no Centro Cultural e, além de aulas

práticas, os alunos recebem aulas de história da

dança, percussão corporal e de musicalização. Não é

necessária experiência anterior e a inscrições podem
ser feitas na secretaria do Projeto junto ao Centro

Cultural da Scar - Sociedade CulturaArtística (Rua

Jorge Cznierwicz,
ao lado do Centro

Empresarial)
e pelo site

lisajaworski.
com.br. Mais

informações
pelos telefones
3275-2477,
8861-8195 pu
8819-3523.

Final do Festival da Canção
Hoje, às 19h, no grande teatro do Centro Cultural

de Iaraguá do Sul (Scar), ocorre a final da categoria
"interpretação" do Festival Jaraguaense da Canção.
Serão 12 candidatos que passarão por avaliação
nos quesitos melodia (harmonia e ritmo), afinação,
dicção e interpretação. Receberão premiação os

cinco primeiros colocados. O selecionado para o

primeiro lugar receberá R$ 2,5 mil; o segundo, R$
2 mil; o terceiro, R$ 1,5 mil; o quarto, R$ 1 mil; e o
quinto, R$ 700. Cleiton Missio: Juscelino Luiz da

Silva; Jair Hafermann; Cassiana Bueno da Silva;
Elizeu Manoel Cordeiro de Souza, Leandro Felipe

,

Carreira e Jonatan Cristian Silvano Belarmini;
Anderson Alves da Nobrega Souza; Ioabe Gomes

Ferreira; AndersonValério Souza da Silva; Iesrene
Keren Mariano; Flávio Nunes Nascimento; Talita
Santos; e Deni Francisco de Lima afinam as vozes

em busca dos prêmios.

Festa de Rainha e baile

A Sociedade RecreativaAlvorada, de Iaraguá do Sul,
promove hoje, sua tradicional Festa de Rainha e

Baile. Os festejos iniciam às 14h com a concentração
das sócias e convidados, na sede social e posterior
busca às 14h30, daMajestade Sra. Nadir Müller, sob
o comando da Sra. Elzira Hass. O baile terá início às

22h30 e será animado pelo � �
Grupo Karisma, doRio. 4 •
Grande do Sul. Ingressos
antecipados no Posto Mime
(matriz, Barra e Rio Cerro)
e FlashVídeo Locadora.

Endereço da Sociedade:
Rua Gustavo Gumz,
289, Bairro Rio Cerro 2.

Informações: 9101-5659.

10 BaUe Opeli Chopp
AAssociação Esportiva e RecreativaVieirense,
de Iaraguá do Sul, promove neste sábado a sua

tradicional Festa de Reis e Rainhas. As festividades
iniciarão às 15h com a concentração na sede social
e marcha em busca das Majestades. A entrega da

premiação e troca das faixas será às 17h, em seguida
será servido um coquetel. Às 23h, dará início o 1 °

Baile Open Chopp, com animação da Banda Collibry.
O baile está programado para ter cinco horas de
duração e haverá chope Brahma grátis durante todo
o baile. Ingressos no Posto

Pezzini, Casa do Chocolate,
Supermercado Frontal,
RestauranteVieirense e na

Secretaria do Clube. Endereço
da Sociedade: Rua Dona

Matilde, 201, bairroVila Lalau.
Informações pelo telefone
3275-1544 ou pelo e-mail:
falecomêvíeírense.com.br.

Jantar Dançante
Neste sábado, ocorre na Sociedade Recreativa
Vitória Rio' da Luz, de Jaraguá do Sul, o 1° Jantar
Dançante dos Amigos do Rio da Luz. Será servido

pato recheado, lombo suíno, aipim frito, maionese,
repolho roxo, entre outros. Início do jantar previsto
para as 19h30, e após o Baile animado pela Banda
Tchê Barril. Preço único R$ 15. Haverá sorteio de

brindes durante a festa. Quatro cervejas em lata

por R$10 ou R$ 3 cada. Endereço da Sociedade:
Estrada Rio da LuzVitória, sln», Bairro Rio da Luz.

Informações pelo telefone: 3055-8896.

Domingo Musical em Corupá
A Escola de Música Jazz Band Elite de Corupá convida
a comunidade para o 2° Domingo Musical. Será
neste fim de semana, no auditório do Centro Cultural

Hansa Humboldt, prédio da Secretaria de Educação,
com início às 18h. O projeto objetiva estimular que
os professores e alunos exponham seus trabalhos

musicais, divulgando o aprendizado nas aulas, e
aproximar a comunidade e a Escola de Música Jazz
Band Elite. Neste domingo haverá apresentações dos
alunos de musicalização, flauta doce, canto coral,
violino e clarinete, da professora Kamila Arza Bez.

Mais informações: 3375-1399.

Bingo beneficente
Neste domingo, no Salão Paroquial São José,
em Corupá, com início às 14h, ocorre um bingo
beneficente em prol de Matheus Minatti. O valor
da cartela é R$ 10, e terá como prêmios: TV 14",
bicicleta, balcão para banheiro, batedeira, aquecedor,
liquidificador, sanduicheira, baú para cama,
edredons, vale-compras, Kits Natura, Racco e outros.

Os prêmios são doações de amigos, comerciantes e

empresários. Todo o valor arrecado será destinado

para as despesas com
medicamentos e a

infraestrutura para
facilitar a acessibilidade
de Matheus. A família

agradece a todas as

doações e conta com o

apoio de todos para o

sucesso do bingo.

\.

Tarde da Saudade
A Sociedade Águia Dourada, de Corupá, promove
hoje, a Tarde da Saudade, animada porAdelar Musical

" Shaw, com início às 14h. Haverá presença de grupos
de cinco municípios: Blumenau, Guaramirim, São
João do Itaperiu, Rio Negrinho e Iaraguá do Sul. As
tardes da saudade são direcionadas para as pessoas
acima de 40 anos e acontecem sempre no terceiro

sábado de cadamês.
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Previsão do TelDpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

SãoMiguel
do Oeste
....
18° 27°

Rio do Sul
....
15° 22°Chapecó

......
17° 28°

Previsão para
a 2a quinzena
Sábado, domingo e

segunda-feira: O tempo
continua estável com
sol entre nuvens em se
e temperatura elevada
para época do ano à tarde.
Tendência de 21 a 31: O

bloqueio atmosférico ainda
devemanter boa parte do
período com tempo seco,

sem chuva significativa. As
temperaturas continuam
elevadas durante o dia e

amenas namadrugada.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em arazruâ
Umidade relativa do ar

• 6h Norte- Nordeste 7km/h 100%
• 9h Norte- Nordeste 5km/h 97%
• 12h Nordeste 7km/h 92%
• 15h Leste- Nordeste 12km/h 71% zero%
• 18h Leste- Nordeste 12km/h 68%

de possibilidade
de chuva,

Fonte: Clima Tempo

• O filhote do boi recebe três diferentes nomes: vitelo, novilho ou bezerro.
• Um elefante recém-nascido pesa cem quilos.
• Os bebês de algumas baleias chegam a mamar quinhentos litros de

leite num único dia.
• A girafinha já nasce com altura de jogador de basquete: até dois
metros. As girafas não se deitam para dar à luz. Por isso, ao nascer, o

nenê despenca de uma altura de dois metros e meio.

dok

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.

Mafra
....
10° 24°

,

Joinville
� ...."

"'f 18°24°

Jaraguá do Sul
....
17° 25°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região ,

AMANHÃ
MíN: 17°C
MÁX: 25°C

Blumenau
... .
18° 25°

SEGUNDA
MíN: 16°C
MÁX: 26°C

FIOr;n70liS
19° 23°

São Joaquim
... .
11 ° 19°

Laguna
....
17° 26°

Orícíúma
......
21° 27° NOVA 17/8

CRESCENTE 24/8

r .

CHEIA 31/8

. MINGUANTE 8/9

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. (Pop.) Informação ou indica,ção boa I Cada uma das

lâminas afiadas da guilhotina
2. O conjunto das convicções morais de alguém J

Abreviatura (em português) de Mônaco
3. (Ingl.) A hora em que o trânsito da cidade se Con

gestiona poracúmulo de veíeulos / Coisa intocável
4. Mulher que_ vende mercadorias populares, como

roupas, bijuterias, cosmetlcos etc" de casa em

casa
5. A liga metáiica usada na caixa-forte / Embelezar,

decorar
6. Pimenta de pequeno tamanho e muito ardida
7. Engordar animais â força de alimentos
8. Somente
9. O ator inglês Niven (1910-1983). de "Os Canhões

de Navarone" e "A Volta ao Mundo em 80 Dias" J
Depois de

10. Pequeno município cearense, na região de Baturité
11. Partido, facção, grupo / Considerar verdadeira al- 10

guma coisa
12. Meia... década I Ranger por falta de óleo
13. Competição automobilfstica em estradas, de velo-

cidade limitada e regularidade / (Fig.) Berro.
12

VERTICAIS
1. Sigla do departamento que administra as rodovias

paulistas / (Pop.) Promover (filme, livro. uma pes
soa etc.), exagerando ou inventando qualidades

2 .. Cidade baiana da região de Brumado, berço do can

tor 'e compositor Morais Moreira I Lugar em que

param veículos coletivos para embarque e desem

barque de passageiros
3. Lixo caseiro! Um plantação destinada a padarias e

fábricas de cerveja
4. Sufixo: diminuição / Referente a representações

teatrais
5. Consagrado por orações, por cânticos laudatórios
6. Estabelecimento dotado de instalações aptas a uti

lizar águas com fins terapêuticos / Pequena cidade
baiana da região de Serrinha

7. (Fig.) Abrandar I Expulsar o feto do útero
8. Exigir o pagamento de I Perder boa oportunidade
9. Publicação que sai cada doze meses J Crosta que

adere aos dentes não limpos.

-:
Roupas

leves para a

temperatura
agradável

TERÇA
MíN: 15°C
MÁX: 27°C

Tábua
das marés

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h47: 1,6m
• 16h49: 1,8m
• Baixamar
• 8h23: Om
• 21h02: Om

Itajal
• Preamar
• 2h25: 1,1m
• 15h19: 1,2m
• Baixamar
• 9h17: 0,1m
• 20h40: 0,3m

Florianópolis
• Preamar
• 2h36: 1,2m
• 15h43: 1,3m
• Baixamar
• 9h39: 0.1m
• 20h56: 0,3m

bit lia
• Preamar
• 1h30: 0,7m
• 15h: 0,6m
• Baixamar
• 9h04: -0,1m
• 21 h24: 0,2m

2 7. 83 4 5 6

,2
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II'

I, II
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contato@beatrizsasse.com.br I 47 8433 0306

eJjo da olidária
A boa pedida para o almoço de hoje
é prestigiar a 1 a Feijoada Solidária
da Associação ]araguaense Protetora
dosAnimais (Ajapra), no London
Pub. Haverá música ao vivo e quem
levar uma doação de ração, concorre
a um CD Book com 20 fotos de seu
animal de estimação. Cartões da
feijoada à venda com os voluntários,
Cia da Camisa, Du Chocolate, Posto
Mime (Reinaldo) e Clínica Amizade.

Compareça!

Arrecadaçã�
de alimentos
A Católica de Santa Catarina mantém

nas unidades de Joinville e Jaraguá do
Sul pontos de coletas de alimentos não

perecíveis da campanha "Universidade
Solidária", com o objetivo de integrar a
comunidade acadêmica à ação social
nas duas cidades. As doações podem
ser feitas sempre nas segundas e

terças-feiras de cada mês, na unidade
do Centro do campus Joinville (Rua
Visconde de Taunay, 427) e na unidade
de Jaraguá (Rua dos Imigrantes, 500 -

Vila Rau). O trabalho envolve o Projeto
Comunitário e a Pastoral Católica e

todos os alimentos arrecadados serão

posteriormente repassados a entidades,
assistenciais. Informações pelos
telefones 3275-8200 ou 3145-9715.

Encontro

de amigos
A Stammtisch Universitária chega
a sua segunda edição e movimenta

Guaramirim hoje a partira das 10h.

A Stamm será nas esquinas das
ruas Noberto Silveira Junior e João
Bustchardt (ao lado do Ginásio de

Esportes Rodolfo Iahh). Organizadores
esperam repetir o grande sucesso do
ano passado. Informações e reservas

de barracas pelo fone 3373-2580.

DIVULGA -o

o Rotary Jaraguá do SuJlVale do Itapoeu recebeu nesta semana duas

intereambistas alemâs » Swantje Georg e Laura Luetgens ., que fazem parte do

Intercâmbio Intemaeional de jovens do Rotary. Elas permanecerão na cidade por
um ano, em casas de famílias jaraguenses. Na foto: Swantje Georg; presidente
do Rotary Jaraguá do SuJlVale do Itapoeu, Maryalda Charão; Laura Luetgens; e

Rosmere Nau, responsável pelo programa de intercâmbio

Baile do Vinil
Músicas de Elvis Presley,
BoneyM, Abba,Village People,
Genghis Khan, Renato Russo

e Raul Seixas poderão ser

ouvidas neste sábado na

segunda edição do Baile do
Vinil, com som dos anos 60, 70
e 80. O baile, com decoração
temática, ocorre a partir das
23h, no Pavilhão "X' do Parque
de Eventos. Os ingressos -

num total de trêsmil - podem
ser trocados por um quilo de

feijão ou dois quilos de arroz,
momentos antes da festa, no
Parque de Eventos.

1 J li 1 !

Via Twitter

Existem crianças,
adolescentes, jovens, adultos,
idosos e o Oscar Niemeyer.
Jessin T. Xavier (@jessiinn)

I

: _
,;: J

... - - �,._. � -.-

.
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Feijoada
Amigos emAção
Acontece hoje a 2a 'Feijoada
dosAmigos emAção. Será
no salão da Paróquia Cristo
Salvador, na Barra do Rio Cerro
(na rua em frente a Malhas

Malwee). A partir das 11h30
será servida uma deliciosa

feijoada. Os ingressos custam
R$ 15 e crianças até 12 anos

não pagam. O lucro será
revertido em ações sociais.
No local haverá brinquedos
para as crianças, exposição
de motos do Clube Cano

Quente, show de pagode com
Desejo Constante e também

apresentação dos alunos do

projeto de capoeira realizado
pela ONG. Os ingressos
podem ser adquiridos no
local, na farmácia Receituário,
no Restaurante Arweg e no

Restaurante Ser Marisol. Para
conhecer o grupo acesse:

http.r/amigosemacaozülü.
wordpress.com.
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Escalada
� drogas. É o que se pode
.LJdizer a respeito desses repe
tidos casos de apreensão de co

caína e maconha que Iaraguâ
do Sul vem registrando com uma

assombrosa rotina que está dei
xando a pacata urbe sorriso as

sustada.Ei!Eufaleipacata e você
estranhou, não é?É que perto de
outras cidades maiores, como

Joinville, isso aqui éum paraíso.

Fosfosol
Da sériemorro e não vejo tudo:
o espirituoso Joarez Silvano, na
manhã de ontem, quase perdeu
o dia de trabalho. Passou uma
hora procurando sua favorita
camiseta para treinos de futebol.

Apelou para todos os "Santos",
excomungou tudo e todos, mas
não conseguia encontrá-la.
Quando estava prestes a desistir
de procurá-la, não é que resolveu

se olharno espelho! Pasmem....

a "maldita" já estavavestida no
"couro" do figuraço. Êmole?
Sugeri que tomasse "Fosfosol".

Jazz
No domingo, a partir das
18h, acontece no auditório
do Centro Cultural Hansa

Humbolt, em Corupá, o 2°
Domingo Musical. A promoção
é da Escola de Musical Jazz
BandElite. Vale a pena conferir.

lit

Assados e Grelhados

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Moa Gonçalves

DIA DO SIM Casam-se neste sábado,
Douglas Rafael Drews e Juliana Gomes. A

cerimônia será na Igreja Luterana Apostolo
Pedro Centro e a recepção na Pedra Branca

1---·---------·--,

1:ti]:.�Rf7:: co V>. "'" Uf...!;T'
I

'

: Troféus e Medalhas:
I

!--3�...-<4044-�

-

ç/,j �-,- .

'<,

���(!j�H€t

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

COQUETEL
Ana Demo,

Rosana

Oliveira

e Fernanda

Schimitz,
quinta-feira,
no coquetel

de

lançamento
coleção

Primavera

Verão 2013

da Live

Concept
Story

Café colonial
Neste sábado, a Confeitaria
Bela Catarina movimenta

a partir das ISh, o seu

tradicional Café Colonial.

'Feijoada
Hoje, a partir das llh,
acontece na London Pub uma
movimentadíssima Feijoada
daAssociação jaraguaense
Protetora dosAnimais (Ajapra).

Pastel
Giovani Iansen movimenta

hoje, a partir das 18h, na
Churrascaria Costela & Cia, a
Noite do Pastel.

www.ocorreiodoovo.com.br
FIM DE SEMANA, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2012 1131 VARIEDADES

• J�remia� Ro��a rasg�ljl
elogios para,o trabalho da
artista: plástica 1aql1eline
Eerrari na edição de agosto,
daRevistaNossa.

• €) amigoValério Iunkes
e s,va,esposa foram bater
pernas em São Paulo. Já
estão ae volta;

•AbelaTalita Bonone

Legnaghi assopra velinhas
, amanhã, 19, mais
conhecido como domingo;
Desejamos parabéns e

muitas"felicidades.

Terno
Adrianinho Iunkes já tirou as

medidas do terno. Garante
ele que será um dos 11

vereadores.

ParkAurora
Para quem curte a natureza,
o convite e a dica para este

domingo é almoçar no
Restaurante ParkAurora. Um

dos melhores bufês da região.

Protesto
Carlinhos do "Itajara" está
otimista com os votos

protesto: "Vou levar no
mínimo uns SOO".

Gol contra
Olha bem, se a gente
considerar os cálculos do

goleiro Rogério Ceni, faltam

apenas 99 gols para ele chegar
ao gol contra de número 100.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o camarada

de Schroeder, Odair Konell, da
MWO Têxtil, que acompanha a
coluna todos os dias para ficar
antenado nas notícias da região.
Valeu, mesmo.

moagoncalves@netuno.com.br

Buxixo
A coluna "Hobby do Bob",
assinada pelo Dr. Roberto Kel

Jr, edição de agosto, na Revista
Nossa, citou vários craques
dos tempos idos. Entre eles:
Décio Silva, Celso Nagel, Moacir
Garcia, Tôto, Vicente Donini,
Renatão, os Coral e mais uma

galera que "sabe" tudo de bola.

Vale coriferir o "Buxíxo",

Que tal"!
Nadamais para fazer, o
bilionário Bill Gates doou,
quinta-feira, R$ 800mil para
criar a "privada do futuro" - Cá

entre nós, precisamos de um
lugar para jogar o Explorer, não?

Deu no Jacaré

Banguela
Médico esquece R$ 20 mil em
táxi no RS; e motorista devolve
dinheiro. Cirurgião plástico
promete uma boa recompensa
ao homem de 34 anos. "Nós

aqui sempre devolvemos
dinheiro esquecido no táxi.

Só roubamos na hora da

corrida, com o taxímetro

desligado nós somos
honestos", disse o taxista."

lI!IiIi9
Esqueceu de fazer sua encomenda?

Não se preocupe nós temos a solução!
Salgadinhos a pronta entrega.

(47) 3376-075719132-8732

í

NIVER O gente boa
Adalberto Krause é o

grande aniversariante
deste domingo. Festeja
os 88 anos bem vividos

Pamela

Bertoldi
A iluminada gata Pamela
Bertoldi, que foi destaque na
coluna de ontem, tem sido

comparada com a bela Scheila

Melo, ex do grupo lÊ o Tchan'.

Uma unanimidade!

Casamento
Os pais de Sofia, os meus
amigos Guilherme Freitas

Leite e Ellen RodriguesVeloso,
protagonizarão, neste sábado,
às 17h, naIgreja São Judas,
um elegante casamento.

A recepção será às 19h,
na Recreativa Breithaupt.
Marcaremos presença.

Nunca tenha

medo de tentar

algo novo.

Lembre-se de

que um amador

solitário
construiu

a Arca. Um

gTande gTupo
de profissionais
construiu o

Titanic.

Luís Fernando
Veríssimo

ARQl!�!=> PESSOAi CASAMENTO
Guilherme e

, Ellen trocam

àlianças na
mão esquerda

hoje

"

PARABENS

Meg Morgan, a
bonita filha de

Marco Antonio

e Doraci

Morgan, ainda
recebendo

cumprimentos
pelos 18 anos,

comemorados

no dia 13
Rua Bania do Rio Branco. 41 • Centro

""ne (47) 3371·2662

-6�:
Elza

Plantão de vendas
-,
co
I"
co
N

Ü
�
·U
�
u

Incorporação Imobiliária registrada sob nO R.3 - 63.823 de 24 de julho de 2012 do Cartório do Oficio do �egistr� de Imóveis �e Jaraquá do Sul - SC,
.,

De acordo com a lei 4591/64 informamos que as imagéns contidas neste material, são de caracter meramente iíustrativo, os móveis assim como alguns rnateríals

de acabamento representados nas ilustrações, não fazem parte integrante do contrato. O Imóvel será entregue conforme o memorial descritivo, podendo haver

_,,�.?�!!!����:.�,�,?_,�:.?i.:�?_���,�:!�!:1,�?,,�.'p��:_�?'�,<::::_�p�:_�:_���!:,�,�:.� .. p���i?,.��,�?:',_,_"._"_",.m.,,, .... ,,_,,,_"".""".''''''''_''_''.'''''.'''m., .. " __ ".,_"_"."." .. "."_, •. ,, .. ,,__

'''''_''_,,.,_'_'''_"_�_''_''_"_
.. _".,,,,_,

•Neste sâaado, às 19h,
acontece no Seminário de
Corupâ a 3a Cõdomada:A
promoção é,:da Asso.ciaçqo '

Empresarial de Corupá
'/YA ". iH "/ I ",

\.l1Clllê.,J •

"',"

A leitoraRúbia Torres
"leni'brou multo bem:

, dos 2Q4 participantes
da Olimpíada, 85 países

. conquistaram medalhas
e, somente 54 levaram a

de ouro. Se fizermos uma
"média, até que não fomos
tão mal assim. Não é?

.

• Muito bom o

atendimento da Casa &
Cia Presentes.Parabéns!

I,' iJ

Valorize seus pais.

'�'�-''''''''�',;#!"ijP Q a" 'III 7U'DII • '�'M 1I0''P' '1' b &* 'fi

Faça um passeio
virtual, acesse:

kazza .eng .br/elzaresidencial

NivelA
(47) 9215-0199 I 9909-72�2 .

contato@casapropriacaixa.com.br
K
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Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

No aeroporto de Bangcoc: um policial
gay, muito desmunhecado, atende dois

chineses, um gordo e um magro. As falas
rolam entre os três: risadas e toques sutis
nos ombros. Dois jornalistas esportivos
angolanos que foram chamados para um
atendimento especial. De gravatas colori
das e ternos escuros, tinham passaporte
diplomático. Interessante que quando
encontro alguém viajando com passapor
te diplomático é alguém do continente
africano. Parece que eles se divertem com

privilégios assim que outras pessoas levam
a sério. Um passaporte diplomático com
muitas imunidades é o brinquedo mais
desejado dos viajantes africanos. Parece
um fetiche, os torna importantes. Telhados
vermelhos e árvores, um outdoor da Nokia,
aviões chegando pela direita para pousar
no terminal doméstico, um foco de fuma

ça negra ao lado da rodovia, uma neblina
escura, talvez de poluição talvez anúncio de
chuva, rostos ocidentais como em nenhum
outro lugar do continente asiático e táxis
cor-de-rosa estacionados no portão de de

sembarque. Sempre que na Tailândia, usei o
aeroporto. Ou entrava no País num voo, ou

Crônica

Chove em Bangcoc
deixava o país num voo. Dessa vez deixarei
o País: voarei para as Filipinas.
Conheci Bangcoc no tempo certo deminha
vida, aos 30 anos. Se fosse antes, provavel
mente não cairia de amores pela capital
tailandesa. Não estaria preparado para ela.
Bangcoc é esplendida para os visitantes: tão
rica, tão nova, tão antiga e exuberante, tão
repleta de monumentos, tão cheia de energia.
Nunca fui aVeneza, dizem ser aVeneza da
Ásia. É fascinante, contrariamente do que su
cede nas populosas urbes, aqui todos sorriem

É fascinante, contrariamente
do que sucede nas

populosas urbes, aqui
todos sorriem sempre.

sempre. Sim, sempre que o visitante olhe
para eles. Dão inveja. Desde 2004, quando me
tomei uma espécie de caixeiro-viajante ou
vagabundo remunerado para alguns, louco
para viajar pelo mundo.até não podermais,
não perco a oportunidade de passar por
aqui. Parece uma coisa entre atração sexual e

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R-

Melissa ameaça Dimas. Jáqui aluga uma loja para fazer brigadeiros. Bruno beija
Cris, mas ela o afasta. Pedro desconfia do detetive que colocou atrás de Virgílio. Mi
riam pensa no encontro que teve com Rodrigo. Rodrigo sente-se mal ao tentar fazer a

energização em Solange. Elisa reclama por não ter sido convidada para ser madrinha
do casamento de Antônio. Eduardo pede para conversar com Laís. Priscila conta para
Laura que Fernando quer se aproximar dela. Virgílio fica injuriado por não conseguir
falar com Melissa. Angélica decide escrever uma carta para Rodrigo, revelando a ver

dade sobre seu sequestro. Tobias destrata Jacira. As vizinhas ajudam Deolinda a fazer
os doces para a festa de casamento. Rodrigo conta para Miriam que teve um sonho que
pode mudar a vida dos dois. Virgílio vê Melissa em Rio Fundo.

CHEIAS DE CHIlRME • GLOBO· 19R
Cida percebe que deixou Elano esperando por ela. Conradõ'dá dinheiro para

Máslova ir ao show de Alcione. Dinha tenta descobrir o que Inácio está arman

do. Rosário estranha por não poder falar com Fabian. Sandro se entristece com

o desprezo de Penha. Elano marca um encontro com Cida. Sônia e Isadora são

obrigadas a se vestir e trabalhar como empregadas da mansão. Naldo implica com

Máslova e Conrado. Cida conta para Elano que Conrado a beijou. Cida repreende
Isadora e Sôhia ao chegar em casa. Tom conta que as fabianáticas se reuniram na

porta da casa de Chayene. Rosário decide ir visitar Fabian na clínica. Naldo, Wan
derleye Zaqueu são atacados pelas fãs de Fabian. Tom diz que Inácio dará uma

entrevista coletiva -no lugar do sósia. Patrick leva Sandro para almoçar em casa e

Penha não gosta. Rosário encontra Inácio/Fabian.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
Janaína pergunta a Nina por que ela está chantageando Çarminha. Ivana quer

saber se Tufão é apaixonado por Nina. Carminha manipula Jorginho contra Nina. Dolo
res e Roni tentam convencer Suelen a não posar para a revista. Leleco se atrapalha ao
mentir para Tessália e ela resolve segui-lo. Max se frustra por não conseguir ficar com
Nina. Jorginho discute com Débora por causa de Iran. Olenka e Monalisa ficam ner

vosas com o novo' apartamento. Cadinho reclama de Noêmia para Verônica. Jorginho
pergunta a Nina se ela ficou com o dinheiro do sequestro de Carminha.

GABRIELA - GLOBO
Não é exibida no sábado.

* o resumo cios capítulos é de responsabilidade das emissoras.

necessidade de estar perto. Talvez seria como
quando você encontra o amor de sua vida
pela primeira vez, e ela de alguma forma inex
plicável, tem o cheiro que te amarra e provoca
a sensação certa.Você sente que se tiver opor
tunidade, essa é amulher com quem desejará
passar o resto de sua vida.
Dos estereótipos que carregamos dessa parte
daÁsia, em Bangcoc, também, homens se

vestem com a perfeição de um executivo: cal

ça presa com cinto, sapatos de couro, meias
que combinam com a calça, gravata larga e

moderna, um relógio grande no pulso magro.
Nos fins de tarde os bares se enchem de
tomadores de cerveja, muitos apenas a espera
de que o trânsito melhore para ir para casa.
Cidades como essa vivem a noite. Bangcoc
tem atrações para todos os interesses. O dia
serve para reunir forças para a noite.A cidade
se abre, magnífica, depois que o sol põe, em
recepções, jantares; nas hospedagens, num
bar de jazz e blues, num showdo Deep Pur
ple, nas danceterias, nos bordéis e nos becos.
A noite não tem hora e contém possibilidades
sexuais; aquele homem que acende um cigar
ro, aquelamulher de longos cabelos negros
do outro lado da rua...

C·que
animal

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

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

Essas três rdhotinbas foram a�andonadas e a pessoa que os

encontrou já tem outros nove animais em casa e não pode ficar .

com elas. Se alguém tiver interesse em adotar algum, deve entrar
em contato pelos telefones 9995·8592 ou 8455·8501

18/8 Eduardo E. Baade Morgana Ferreira os Santos Adriana J. Wessling Cleiton C. Steinke Ivanildo Karsten

Adelia S. Jung Eduardo Moretti Naira Jeani Terhorst Adriano Machado Cristiane Maria Tarnowski João C. da Silva

Adriano Rahm Elisabete Rosa Osmar Russo Martins Alceu Strelow Daguimar L. P. Zimerrnm�n Josiane d� Souza

Alan Ricardo Vavasorri Gisela M. Stenghen Reinaldo Müller AICir Konell Daiana Dos Santos Marileuza Argenton
André Ferreira Gustavo Fuchter Roque Bachmann Alexandre dos Santos Dorilda Schmidt de Oliveira Markely Beri
Andreza Barcelos Helene J. Klara Solange H. R. Costa Andréia R. Dias Eliane da Costa Paulo José Alflen

Antônio Bona Ideli Marchi Solange Schurkouski Angela Vieira Evanilde Da Silva Breis Rainvaldo Dallmann
"

Aparecida O. R. da silva Iselda Borchardt Tânia Mara Zils Antonio Francisco Rech Gean C. de Souza Raulina H. Schnuecker

Arno A. Hornburg Jaqueline Junckes Vilson Todt Bruno Finato Genilson Pereira Ronan A. B. Konell

Bianca Bastos José A. da Silva . Walfredo Woladasczyk Cacílda Blanck Genoveva Braier Salete Nau

Carla Ap. Laurn Luis Bolduan Camila Paternolli Glauber G. A. Theodoro Tiago R. Perin

Cíntia Mara Alonso Maria F. Engelmann 1$/8 Cecilia Grutzmacher Guilherme Manerich Udo Bauer

EderOrela Moacir Kath Adolar Gnewuch Cícero L. Papilha Irene B. Konell i j \, _ yalq�vir:1o Ferreira de.Melo
• r o( I' ; II .. ( i.J'f:"j��J :EI·t . ·U'L. I'f i ,'Jl.... \,:.:1 '11v

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



nm de semana, 18 e 19 de agosto de 2012

Especialistas confirmam que profissionais que se
"

dedicam ao trabalho voluntário paralelo a sua

função se destacam no mercado de trabalho. As

empresas valorizam este aspecto devido à mudança
que a atividade causa em quem a desenvolve e pela

experiência adquirida. Página 2
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DOAÇ!iO

Empresas valorizam profissionais
que praticam voluntariado

Além do
desenvolvimento

pessoal, é possível
obter ganhos para a

.

carreira

.JARAGUÁ}?º .. �º�
www.universia.com.br

Dedicar-se a algum trabalho
voluntário pode ser significati
vo para a carreira. As empresas
valorizam este aspecto devido \

à mudança que esta atividade
causa em quem a desenvolve
e pela experiência adquirida.
"Imagine uma pessoa que nun
ca teve contato com a realidade
das favelas, hospitais públicos
ou com as dificuldades de do

enças graves e deficiências fí
sicas ou mentais. Quando ela

passa a conviver com isto, a

visão de mundo muda comple
tamente, ela descobre um outro

universo", conta o coordenador
do Centro de Estudos do Tercei-

i;'

ro Setor da FGV (Fundação Ge
túlio Vargas) de São Paulo, Luis
Carlos Merege.

Para a consultora de Recur

sos Humanos do Grupo Foco,
empresa especializada em or

ganizar processos seletivos de
diversas companhias, Camila
Leal Bolzan Diniz, ser voluntário
conta pontos a favor do candi
dato na entrevista de emprego.
"Pessoas que prestam esse tipo
de serviço, geralmente são pró
-ativas, trabalham bem em equi
pe e tendem a sermais flexíveis",
explica ela. f

Mas a consultora diz que
embora as empresas prefiram
os candidatos com trabalhos vo

luntários, é preciso ter cuidado
ao contar essas experiências na

hora da seleção, hámuitos opor
tunistas. "Muitas pessoas que
sabem dessa preferência dos

empregadores, dizem que são

voluntárias, mas ao serem per
guntadas sobre o trabalho, não
sabem responder, pois conside
ram uma visita a um orfanato
feita há dois anos, por exemplo,
um exemplo de voluntariado",
conta Camila.

CONTRIBwÇÁO A ação VOIW1tária visa a aJudar
pessoas em diftculdade, resolver problemas soeíaís,

melhorar a qualidade de vida da comunidade

BENEFÍCIOS EM

AJUDAR ALGUÉM
-É fácil encontrar quem precisa de

ajuda: as ONGs (Organizações não-go
vernamentais) atuam em várias áreas e

.

têm demanda constante dosmais diver
sos profissionais. Não é difícil encontrar
uma com um perfil que lhe interesse e

que esteja fisicamente próxima de você.
- Você é quem define o tempo de

dedicação: assim fica fácil conciliar com
seus estudos. Mas atenção: é preciso ser

responsável e manter o compromisso
assumido com a entidade.

- É umbommomento para treinar o

que você aprende: escolher uma ativida
de ligada à sua área é amelhor opção.

-Atuação mais abrangente do que
num estágio convencional: na maioria
das vezes, as estruturas são pequenas,
nas quais quem trabalha realiza um

.

pouco de tudo. A ampla visão de todos
os aspectos da atuação profissional é ex
tremamente positiva.

-Possibilidade de desenvolverproje
tos e colocar ideias em prática: em uma

entidade, é muito mais simples colocar
em prática novas ideias. Grandes empre
sas possuem processos decisórios mais

longos e nem sempre estão abertas a ino

vações experimentais.
Veja como e quem ajudar:
- www.voluntarios.com.br

- www.portaldovoluntario.org.br

Palestra aborda estratégias para
micro emédias empresas

Objetivos são
conscientizaremostrar
fenamentas de

liderançae interação,
para aumentara
lucratividade

ta-feira) a partir das 19 horas no

Grande Auditório do CEJAS- Cen
tro Empresarial de Jaraguá do Sul.

O conferencista. será Paulo
Silveira, que atua nas .ãreas de Li

deranças, Vendas, Negociação e

Marketing, Comunicação e Ges
tão de Pessoas. Paulo já ministrou
mais de 1.750 palestras. Mentor e

líder do Projeto Liderança Made
in Brazil. Consultor e articulista
com mais de 500 artigos editados.
Autor de 19 livros, destacando-se
os best-sellers A Lógica da Venda
eAtitude- aVirtude dos Prósperos.

De acordo com a organização
do evento, os objetivos do encon
tro são conscientizar e mostrar
ferramentas de liderança, intera
ção e network, para aumentar a

JARAGUÁ DO SUL

Tatiane Machado

"Abatendo Gigantes: Estraté

gias para pequenas e médias em -

.

presas obterem lucro e superarem
seus grandes concorrentes" este é
o tema da palestra marcada para
o próximo dia 29 de agosto (quar-

lucratividade das empresas; mo
tivar equipes e abrir novas opor
tunidades de negócios;

Entre os tópicos relaciona
dos durante a palestra estão:

concorrência brutal e prepa
ração, cenário e influencia das

pequenas e médias empresas na

economia, 4 mitos sobre nichos
de negócios, sucesso e longevi
dade nos negócios, etc.

O evento, que é gratuito, é
destinado principalmente � em
presários, empreendedores, ges
tores comerciais, consultores,
estudantes e outros interessados
no tema. As inscrições podem
ser feitas pelo e-mail - eventos@

acíjs.com.br ou pelo telefone

(47) 3275-7045.
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DESTAQUE Setor de alimentos terá amaior fatia de investbnentos nos próximos três anos

CRESCIMENTO EM 2014

Indústria de se vai
investir R$ 3,6 bilhões
Investimentos serão responsáveis pela
geração de 17,1 mil novos empregos

JAM�g� º-º .. �º.� .

·www.noticenter.com.br

no último mês pela Federação
das Indústrias (Fiesc) com o

apoio do Banco Regional de

As indústrias catarinenses Desenvolvimento do Extremo

planejam investimentos de R$ Sul (BRDE).

3,6 bilhões até 2014, que serão, A pesquisa consultou 126

responsáveis pela .geração de
. indústrias de 19 atividades

17,1 mil novos empregos:- 12,5 econômicas. No total, 73% de

mil só em Santa Catarina. Des- lasdisseram ter investimentos

te total, R$ 1,9 bilhão, cerca de previstos para 2012. Os valo-

55%, está sendo ou será aplí- res projetados para o triênio,
cado já este ano. Os dados fo- no entanto, devem ser ainda

ram divulgados pela pesquisa maiores, já que muitas delas

Desempenho e Perspectivas da ainda não haviam definido in

Indústria Catarinense, lançada vestimentas para 2013 e 2014

na época do levantamento.
O valor de R$ 3,6 bilhões

representa 15% mais do que a

indústria catarinense investiu

em 2011. Deste total, R$ 3,1 bi
lhões, o equivalente a 86%, se
rão investidos dentro de Santa

Catarina. Além disso, empresas
de outros estados e também de
outros países já demonstraram
interesse em investir no Esta

do. Na pesquisa, a Fiesc apon
ta investimentos anunciados,
veiculados pela imprensa, que
totalizam R$ 6,1 bilhões. Se to-

.

dos eles forem confirmados,
e se somados aos já defini

dos pelas indústrias, o Estado

pode receber até R$ 9,7 bilhões
nos próximos três anos .

INVESTIMENTO Empresas de outros estados e

também de outros países já demonstraram

interesse em investir no Estado

.Alintentosebebidas lideram investiJnentos PERSPECTIVAS

O setor de Produtos Alimentícios e

Bebidas será o responsávelpelamaior fa
tia de investimentos em 2012 e também
no triênio. Só este ano serão R$ 756,3mi
lhões em investimentos. Até 2014, serão
R$ 1,4 bilhão. A segunda atividade que
mais vai investir nos próximos três anos é

a de Celulose, Papel e Produtos de Papel,

com R$ 722 milhões.
De acordo com o levantamento, con

siderando todas as atividades pesquisas,
os investimentos serão destinados prin
cipalmente à aquisição de máquinas e

equipamentos (69%), atualização tecno

lógica (62,7%) e ampliação da capacida
de produtiva (50,8%).

Sobre o estudo
O estudo Desempenho e· Perspec-

. tivas da Indústria Catarinense é reali

zado desde 2000 e está na sua 12a edi

ção. A publicação é dividida em dois

capítulos.
O primeiro trata dos investimentos

da indústria até 2014.

O segundo faz um panorama da

economia em 2011 e traz as perspec
tivas para 2012. A coleta dos dados
foi realizada entre fevereiro e abril de

2012.
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DINHEIRO EXTRA

aproximadamente 2,9 milhões
de empregados recebem o abo
no ou os rendimentos do PIS em

seus contracheques.
O abono é um direito dos tra

balhadores cadastrados no PIS
ou no Programa de Formação do
Patrimônio' do Servidor Público

(Pasep) até 2007, que tenham
trabalhado no mínimo 30 dias,
consecutivos ou não, no ano de

2011, com Carteira de Trabalho
assinada pela empresa. Também
é preciso ter recebido, em mé

dia, até dois salários mínimos
mensais e que os dados tenham
sido informados corretamente

pela empresa ao Ministério do
Trabalho e Emprego na Relação
Anual de Informações Sociais

(Rais) do ano-base 2011.
O saque dos rendimentos é

para o trabalhador cadastrado
no PIS ou Pasep até 4 de ou

tubro de 1988 e que tenha sal-

do na conta PIS. O pagamento
obedece ao mesmo calendário
do abono salarial.

O saque do saldo da conta

PIS é permitido ao trabalhador

que apresentar algum dos mo

tivos previstos em lei: aposen
tadoria, invalidez permanente,
reforma militar, transferência

para a reserva remunerada, tra
tamento de aids ou câncer do
titular ou de seus dependentes,

.

morte do titular ou como bene
fício assistencial a pessoa com

deficiência, ao idoso e ao parti
cipante com idade igualou su

perior a 70 anos.
Para saber se tem direito ao

Jabono salarial ou aos rendimen
tos do PIS, o trabalhador pode

.

consultar a página da Caixa na

internet, escolhendo as abas
Você, Serviços Sociais, PIS e

Consulta ao Pagamento.
Outra forma de consulta é

pelo Serviço de Atendimento ao

Cliente (SAC), no telefone 0800

726 0101 begin_of_the_skype_
highlighting 08007260101

end_of_the_skype_highlighting,
opção 2. O serviço funciona 24.
horas por dia, nos sete dias da
semana. Ao fazer a consulta pela
internet ou pelo telefone, o tra�
balhador deve sempre ter em

mãos o número do PIS.

Trabalhadores nascidos

em julho podem sacar PIS
Para saber se tem direito ao abono salàrial ou
aos rendimentos do PIS, o traballiador pode'
cónsultara página da Caixa - www.caixa.gov.br

FONTE

- Agência Brasil

Trabalhadores que nasceram

em julho podem sacar recursos

do Programa de Integração So
cial (PIS), relativos ao calendá
rio 2012/2013. A liberação do di
nheiro pormeio de saque ocorre
conforme o mês de nascimento.

Quem nasceu em agosto poderá
fazer o saque a partir do dia 22

deste mês. Para os nascidos em

setembro, o saque é a partir do
dia 29 deste mês, conforme o

calendário divulgado pela Caixa,
gestora do PIS.

O saque dos recursos é para

os trabalhadores que não têm
conta na Caixa e não estão vin
culados a uma empresa con

veniada. O dinheiro pode ser

retirado em terminais de auto

atendimento, casas lotéricas,
correspondentes Caixa Aqui ou
agências do banco.

Para os trabalhadores que
têm conta na Caixa, os recursos
começaram a ser liberados no

dia 24 de julho. No caso daque-.
les que trabalham em empresas
conveniadas ao banco, o bene
fício foi creditado diretamente
na folha de pagamento de ju
lho e agosto. Segundo a Caixa,
mais de 27 mil empresas estão

cadastradas, o que significa que

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br '

(47) 3275-7024
capacitacao@apevi.com.brASSOCIAÇÃO DAS MICRO E

PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

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

Instrutor: Lorival Pasquali

APREND� r .1' i\ AR A P' �c .J_'. VESTIR

Data: 21 de agosto - às 19h

Palestrante: Leandro Corrêa'
tA/ ,..".c

J DEG.L.P.
Data: 27 a 30 de agosto - das 19h às 22h

InstrutoresAdilsonAlcides Teodoro eHélcioMartins

EO

Data: 27 a 30 de agosto - das 19h às 22h

Instrutor: EmílioMufiozMoya

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

Instrutor: Paulo Roberto KroichGomes

-

Localdas Capacitações: Centro Empresarial deJaraguá do Sul

Confira o
'calendário de

pagamentos:
JliB'JfiJI recebem a partir

de 15/08/2012

ilJlIJ,flr'flilfJfJ1!p recebem a partir
- de 22/08/2012

�'fJ�mG recebem a

partirde 29/08/2�12
O��l recebem a

partir de 12/09/2012

ni!.Tí&�{l!.Jii1fJ,� a partir de
19/09/2012

11'flif.VJi.tuiil, a partir de
26/09/2012

�l;i.�r�'fi:1 recebem à partir
de 9/10/2012

J(e-Vill��!f%rr1l!il recebem a

partir de 17/10/2012

JVj;il1ír�7�1 recebem a partir
de 24110/2012

}!lJJ1.1 recebem a partir
de 13/11/2012

iV1.í.:i1o recebem a partir
de'21/11/2012

Jun.bo recebem a partir
de 28/1-1/2012

APEVI
.

'a"teorl�
O ,ihedm 1 'Ya o! ge..,

,

apláti� a.Pós-Gtaduação
': ac e leva, aJém.,

A

TREINAr T'T'A 1)
J

.; �en' ''Oi íe PTo§je, . .;D5

S;eglJlTa::rmça Jnforrna
_,

D
" :1....... ""'�" ""

CantroladoTl' e Ge.s o TnJJi!uJ.,'d,net,

�.L!II""':lIi1 �,�,';�,��.'�ailf".nF,«' -:::Ji",'�Jt!1fi!!IJ!, ",.
" Qt.�fa- I1il,/Rat&;7.t, ilJl{t;�It;""',-.i·lII.iI�' ����� ,.i

formacão
.li'
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temporário, a Meta RH de Jaraguá
do Sul, iniciou no ano passado, o
atendimento de outra demanda
das empresas: a terceirização
de mão de obra. "Oferecemos

serviços de limpeza, conservação,
portaria e recepção. Visitamos
a empresa que tem interesse

nesse tipo de terceirização e nos

adequamos para melhor atender
a necessidade da organização",
'afirmaVivianne, acrescentando.
que o atendimento exclusivo e a

flexível diferencia a Meta RH das
outras empresas da mesma área.
Atualmente a Meta RH conta

com 10 funcionários na filial
de Jaraguá do Sul, sendo
profissionais de psicologia,
Recursos Humanos e

administração. O Grupo Meta
ainda conta também com o apoio
de advogados e contadores na
matriz.
A Meta RH está localizada

estrategicamente na Rua
Presidente Epitácio Pessoa, 85
no Centro de Iaraguá do Sul- em
frente ao Corpo de Bombeiros, .

o telefone para contato é

(47) 3276-0700 e o site www.

grupometa.com. Interessados
podem cadastrar o currículo
diretamente no site do grupo
ou ir até a Meta RH munidos da
carteira de trabalho. O horário de
atendimento é das 8h às 'llh30 e

das 13h às 17.

DIVULGAÇÃO

,."

META RH: SOLUÇA0 EM
RECRUTAMENTO DE TALENTOS

EMPRESA OFERECE SERViÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TRABALHO
TEMPORÁRIO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃQ DE OBRA

Tatiane Machado

"Foco em recrutamento de
talentos. Nosso produto 'são
as pessoas", essas definições
afirmadas pela Diretora
Administrativa da Meta RH de

Iaraguá do Sul, Vivianne Morás
Medeiros resume o objetivo da

empresa nesses sete anos de

presença na cidade. Os números
de atendimento contabilizados
ao longo desses anos confirmam
o sucesso da empresa e destacam

que a missão proposta está sendo

cumprida com muita eficiência,
"Em sete anos de existência

podemos dizer que foram
empregadas na região do Vale do

Itapocu, mais de 10 mil pessoas
por intermédio da Meta RH",
comentaVivianne.
Na lista de clientes atendidos pela
Meta RH há empresas de todos os

portes e segmentos.
A Meta RH faz parte do Grupo
Meta, com a matriz instalada em

Joinville há mais de 20 anos. O

Grupo Meta atua com prestação
de serviços especializados na
área de Recursos Humanos,
Contabilidade, Consultoria
Empresarial e Sistemas. Além
de Iaraguá do Sul o Grupo ainda

possui filial em Curitiba no
Paraná.
Além das soluções de

recrutamento, seleção e trabalho

Vivianne Morás Medeiros, diretora administrativa da

Meta RH de Jaraguá do Sul
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Algumas empresas já
perceberam o poder dos
introvertidos e levam em

consideração essa característica
na hora de contratar

Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Falar menos e pensar mais:. os tímiclos
A personalidade das pessoas suporte, de bastidores, para que modulando o discurso de acordo E a dificuldade desses gestores excelentes tecnicamente podem

é algo que sempre me fascinou. os outros peguem seu trabalho com aquilo que ouviram. com os funcionários tímidos é se sentir extremamente descon-
.

Todo grupo de trabalho tem um e o "[açam brilhar" aos olhos Geralmente trabalham com justamente avalia-los com rigor e fortáveis em cargos de liderança
piadista, um exibido, um mal- do cliente. E é no fazer brilhar atividades que requerem maior saber com precisão quais são es- por simplesmente não saberem
-humorado, a meiga, a inocente, que, para muitos deles, mora a concentração e foco e que, obvia- sas habilidades que eles possuem. conduzir pessoas, darfeedba-
aquele que ri de tudo e, imprete- dificuldade. mente, têm menor contato social A extroversão émuito im- cks, cobrar desempenho, cobrar
rivelmente, um tímido. Talvez a queixa mais comum justamente pela complexidade portante para que os outros entregas, elogiar. Lembrando

É bom. estabelecer aqui, dos tímidos seja a exposição das atividades desempenhadas. percebam melhor o potencial do que o líder precisa ter uma boa
. também, um delimitador de pública, não somente em apre- Não enxergam como esforço profissional, além de possibilitar habilidade social para conduzir
águas. Os tímidos odeiam estar sentações, mas atémesmo em extraordinário a necessidade de uma convivência mais agradável o grupo com perfeição, algo que
em evidência, pois estão sujeitos conversas informais com várias enclausurar-se e concentrar-se - e cabe ao líder saber descobrir algumas dessas pessoas podem
ao julgamento de outras pesso- pessoas, como almoços e happy para desempenhar algo comple- estas habilidades e proporcionar não ter. Por outro lado, estes mes- .

as. Temem o erro, a exposição hours. Entretanto, algo impressio- xo. Em compensação, podem ter um ambiente de convivência mos tímidos gestores podeni ter
pública e, principalmente, passar nante que descobri com algumas grande dificuldade para apresen- que agrade a todos. E ambiente uma capacidade incrível de ge-
vexame (leia-se pagar mico). dessas pessoas é a cautela e o tar algo aos colegas, mesmo que agradável não é aquele em que renciar e conduzir projetos com
Enquanto isso, o introvertido preparo mais detalhado que estas sejam poucos. Evitam conflitos há conversa e piadinhas o tempo a equipe, por terem uma visão
valoriza e não se importa com a pessoasgeralmente têm com apre- ao máximo e pensam muito an- todo. Não são todos que gostam sistêmica e técnica muito apri-
solidão e o silêncio. Eles gostam sentações e projetos. Outro ponto tes de falar, pois têm o receio do de estar em um ambiente baru- morada, controlando recursos e

disso, na verdade. Sentem-se importante éacapacidade de que os outros vão pensar. lhento e com conversa intensa. problemas com maior rapidez e

mais produtivos e confortáveis observação e análise. O profissio- Algumas empresas já perce- Muitos desses gênios mudos assertividade.
em ambientes assim. Embora nal que tem essas características beram o poder dos introvertidos gostam do silêncio, produzem Por último, reitero a impor-
estes dois perfis estejam muito de maneira marcante em seu e levam em consideração essa melhor lá. Por isso, líder, per- tância da adequação do ambien-
ligados, são bastante diferentes. caráter transmite mais confiança característica na hora de con- gunte, instigue sua equipe. Peça te de trabalho à equipe - dentro
Os tímidos quase sempre têm um aos outros, mesmo que não tenha tratar e de planejar o esquema para que escrevam ou falem as do possível, é claro. Ao lado disso
caráter mais introspectivo, mas unia habilidadeforte em oratória. de trabalho desses funcionários principais habilidades e dificul- deve estar a preocupação em

nem todo introvertido é tímido. Duas habilidades interessan- dentro de seu quadro funcional. dades na empresa ou no setor em incentivar individualmente o
I

Como toda empresa, há as tes de analisar nestas pessoas que trabalham. Mapear os perfis desenvolvimento de habilidades
pessoas de bastidores, como é a de negociar e investir. Pela Como lidar e trabalhar com comportamentais e suas neces- específicas. Nesse caso, a oratória
desenvolvedores de softwares, e média - e há algumas pesqui- os tímidos sidades é essencial para saber e a habilidade social. Há inúme-
as pessoas de exposição pública, sas sobre isso - os tímidos têm o Bernt, por que comentar onde e porque estão acontecendo ras maneiras de estimular essas
como consultores de vendas. Ob- melhor perfil para investir, pois características comportamentais problemas e, mais importante pessoas de maneira saudável
viamente isso não é uma regra, arriscam menos e calculam mais dessas pessoas?Já cansei de ouvir ainda, como corrigi-los. sem fazer que sofram por isso.
mas'algumas profissões e cargos antes de tomar uma decisão. gestores, gerentes e presidentes de É importante que a empresa Lembre-se da importância e do
são muito ligados a determina- São bons negociadores também, todos os tamanhos de empresas leve em consideração a persona- potencial que tem este tipo de ca-
dos tipos de perfis comportamen- pois ouvem mais as necessidades comentarem comigo que essas lidade dessas pessoas antes de pital humano e você descobrirá
tais. Os tímidos desempenham do outro, pensam mais antes de pessoas escondem um arsenal remanejá-las dentro da empresa. aptidões e funcionalidades antes
com primor esta função de falar e se expressam com calma, impressionante de habilidades. Profissionais tímidos que são inimagináveis na sua equipe.

BOA NOTÍCIA

Salários devem aumentar no Brasil
88<>A> dos empresários noBrasilplanejam

. amnentaros salários nospróximos 12meses

com outros países oferece que o diretor de Gestão e Pessoas da

empresariado daAlemanha (33%), GrantThornton Brasil .
Índia (30%) e África do Sul (29%) Entreospaísesquemaispreten
são os que mais esperam aumen- dem elevar a remuneração dé seus

tar os salários acima da inflação. funcionários em linha ou acima da
liA taxa de desemprego aliada taxa de inflação estão: Argentina e

com uma analise do salário real e Turquia (ambos com 96%), África
ajustes salariais são indicadores do Sul (92%), Hong Kong (90%) e

chave para sinalizar a. situação Austrália, Canadá e Suécia (todos
econômica de um país. O impor- com 88%). A Grécia é o mais pes
tante é analisar se os aumentos simista com relação à elevação da
salariais são oriundos de melho- remuneração nesse ano com ape
ria de desempenho, do momen- nas 2% dos empresários esperando
to econômico ou depressões in- aumentar os salários nos próximos
flacionárias," diz Antoniel Silva, _

doze meses, seguida da Irlanda e

FONTE meses. O percentual está bem aci
ma da média global (65%). A pes
quisa engloba mais de 11.500 mil

empresas privadas em 40 países.
Dos executivos entrevistados

no Brasil que planejam elevar os
salários, 63% vão fazer em linha

.

com a taxa de inflação e 25% dis
seram que o aumento deve ser

acima da taxa. Um comparativo

bagarai.com.br

De acordo com dados do se-'

gundo trimestre do International
Business Report (lBR) 2012 da
Grant ,Thornton, 88% dos em

presários brasileiros pretendem
aumentar o salário dos seus co

laboradores nos próximos doze

Armênia (os dois países com 22%).
Regionalmente, a América do

Norte (87%) e a América Latina
(85%) apresentam o maior percen
tual de empresários que pretendem
elevar os salários nos próximos doze
meses. Em seguida aparecem os pa
íses do sudeste asiáticos (75%).

Globalmente, os empresários
do setor de saúde (90%) são os

que mais disseram que preten
.

dem elevar os salários, seguidos
pelo segmento de serviços finan
ceiros (88%), Agricultura (82%) e

tecnologia limpa (79%).
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Temos nosso

próprio tempo...
(Renato Russo)

Janaína Chiaradia. Advogada e Professora • http://janainach.blogspot.com.br

\ ··POLÍCIA! PARA QUEM PRECISA. POLÍCIA!
PARA QUEM PRECISA DE POLÍCIA...

(Titãs)" .

"Aqui talvez resida o segredo: o
pulo do gato não édescobrirque o
bemmordea própria calda,mas que
isso não anula as diferenças entre o
bem e omal.Emais: que essa ondula

ção de choquemove omundo (trecho
do livroELITEDA TROPA 2, p. 292)':
Aos que puderam vivenciar as tramas

narradas nosfilmes "Tropa deElite"
e "Tropa deElite2'; impossível ouvir
a música interpretada por Tihuana
e não se deixar levar pelo sentimento
justiceiro que norteia as histórias inter
pretadas pelos personagens.

Histórias essas de coragem, angús
tias, violência, corrupção, vitórias, es
perança e que no livro "Elite da Tropa
2'; ficam ainda mais evidenciadas, afi
nal ia excitação do público contagiou
osjornalistas, que passaram a pautar
o filme antes da estreia.A pirataria era

notícia, e o interesse popular, mais ain
da. Nada escapou aos repórteres, desde
o método de preparação dos atores que
representaram policiais, atéas relações
entre realidade eficção (p. 277)':

Qual seria o segredo de tanto
sucesso?Do interesse de todas as classes

sociais em buscar as telinhas de cine

ma e as páginas dos livros? Umafuga
da realidade? Ou a esperança em uma

sociedademais digna?
Um sentimento de inseguran-

. ça parece tomar conta do cidadão

brasileiro, em especial diante daqueles
que deveriam lhegarantir o direito à
liberdade, à igualdade, à segurança e à

propriedade, nos termos da Constitui
ção Federal de 1988.

A busca pelo intitulado �apitão
Nascimento, "personagem extraor

dinário, tão humano, tãofascinante,
atormentado, valente, honesto, digno
apesardemuito violento... (p. 279)'; tal
vez seja ofatomotivadorpara tamanha
repercussão nacional, a qual vai além
dos limitesgeográficos brasileiros.

Não devemos ser ingênuos, porém,
não podemos perder o brilho da alma.
Há quem se preocupe em combater

os crimes, em honrar suasfardas e

atribuições, em promover a segurança
nacional, e nosgarantir a efetividade
da proteção pública.

Vale lembrarque pessoasmá in

tencionadas existem em todos osmeios

sociais, em todas as profissões, ediante
de todo equalquer relacionamento, jus
tamenteporexistiros corruptos, assim
como, os que corrompem. Se há injusti
ças éporquealguém contribuiu para tal

situação. Se há dominação depoderpor

pessoas não capacitadas, éporquefomos
coniventes no momento da escolha.

Temos muitos direitos expressados
nas legislações, porém, os deveres que
assumimos no nosso dia-a-dia são tão

importantes quanto.A responsabili
dade pela garantia do "Estado Demo

crático deDireito"é de todos, apartir
do momento em que admitimos que
erramos e assumimos nossos atos, não

nos limitando "ao jeitinho brasileiro"
de sairdos momentos indesejáveis.

Devemos agircontrariando atos
de vandalismos, de corrupção, de
desrespeito ao nosso ordenamento

jurídico, buscando a contribuição para
o crescimento�social, desde um simples
gesto de amor ao próximo, como de
indignação contra qualquerforma de

prejuízo alheio.
Que tanto os filmes ora aborda

dos, quanto o livro citado, nos re
meta ao sentimento de heroísmo, de
busca pelo melhor, para que possa
mos captarmais do que os gestos dos

personagens, e que por um instante,

possamos sentir vontade degritar no
meio da rua: "Sou eu o protagonista
do filme; esse cara, o herói; o perso
nagem que vocês aplaudem ...eu. O

capitão Nascimento sou eu. (p.276Y

ARGUMENTAÇÕES ESPECIAIS:

ALGACIR MIKALOVSKI,. delegado
da Polícia Federal e coordenador-geral
do Núcleo de Pesquisa em Segurança
Pública e Privada (NPSPP) da Uni
versidade Tuiuti do Paraná, enfatiza a

responsabilidade de seus atribuições
ao afirmar que "Nos últimos 22 anos,
como cidadão, partícipe, gestor e ana
lista, venho acompanhando a evolu

ção do processo que envolve a pre
venção e o combate da criminalidade
nacional e transnacional, especial
mente no Paraná, o que tornou possí
vel prever com acerto que a segurança
pública ocuparia um dos principais
papéis no debate público, ao lado da

educação e da saúde, mormente por
que nessas áreas localizam-se os mais

expressivos centros de tensão e insa

tisfação da população.
.

.

Constatou-se que a integração,
entre os órgãos públicos de várias
searas da administração, além do Ju
diciário, Ministério Público e socie
dade civil organizada, seria a forma

,

mais adequada para se buscar uma

mudança no quadro da segurança
pública brasileira, namedida em que
potencialidades poderiam ser soma

das e carências poderiam ser supri
das reciprocamente.

De um modo geral, verifica-se

que há projetos com potencial para
significar um importante instru
mento na luta pela melhoria da se

gurança pública e retomada da cre

dibilidade da população para com

os órgãos que devem prestar esse

vital serviço público, firmando-se,
na mesma via, um pacto entre a po-

• [I
,

f'
r

f
. ,�.

. ,
)

pulação e o poder público na busca
da pacificação social e da verdadei
ra' concretização do Estado social
de direito, onde a sociedade possa

,.

exercer sua verdadeira cidadania".

MARCELO EDUARDO BRUCH,
empresário atuante em Jaraguá do
Sul!SC, ilustra a importância da se

gurança pública para todo o cidadão
brasileiro ao afirmar que "para a ga
rantia efetiva da proteção do patri
mônio publicou ou privado, além dos

órgãos especializados e dos próprios
policiais, ainda o Governo deveria

incentivar iniciativas de programas
educativos e apoio a associações di

versas, como a de moradores, a fim
de agilizar o atendimento a comuni

dade".
: i:
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VAGAS DE EMPREGO

• CONTRATA-SE MOÇA PARA TRABALHAR NO
ATENDIMENTO DE LOJA DE INfORMÁTICA no

hPfQ:fio nOrmal é sópado cte meio çlia ."/'
Tr:' 99782860

PROCURA-SE
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IFSC abre inscrições para
cursos de pós à distância
o Instituto Federal de Santa Otacílio Costa, Palhoça, Palmi

Catarina (IFSC) está com ins- tos, Porto União, São Miguel do
crições abertas, até 26 de agos- Oeste e Videira. As inscrições
to, para os cursos gratuitos de podem ser feitas site www.in

pós-graduação lato sensu em gresso.ifsc.edu.br e nos palas
Ensino de Ciências, Gestão em presenciais.
Saúde e Gestão Pública na mo- A taxa de inscrição é de R$
dalidade à distância. São 750 51,00 e pode ser paga em qual
vagas para os palas de Blume- quer agência bancária ou casas

nau, Caçador, Campos Novos, lotéricas. Doadores de sangue e

Itapema, Iales (SP), Laguna, candidatos impossibilitados fi-

SESI RECRUTA CANDIDATOS
www.sesisc..org.br

(lífilk:: Trabalhe Conosco)
Essencial como as Pessoas

N°deVaFunção" e Cidade
PROFESSOR EJA - EF 1° SEC ENTO

Jaraguã do Sul
01

lúé o dia Z7108. pelo site.
01

BlaUOTECARIO 01 u';" d· �.>lnG lo-
Ja

,
lá do SI1I

l"'Wt:: o la ",,nug. pe s.�.

.". Vaps para ambos os sexos. As demais informações do processo seletivo pndem ser at:eSSadas no
Jem JTrabaIhe Cooosco'" no site www.sesisc.org.br

ORIENTADOR DEATIVIDADES FlSlCAS

Jaraglá do Sul

nanceiramente podem solicitar

isenção da taxa até 13 de agosto.
Os cursos são oferecidos na

modalidade de educação a dis

tância, mas têm uma aula pre
sencial obrigatória por _semana
no polo escolhido. A duração
dos cursos é de 18 meses.

Mais informações, www.in
gresso.ifsc.edu.br ou pelo tele
fone: 0800 722 0250

Prazoe Local de Inscrições
/Ue o dia Zl108. pelo sã.

ADMUlISlRABVAS FONOAUDIÕI.OGO
\fINênda coma Portaria 19 doMinístéOO
doTrabaihoe�d05fxames

. Cornpjemeorares.
PROGRAMADORDEPCP '

VfII!ênóana funçãoparaatuarnoramo
inetaIúIgko.
RECEPCIONISTA
Para atuarem hotel

VENDEDORDECON.5ÓIIIQO
'Vivência na áreadevendas.
VENDEDOREXIERNO
Paraatuarem1araguá e região.
VETERINARIo
VNênda na função.

ANAU5IJlCONTABIL
Vililém.dia Irna :;irea

ANAUSfADECUSIOS
YlVênlaíam ál1El4 n;amoRl'eialúrgiro.
ANAUSTAf8IIANCEIIIO
",vêl1uílillcomWI1I:asa pagilf.1recEbel;,
,mndfiações�foonação5uperior
oomp:telaooa.usando�o,
!F;;nanreifro.GêndasGontábeis.

- ANAUSIJlDEMARKE11NCi
VNênáana área. iaiatuarnoMalketing e
ComadaL
ANAUSJATRlBUTAao '

�em:anáüseSdetributo.s federaise
estaduais;amlfsesdedassiJicação fisca2de
lJl1l0dut0s e intetpretaçãDde lérs tributárias.
ARlEfINAUSTA
\lNênoiamm Cof:eIAOrav",Photoshop e
�.

AlJXR.IARDEcotmUJIIJDADE
CI:IrsimdoSuperioremCtêndasCootábe6.
AlJXR.IARDEDEJIARDUIIENTOPESSOAL

IWXIUARDEPCP
0esejálIeI vNéndam área têxtil

CAIXA
Vlivênáa na funçãoem bancos"cooperativ�
�KaS.
OJNsuooRDEVENDAS
Paca atuaroomlllEndasdetr..l� .

CONTADOR
VNêndam função.Para atuarem indüstria.

CIIONOANIWS1J\
Vivênáa na função, 'ramo têxtil
DE5ENVOIlIIMEN1DETECIDOS
Desejá\.oef técnimtêxtil.

COORDENADORDEVENDAS
Iráatuar com contr.atação. treinamentoe
êlCDIT1paOhamento daequipede�
Abertura denovospostosde vendas.
ENCARREGADADECOSIURA
DesejávelCDflhecer todasas tnáquinasde
costura.

6ERENJEADMINISIMI1VOJINDUSTRIAL
\INênc:::ia na função. ramometalúrgico.
GERENTEDELOJA
VrvénOa com vendas de ronfecção.liderança.
IlDERDECORTE
Vn.ténda no ramo têxtil (rorte,. 1a1hação.,
enfesto)
IlDERDERBIESTIDORA
� com reveslimentode booacha..
SUPERVISORADEPRODUÇÃo
Vl\.oência na função.Vaiatuarnos set:ores de
fe"oIisãoedobração. ramotêxtit

(OOROENAÇAo

ltCNIW

ANAlISTABI
ConhecimentDemSQLe na furra.mellita
QfOO.riew.
ANAUSIADEENGEMiARIADEPRODUTO
Vi�no�têxtileronil'oS�
ANAUSfADESUPOHIE/D
VfVénciamm suporte a uSlLlános, moo1ItaIgem
dewmpu�,'formataçãoe�çãode
progr,amase redesde romputado.res..
AUXIlIARTÉCNICO
Cwsandoou <D'InJ)iJetoTémiroem�
EIetJr�BetromeGiriCi\Mecat:Iírica.
DESENlBSlACRIIOIVISTA
VrvênáaemaiaçãodeboiTdadose�
DESENHISTA
VNêndamm SoZidWmks, roohecimento
lémicomecânico.

EI.EIRICISm
Vivênáa na função. Desejávlel amJ01fécnkoe
NR-1De témiro.
ELETRICISTAPREDIAI.JRESIDE

ES1B..J51Jl .

Vn.ênciaem�todeaAeção
infantiJe pesquisas.
FAIIIIIKWnm
ViYêRâaemfannáàase�.
FRESADORCONVENCIONAL
\JivIênda na função.
OPERADORDEPRENSAHlDRÃUl.KA
OPERADOREPIlOCiRAMADOR
DECENIRODEUSiN.A6EM
Irá oper.Ile prog.ramaramáquina de rentro de
usinagemporta\ romando FANUC.
PROGRAMADORGENEXUS
VNIêocia na área.

Estude através das redes sociais
Quem disse que você precisa des

lagar do Facebook pra estudar pro
Vestibular? A rede social está inovan
do mais uma vez no quesito aplicati
vos. Agora, quem não conseguia des
viar a atenção das redes sociais para
estudar para o ENEM, pode ficar des
preocupado, 'porque agora existem
dois aplicativos ideais para os estudos.

Enem e saiba mais sobre Enem

que oferecem através de jogos
como o Sudoku dicas sobre os

elementos da tabela periódica e

outras matérias escolares. Apesar
do nome em inglês o aplicativo é
todo em língua portuguesa.

O jogo também é baseado em

um campo demais de 3.000 questões
de outras edições do ENEM feitos

por professores de cursinhos pré
-vestibulares de todo o país.

Os aplicativos:
Os aplicativos são: Ligado no

INDÚSTRIA DE GRA' DE PORTE E, li SE

DE EXPANSÃO CONr'

Oferecemos seguro saúde e odontoló ·co,. restaurante,
auxílio financeiro para estudos, entre outros benefícios.

Requisitos:
-Curso superior

. -Experiência Ia funçWo

PIIOJEJIS'IJl.-cAMm
VNêooii:acomp.�� ú:mheGirneliiOO>oem
SofidWorkse /I1lOI1J1Ia:SdaPe4!rdbras.
SOlDADORIIIONDUJOR

TtcNIroB.EJRÕNlCO
miatuar <lOiIJ1l�emlem'larn:ttf11ernçã.o,de
I!elágios digít;a:is.
ttoacoEM lIERII6ERA(.io
Vwêooia na fuoção
TÉCNIC05EGlJIIAHÇADOlRABAlHO
Vivênda na função
TORNBROIIIECAMcO
ViYênda na fi:.trtção.

'i'ftí,llêmdia :ma lfi1J.lllÇ'ão.
lESIlJHlIJc.l
'�iWêrn.oía ',ma (fuarnçãa
EXftIJmOR
(Drlhemmem{i)er:lilamf:Ol.n_íca.
eA�RU"�BMRN�DE�
"W,�.êrn(]ia el'l1l IrmáGflJlÍma IMI1fMl.:e pr:ElJí.9Iil1.çãl:llde
p'�.
........

lIONIADOIII5íOl
'i\(/jjv.êmdia ,rum '1im1ílJ1ltaf!leIilíl ,e'sQhlia.
..,..OIIISIA
Hecessállicr�Blliir (]NtlI1flJ'e'!i'jy.êmdía:mm

'

camii.AhãD rGatl.Ca$B.QI.

MOR8S1A
(lNH!A4f
�

paJ<jl;�ar(etilíllP:�ría<GIe tEllilílpr.es.a. il!!leressáviD
p!l>.!illJ!ll'OIlIfS{i) ,deW!iJil�m:te.
ld:JiO.5IIaI
P.ara .atiItlar,emSI!IpeJllilílElfcada
1RHÃO

.

'��rncíamlilíl iteari.diJllJl!rlar.

.........,
ZH .........

OPERACIONAIS

Al.MOXAIIIR:
.

Comexperiência:na;função.
AAJDANIEDEDEPÓSIIO
AlJXIUARDE(DZIMIA

AlJXIUARDEEI.ETIIkJ5IA

AUXll..lARDEPIIODUÇÃO
Palaatuaremdiversos \baúirose tllln.GS.
AlJXIl.IARDE'TIN1URARIA
Vivêrlda na lfonçâcl.
BALAN<EIRO
ConIled.mentGem 'iAfmmátJica.Par.a ,muarslilíl
Nereu Ramas.

CAIXA

CAMAREIRA

COSTUREIRA

,,'
'

VAGA URGENTE !

RJNOMJDIÕI.OGO
'M"�mnm 1P\oo"ttiimiÍil! ]9do>Mtnfuitlériinl
a:tIDilf�lhml/ltntfle'lPl�«Ite1E:omes
�

'!ii11:�j��
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SHOPPING NEUMARKT
• GNC1
, A Era' do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h1 O
, Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

15h10
, Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -

18h20, 21h30
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Tirinhas

EST��
.RGOi HA

,

PUAS 1'IôIAS ...

Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 17/8 A 23/8

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
, o Vingador do Futuro - Leg. - 14h20, 16h40, 19h,
21 h20 .....,.-t"'�.�-, _,_

'/ "'. d _

�..
> , !

�I�;"'"

1,';12,

• ARCOIRIS 2
, A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h50, 15h40
, Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg.

- 17h30, 20h40
• ARCOIRIS 3
'Para Roma com Amor - Leg. -17h, 19h10, 21h20
,Valente - Dub. - 15h

JOINVIU-E GARTEN SHOPPING
.GNC1
, O Vingador do Futuro - Dub. - 14h, 19h
, O Vingador do Futuro - Leg. - 16h30, 21 h30
.GNC2
, Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

14h15,17h45,21h
.GNC3
, À Beira do Caminho - Dub. - 17h30
, A Era do Gelo 4- Dub. - 13h30, 15h30
, Laia - Leg. - 21 h40
, O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

19h30

.G"C4
, Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge- Leg. -

14h45,18h10,21h20
.GNC5
'Um Divã Para Dois - Leg. -14h30, 16h40, 19h10,
21h10
.GNC6
'A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h20
, Katy Perry: Part of me (3D) - Leg. - 21 h50
'Outback - Uma Galera Animal (3D) - Dub. -15h20,
17h20

'Valente (3D) - Dub. -19h20

SHOPPING MUEUER JOINVIUE
.GNC1
, Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

14h30
, Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -

17h45,21h
.GNC2
, À Beira do Caminho - Dub. - 21 h45
, A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h30, 17h30
,Valente - Dub. - 15h30,19h30
.GNC3
, O Vingador do Futuro - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30

.GNC2
, O Vingador do Futuro - Dub. - 14h, 19h
, O Vingador do Futuro - Leg. - 16h30, 21 h40
.GNC3
, Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -

20h15
, Outback - Uma Galera Animal- Dub. - 14h15, 16h20,
18h10
.GNC4
, A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h20, 15h20
, Na Estrada - Dub. - 17h20
, O Ditador - Pré-estréia - Leg. - 20h1 O
, O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg.

- 22h10
.GNC5
, À Beira do Caminho - Dub. - 14h30
, Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

16h40, 19h50
.SALA VIP
, 360 - Leg. - 13h45, 16h10, 19h15, 21 h50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOUS 1
, O Vingador do Futuro - Dub. - 13h20, 16h, 18h40
, O Vingador do Futuro - Leg. - 21 h30
• CINÉPOLlS 2
eBatman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

12hB, 15h30, 18h55, 22h30
• CINÉPOUS3
e Outback - Uma Galera Animal - Dub. - 13h, 15h, 17h,
19h

, Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

21h10C
'O Ditador - Dub. - 21h10A
.CINÉPOUS4
e 360 - Leg. - 14h, 16h50, 20h, 22h;35
• CINÉPOUS5
eNa Estrada - Leg. -14h20, 17h20, 19h50, 22h10
.CINÉPOUS6
e À Beira do Caminho - Leg. - 14h30, 17h10, 19h30,
21h50
• CINÉPOUS 7
'A Era do Gelo 4 - Dub. -13h40, 16h10, 18h30
-Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge_- Leg.-
20h50

* A - Somente sexta (17/08) e sábado (18). B - So
mente sábado (18) e domingo (19). C - Exceto sexta

(17) e sábado (18)

PARK EUROPEU BLUMENAU
.ARCOPLEX 1
, Outback: Uma Galera Animal - 3D - Dub. - 13h40,
15h30, 17h15

, O Vingador do Futuro: Dub. - 19h
, O Vingador do Futuro - Leg. - 21 h30
.ARCOPLEX2

,,O Vingador do Futuro - Leg - 14h 16h20, 18h40, 21 h
.ARCOPLEX3
, A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h40

'O Ditador - Leg. - 21 h10
, O Que Esperar Quando Voce Está Esperando -

16h40, 19h,21h10
.ARCOPLEX4
, Batman: Ressurge - Dub. - 14h20, 17h30
, Batman: Ressurge - Leg. - 20h40
.ARCOPLEX5
'A Filha do Pai - Leg. -15h10 (sábado)
'Aqui em Baixo - Leg. -16h50-(domingo)
'E Agora Aonde vamos? - Leg. - 21h35 (domingo)
'Intocáveis - Leg. - 21h35 (sébado)
, MyWay, o mito além da música - Leg. - 18h50

(domingo)
,

'Paris-Manhattan - Leg. -15h10 (domingo)
, Titeuf - Leg. - 13h30 (sábado e domingo)
'Um Evento Feliz - Leg. -19h30 (sábado)

Hebe Camargo
. permanece internada

A apresentadora Hebe Camargo segue
internada no Hospital Albert Einstein, em
São Paulo. Segundo o hospital, Hebe está

em tratamento de suporte nutricional e

metabólico, com resposta satisfatória, e

não tem previsão de alta. Hebe foi ao hos

pital na terça-feira para realizar exames de
praxe, quando o médico responsável por
ela resolveu mantê-la internada para ob

servaçõesmais extensas.

'Bara Bara Bere Bere'
de Teló na Europa
a paranaense Michel Teló, que se pro

jetou internacionalmente com o hit �, se
eu te pego', acaba de emplacar mais urna
lá fora. Feita sob medida para o mercado

europeu, a regravação de 'Bara Bara Bere
Bere' já é urna das mais baixadas na Itália,
de acordo com o site do iTunes. Recém-lan

çada, a música, cujo refrão repete exausti

vamente o título, deve ser assimiladamais
facilmente por quem não fala português.

Robert Downey Jr se
fere em filmagem
Robert Downey Ir sofreu urn ferimento

no tornozelo devido a urn acidente emUma

cena de ação nas gravações de 'Homem de
Ferro 3'. Em razão disso, a produção do fil
me será atrasada, enquanto ele se recupera,
informou a MarveI. Robert Downey Ir in
terpreta o protagonista Tony Stark. a filme

dirgido por Sharie Black deve contar com,

pelo menos, três vilões diferentes. A estreia

está prevista para 26 de abril de 2013.

,

ro CO

CVl ÁRIES
-

I
-

Aproveite este dia para reunir seus familiares em sua

casa. Assim, conseguirá fortalecer os vínculos e passar ,

bons momentos com pessoas de sua estima No
relacionamento a dois, tudo indica que a sua dedicação
ao par será recompensada Cor: laranja.

U TOURO

U Em casa, não descuide de suas atribuições. Aproveite a
oportunidade para conversar e ensinar os mais' jovens.
Dê mais carinho aos amigos e familiares próximos. A
dois, um pouco mais de zelo e atenção trará felicidade
ao romance. Cor: tons pastel.

II GÊMEOS
Bom momento para ficar no aconchego de seu lar

e cuidarmais de si e de seus familiares. Curta as

pessoas de sua estima Fazer caminhada ao ar livre ou

praticar exercícios físicos com quem ama é uma ótima

pedida. Compartilhe bons hábitos! Cor: rosa.

� CÂNCER
� O relacionamento com familiares, princ1;Ja1mente

irmãos, não estará dos melhores. Expresse o que
pensa e busque o respeito de todos,mas não tente
impor suas vontades. Com a pessoa amada, uma boa
conversa vai esclarecer mal-entendidos. Cor: lilás.

..[) LEÃo
UL Procure manter suas finanças pessoais sob coní!'Ole.

Analise as suas despesas e avalie melhor os seus
gastos. Que tal evitar despesas desnecessárias? No

campo sentimental, o par precisa sentir sua presença -

compartilhe sua vida com ele. Cor: preto .

lfh VIRGEM

li...\' Dedique este dia para praticar atividades prazerosas.
Quanto mais liberdade tiver, melhor se sentirá. Em
casa, incentive a harmonia familiar. No romance, sua
alma gêmea vai exigirmais atenção, demonstre seus
sentimentos mais claramente. Cor: lilás.

"Ele é o gTaIlde amor
daminha vida,", diz Zilu

Depois de Zezé Di Camargo revelar o
fim de seu casamento comZilu, com quem
estava há 30 anos, a ex-mulher do sertane

jo afirma que o cantor é seu grande amor.

"Todo mundo sabe qual é nossa história e

ela vai continuar, estando juntos ou não.

Nós estaremos sempre unidos, presente
urn comoutro de coração, de alma, de qual
quer coisa. Ele é o grande amor da minha
vida emeu grande amigo.Vai ser sempre."

.n. UBRA
- Discrição é a palavra de ordem. Cumpra suas

respOnsabilidades sem chamar a atenção dos outros.
Dedicar parte de seu dia aos familiares e amigos pode
sermuito prazeroso. No setor afetivo,mostre seu jeito
gentil e seu amor vai se derreter: Cor: bege.

m ESCORPIÃO

IIL. Em casa, conversas francas podem render bons frutos,
porém cuidado para não ofender seus familiares com

palavras. Boa fase para refletir sobre a sua vida Seja
mais romântico(a) e viverámomentos de grande
felicidade ao lado de seu amor: Cor: creme.

.. '" SAGITÁRIO
)(..

-

As tarefas e os compromissos com o pessoal de casa
podem tomarmais seu tempo do que o esperado.
Foque em suas atividades ou poderá cometer enganos
e ter que refazê-Ias mais a frente. A dois, aposte no

diálogo e tudo vai se resolver: Cor: tons escuros.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Não há porque satisfazer aos outros mais do que a si
,

mesmo(a). Procure fazer um passeio que te agrade.
Deixe as preocupações de lado e busque momentos
de alegria Aproveite que seu charme para se

aproximar daquela pessoa especial. Cor: laranja

� AQUÁRIO
""""""'" Cuidado para não assumirmais compromissos do que

pode cumprir: Aproveite o dia para finalizar tarefas

pendentes. Reserve um tempo para se distrair com os

amigoS. Convídar seu amor para participar do seu dia é
uma ótima pedida Cor: azul-claro.

,

\ I PEIXES
'

7T Colabore com as pessoas ao seu redor: Em casa,
demonstre sua capacidade de realizartareras�
Preocupações não estão descartadas, mas conseguirá
solucioná-Ias facilmente. No campo afetivo, demonstre
que valoriza sua cara-melade. Cor: lilás.
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Adriana DaIIma.nn Girolla homenageia seumaridó
Geovani Candido Girolla pelo seu aniversário dia
20 com muito aDlor e carinho, dizendo que o ama

muito e que ele é tudo na sua vida. Os ilitegTantes
do Moto Clube Alta Rotação também querem lhe

desejar um feliz aniversário e que tenha muitos

quilômetros para rodar por estes caminhos da vida

Clientes do Studio Chic C.EA.(Centro Estético
Animal) querem desejar parabéns as meninas
que �ompareceram no Curso Internacional com

Christina Pawloski em Florianópolis. Na foto estão
Laniê, Andréia, Christina Pawloski, Mayra e Anna

"

com os cães Athila e Fred Larissa C.

".

Ronan Alfred Beling
Konell comemora
aniversário dia 19,
completando 6 anos.

Toda a família deseja-llle
muitas felicidades!

Feliz aniversário para
Heloísa que completa
4 aninhos hoje. Quem
parabeniza são os

pais Francis e Edegar.
'�os você, rdha!"

Rosana comemora
a passagem do seu

. ".

aJUversano e a

família deseja muitas
felicidades, muita luz e

muito amor

Os pais Janete e Alvacir,
os irmãos Mateus e

Jeferson e a cW1hada
Luiza parabenizam Aline
Larsen que completa

15 anos neste domingo.
Desejam-lllemuita
felicidade, saúde e

sucesso!

Thaeme Mokwa manda
muitos beijinhos

para a Tia Dandara

pela passagem do
aniversário dela, dia 17

Arthur Henrique
Tavares

, completou um
mês no dia 11.

A dinda Aline e

os pais Daiene
Moraes Machado

e Daniel Alves
Tavares estão

radiantes com a

chegada desse
anjinho

Os amigos e familiares

parabenizam Juliana
Twardowski pelo
. ".

aJUversano que ocorre
nesta segunda-feira,
desejando muitas

felicidades

Parabéns a
Mackeli Cypriani
pelo aniversário
comemorado no
dia 11. Muitas
felicidades!

Cesar Quirino Da Cruz
está hospitalizado e,

portanto, afastado do

convívio dos amigos e

colegas de trabalho.
Conf":aantes em Deus que
logo ele estará na ativa
novamente, os colegas
servidores da Secretaria

Municipal de Obras de

Jaraguá do Sul desejam
plena recu� e seu

retorno

Lavínea Larissa Lopes
Malicheski comemora
aniversário de 9 anos

hoje. Seus,pais Ademir
e Nilda desejam muita

saúde, paz e felicidades!

Vô Lauro comemorou
aniversário no dia 16

e sua princesa Yasmin
Karina de Siqueira envia
um beijão e diz que o

amamuito
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Pavimentação na
ruaAntônio Prim foi
concluída há três meses
e terá que ser refeita

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Depois de anos solicitando a

'colocação do asfalto e de três

abaixo assinados, o pedido de pavi
mentação feito pelos moradores da
rua Antônio Prim, do bairro Vila
Lenzi foi atendido. Faz três meses

que a obra foi concluída, porém,
há quase duas semanas, os mora

dores se surpreenderam com a re

tirada de parte do asfalto. Tudo por
causa da não instalação da rede de

esgoto ser feita antes das melhorias
de pavimentação.

O aposentado Ladislau Kaslo

wski, 71 anos, mora na região há 25

anos, e estranhou a realização do

trabalho depois de ter sido finaliza
do o asfalto. "A implantação da rede
de esgoto deveria ter sido pensada
antes da pavimentação. A minha

preocupação agora é que o investi

menta de mais de R$ 2 mil que foi

pago no asfalto seja jogado fora", se
preocupou o morador.

Kaslowski acha que residentes no
local podem correr o risco de per
der a garantia de cinco anos sobre
a obras de pavimentação dada pela
empresa Infrasul Infraestrutura. A

dona de casa Edite Corrêa, 50 anos,
também está preocupada . com o

dinheiro que investiu. Ela também

pagou R$ 2 mil pela obra. "A maio
ria dos moradores, assim como eu,

pagou pela a pavimentação à vista",
relatou. Ela disse que teve morado
res que, devido à largura do terreno

de fachada para o asfalto ser maior,
chegaram a investir R$ 4mil na obra.

Ela revelou que as obras começa
ram na semana passada e acredita

que, devido ao estrago na via, haverá
demora no término da obra.

Desencontro no

cronograma de serviços
A Assessoria de Comunicação do

ServiçoAutônomoMunicipal deÁgua
e Esgoto, (Samae) de Iaraguá do Sul
informou que a instalação do esgoto
não foi realizada antes da colocação
do asfalto devido a um desencontro
com o cronograma de pavimenta
ção das ruas com o de implantação
da rede sanitária. Por causa dessa si

tuação foi feita a colocação do asfal
to antes das obras de saneamento, o

que teria provocado a necessidade da
retirada de parte do pavimento. O as

sessor de comunicação do Samae,Vi
nícius Schweighofer, ressaltou que o

Samae, sempre que possível, ajusta
seu cronograma de obras com o da

prefeitura para não acontecer proble-

más como o da ruaAntônio Primo

Schweighofer afirma que a em

presa que faz a instalação de esgo
to - a Paviplan - é terceirizada e tem

a obrigação de repor o asfalto depois
da conclusão da obra, sem custos

aos moradores. Ele disse que o prazo
dado pelo Samae para o término dos

serviços é de mais 15 dias. "Todas as

ruas que tem tubulação podem ser

alvo da manutenção, devido a danos
nos canos e vazamentos", salientou.
Em relação à garantia do asfalto da rua
Antônio Prim, o responsável pelo Setor
de Contratos da empresa que fez a pa
vimentação (lnfrasul Infraestrutura),
Paulo Porrens, explicou que nesse caso

não haverá perda da garantia do asfalto.

Ao

TRANSITO Recorte na rua causa dificuldade no trânsito.
Samae arlrma que garantia do asfalto não será perdida
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Ladislau mostra os danos causados ao asfalto

Sólida empresa no

segmento de
estacionamentos, abrindo
filial na cidade, contrata:

Ambos os sexos, acima de
18 anos, ensino médio

completo ou cursando.
Não necessita experiência.

,
Trabalho externo em

atendimento ao público.
Oferece:

4 Registro em Carteira

Vale Transporte
Cesta Básica

Seguro de vida

Uniforme Completo

..",. Plano de Carreira

� Treinamento

Zo
O·i·g·í·t·a·1
daraguá do Sul
É.......... ......

Estapar'
esta c i (") n a nn et: tos
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BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Vende-se fábrica de Conservas Alimentícias na cidade de Bal
neário Camboriú, com clientela formada mais de 32 anos no

mercado, no valor de R$175.000,00. Tratar com Jaime nos te

lefones: (47)9122-0300 ou (47)9664-0865.

Romeo Piazera

Júnior,advogado

Sujismundos eleitorais
SAL JIO AGRADÁVEl!'

IA:ltAanÀ INIMIGO SILENCIOSO
/\ campanha eleitoral, ainda

fique esteja demasiadamente

tímida, está mostrando que não
'

tem nada diferente das batalhas
eleitorais passadas. Mesmo diante
da evolução eletrônica, a maioria
dos candidatos prefere mesmo é a
surrada tática do marketing alter
nativo, aquele que usa canteiros

centrais, rotatórias, cartazes, san
tinhos e panfletos para tentar con
vencer o eleitorado que é a opção
para um cargo Legislativo ou Exe
cutivo. A campanha é um lixo só.

O fato é que essa velha prá
tica em cada nova eleição deixa
um rastro de poluição visual que,
na maior parte das vezes, é difícil
de ser apagado. Com isso, a cida
de acaba sendo tomada pelo lixo
eleitoral e os candidatos nada
fazem para tentar encontrar um

caminho que leve às eleições lim
pas. Não adianta falar em uma

eleição limpa e ética, quando o

que vemos é um emporcalha
menta visual e sonoro da cidade.

Ao invés de debater ideias e

tos prefere passar seus projetos
para o papel (já que o papel acei
ta tudo) e depois distribui o ma
terial sem qualquer critério, ou
seja, são ecologicamente incor
retos. Quando não é a poluição
visual, provocada pela ocupação
exagerada dos espaços públicos,
enchimento de caixas de correio
com lixo eleitoral, é a poluição
sonora, propagada por carros de
som que levam ao eleitor trechos
das mensagens dos candidatos.

Será que algum político já
parou para pensar na utilidade

prática da chamada mídia al
ternativa? O que adianta gravar
uma mensagem de dois ou três
minutos para reproduzi-la em

um carro de som que trabalha
em movimento? Será que o can

didato não percebe que o eleitor
nunca terá como ouvir integral
mente a mensagem gravada?

- A sensação é que os candida
tos que apelam para carros de som
acreditam piamente que o eleitor
sairá correndo atrás do veículo até

para lhe dizer, como se fosse um
trio elétrico. Em tempos de mídia
social, parece faltar criatividade
aos candidatos que se apresentam
até o momento, se bem que a Jus
tiça Eleitoral também tem deixado
as eleições engessadas.

O detalhe é que a poluição
eleitoral (sob as suas mais diversas
formas) transparece uma imagem
de um candidato que não respeita
o espaço social que é de convívio
de todos. O eleitor tem todo o di
reito de pensar que se o candidato

emporcalha a cidade, não possui
a mínima condição de postular
um cargo público, pois que se não

cuida da cidade e não respeita os

seus cidadãos que pretende re

presentar, não deve fazer isto em

casa e muito menos com os seus

familiares. Educação se aprende
em casa e se exercita e aplica na

vida, inclusive na vida eleitoral. A

sujeira e rastro de poluição visual
e sonora deixadas pelos candida
tos já representa um bom critério

para influenciar na escolha eleito
ral. Atenção, eleitores!

A pressão alta é um dos principais
fatores que podem levar ao derrame

cerebra, ataque cardíaco e falência
renal com necessidade de entrada
em programa de diálise. O grande
problema é que a pressão alta,
na maioria das vezes,não produz
nenhum sintoma. Portanto, é
muito importante que as pessoas
procurem medir a pressão arterial
de tempos em tempos para melhor
controle e prevenção de doenças
cardiovasculares.
O sal é umas das principais ra

zõesque elevam a pressão arterial.
RSduzir o consumo de sal diminui

doenças do coração, cérebro e rins,
como também reduz a chance
de câncer do estômago,
osteoporose e até catarata.
Comer pouco sal significa moderar ou
abolir a ingestão de alimentos proces
sados e industrializados. Aproximada
mente 76% do sal que consumimos
vêm desse tipo de alimento.

1 - Moderação no consumo de pães
em geral (um pãozinho francêstem
quase um grama de sal)

2 - Queijos em geral (exceção feita
áqueles queijos que tem escrito
"sem sal" no rótulo).

3 - Evite embutidos (salsicha, linguiça,
salame presunto, mortadela etc.).

4 - Evite enlatadose

envidrados(Azeitonas, palmito, ca
tchup, mostarda, maionese,ervilha ou

milho em lata, atum em lata, sardinha
em lata, shoyo e molhos em geral).

5 - Retire o saleiro da mesa.

• O consumo médio de sal da popula
ção adulta gira em torno de 12 a 15

g de sal por dia.Com as recomen

dações acima conseguimos atingir
as recomendações de consumir no
máximo 5g de sal por dia;

• É importante informar que devemos

aprender a ler os rótulos dos alimen
tos industrializados para verificar o
teor de sal;

• Educar as crianças a consumir
alimentos com baixo teor de sal

previne uma série de doenças na

idade adulta. -

projetos, a maioria dos candida- -ouvir tudo que a mensagem teria
Para uma dieta com baixo teor de sal,
basta seguir a regra dos cinco dedos:

EDITAL
CONCORRÊNCIA N° 106/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGuÁ DO SUL
TIPO MAIOR OFERTA POR ITEM

OBJETO: Outorga da permissão remunerada de uso de espaços e áreas do "Parque Municipal de Eventos", situada a

Rua Walter Marquardt n.? 910 - bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul/SC, a título precário, visando a exploração
comercial de pontos de alimentação e artigos para festas durante a XXIVa Schützenfest, no período de 10 a 14 de outu

bro de 2012, de acordo com as especificações constantes do Anexo I deste Edital.
REGIMENTO: Lei Orgânica do Municípicf,' Lei Municipal n.? 3.875, de 13 de agosto de 2005; Lei Federal 8.666/93 e

demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09 horas do dia 19 de setembro de 2012, na Coorde
nadoria de Finanças e Planejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do SL!I, sita a Av. Getúlio Vargas n.? 405, bairro:
Centro, Jaraguá do Sul/SC.
ABERTURA dos ENVELOPES: As 09:30 horas do dia 19 de setembro de 2012 na sala de reuniões da Fundação Cul

tural de Jaraguá do Sul.

OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet nos endereços www.jaraguadosul.
sc.qov.br e htlp:\\cultura.jaraguadosul.com.br ou poderão ser retirados na Coordenadoria de Finanças e Planejamento
da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, telefone (0**47) 2106-8723 ,8719, no endereço acima, no horário das 07:30
horas as 11 :30 horas e das 13 horas as 17 horas, sem qualquer custo.
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelos fones (0**47)
2106- 8723/8719 ou pelo Fax (0**47) 2106-8700, ou ainda pelo e-mail ou fundodecultura@jaraguadosul.sc.gov.br (Sra.
Marilene Giese).
Jaraguá do Sul (SC), 14 de agosto de 2012.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA - Presidente

Fonte: Dr Celso Amodeo - Cardiologista e Nefrologista - Chefe da Seção de

Hipertensão Arterial e Nefrologia- Instituto Pazzanese de Cardiologia - SP)

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

Jaraguá, corn.o apoio do jornal O Correio do Povo, publica matéria
sobre temas importantes relacionados á saúde, levando

informação e conhecimento à comunidade.

EDITAL
CONCORRÊNCIA N° 108/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO MAIOR OFERTA GLOBAL

OBJETO: Outorga da permissão remunerada de uso de 12 (doze) ca
marotes localizados no Pavilhão "A" do denominado Parque Municipal
de Eventos, situado a Rua Walter Marquardt n.? 910 - bairro: Barra do

Rio Molha - Jaraguá do Sul/SC, a título precário, compreendendo o pe
ríodo de 10 a 14 de outubro de 2012, durante a XXIVa Schützenfest,
de acordo com as condições previstas neste Edital e as especificações
constantes do Anexo I deste Edital.
REGIMENTO: Lei Orgânica do Municlpio: Lei Municipal n.? 3.875, de 13

de julho de 2005; Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 15 horas
do dia 19 de setembro de 2012, na Coordenadoria de Finanças e Pla

nejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, sita a Av. Getúlio

Vargas n.? 405, bairro: Centro, Jaraguá do Sul/SC.
ABE�TURA dos ENVELOPES: As 15:30 horas do dia 19 de setembro

de 2012 na sala de reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.

OBTENÇÃO DO EDITAL: �) O edital e seus anexos estarão disponíveis
na Internet nos endereços www.jaraguadosul.sc.gov.br e http:\\cultura.
jaraguq_dosul.com.br ou poderão ser retirados na Coordenadoria de Fi

nanças e Planejamento da Fundação Cultural de Jaraquá do Sul, telefo
ne (0**47) 2106-8723 e 8719, no endereço acima, no horário das 07:30
horas as 11 :30 horas e das 13 horas as 17 horas, sem qualquer custo.
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por
escrito no endereço acima ou pelos fones: (0**47) 2106-8723/8719 ou

pelo Fax: (0**47) 2106-8705, ou ainda pelo e-mail fundodecultura@jara
guadosul.sc.gov.br (Sra. Marilene Giese).
Jaraguá do Sul (SC), 14 de agosto de 2012.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA

/�----------------------------------------------------------------------------�

E O I TAL
CONCORRÊNCIA N° 107/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUA DO SUL
TIPO MAIOR OFERTA

OBJETO: Outorga da permissão remunerada de uso de espaços e áreas do "Parque Municipal de Eventos", situada a

Rua Walter Marquardt n.? 910 - bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul/Se, a título precário, visando a exploração
comercial de bebidas (chopp, refrigerante e água) durante a XXlva Schützenfest, no período de 10 a 14 de outubro de

2012, de acordo com as condições previstas neste Edital e as especificações constantes do Anexo I deste Edital.
REGIMENTO: Lei Orgânica do Município; Lei Municipal n. ° 3.875, de 13 de julho de 2005; Lei Federal 8.666/93 e demais

alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 13:30 horas do dia 19 de setembro de 2012, na Coorde

nadoria de Finanças e Planejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, sita a Av. Getúlio Vargas n.? 405, bairro:
Centro, Jaraguá do sul/se.
ABERTURA dos ENVELOPES: As 13:45 horas do dia 19 de setembro de 2012 na sala de reuniões da Fundação Cultural

de Jaraguá do Sul.

OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet nos endereços www.jaraquadosul.
sc.gov.br e http:\\cultura.jaraguadosul.com.br ou poderão ser retirados na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da

Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, telefone (0**47) 2106-8723,8719 no endereço acima, no horário das 07:30 horas

as 11 :30 horas e das 13 horas as 17 horas, sem qualquer custo.
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelos fones: (0**47)
2106-8723/8719 ou pelo Fax: (0**47) 2106-8705, ou ainda pelo e-mail fundodecultura@jaraguadosul.sc.gov.br (Sra. Ma-
rilene Giese).

'

Jaraguá do Sul (SC), 14 de agosto de 2012.
JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA - Presidente

Presidente
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Atendimento começa
na semana que vem

Delegacia da Comarca de Guaramirim
inicia as atividades em outro local na terça

GUARAMIRIM
........................................................................... , .

Débora Remor

Esqueleto. Assim é chamada
a antiga Delegacia de Polícia

de Guaramirim, que permanece
atendendo ao público até segun
da-feira, dia 20. A partir de terça
feira, os boletins de ocorrência
e registros serão feitos em novo

endereço, na rua 28 de agosto. A
mudança dos documentos e dos

poucos móveis que puderam ser

reaproveitados foi feita no final
desta semana, porém as linhas
de telefone e sistema de infor
mática devem ser transferidas na
semana que vem. .

Outros móveis chegam du
rante a semana, e assim os do
cumentos poderão ser organi
zados. Por enquanto, as caixas
estão espalhadas pelos cantos e

sobre as mesas de estagiários e

agentes. "Com essa estrutura va

mos poder atendermelhor, ficou
mais prática", comentou o escri
vão estagiárioWellinton Lima.

O delegado Walter Santin

complementa: "com um am

biente mais adequado, arejado,
até os profissionais aqui vão
trabalhar mais motivados". Os

quatro agentes e uma escri
vã novatos, que começaram a

trabalhar no dia 15, até agora
só ajudaram na mudança, mas
devem atuar como policiais em
breve. O delegado está confian
te na abertura das portas à po
pulação na terça-feira. "Agora,
finalmente, falta pouco."

Zenita da Silva, responsável
pela cozinhahá 14 anos, aindanão
aceitou bem a mudança, e torce

para que aDelegacia funcione por

pouco tempo no local provisório.
"Estou meio perdida, a cozinha lá
na c�sa antiga era maior e tinha
sido reformada há apenas dois

anos, ainda estava boa', lamentou.
"Mas vou me acostumar sim, vou
começar a gostar rapidinho."

O comissário Marcelo de
Marco faz o plantão da última
sexta - feira no antigo endereço.
Ele não vê a hora de começar o
atendimento no prédio novo, e

dar adeus aos moradores histó
ricos da casa número 93 da rua
Írineu Vilela Veiga, no Centro.
"Não aguentamosmais o cheiro

. do ninho de gambás que vivem
no forro", apontou De Marco.

'Aqui está tudo sucateado,
não conseguimos nem prestar
um serviço digno à população",
desabafou o comissário. A dú
vida dele agora é em relação à

construção da futura Delegacia,
no lugar da atual. 'Acho que vai
demorar muito, basta pensar no
tempo que levou para a constru

ção do quartel da PolíciaMilitar."

FABIO MOREIRA

MELHORIAS Gabinete do delegadoWalter Santin está pronto na nova sede

.. REQUiSiTO .

: .
",

- Ensino Supericr relacionado à-saúde e especialização em gestão.

OFERECEMOS·
.

-Salário compatível e benefícios de empresa de grande porte

\

Seio 1'llOIDadial

Família recebe auxílio
Com risco de ser despejada

de uma moradia precária e sem

banheiro, localizada no Lotea
mento Maas, na comunidade
de Rio da Luz, uma família con

seguiu o apoio de um grupo de

pessoas de Jaraguá do Sul e será
transferida para uma moradia

melhor, no mesmo bairro.
A situação vivida pela dona de

casa Maria Inêz da Costa, 31, do
marido e mais quatro filhos, foi
revelada pelo jornal O Correio do
Povo, na matéria publicada na

edição da última terça-feira, dia
17. Eles moravam num casebre
doado pelo patrão do marido da
dona de casa. A área foi vendida

para outra pessoa, que exigiu a

saída dos moradores: O prazo
para a retirada era até este sába
do. Sem local paramorar, a famí
lia ficou desamparada.

A divulgação da reportagem
levou o caso ao conhecimento da
comunidade e um grupo de jara
guenses, que prefere ficar anôni-

mo, se uniu e vai pagar o aluguel
de uma casa, no mesmo bairro,
para que a família possa morar

enquanto não é contempladapelo .

programa de habitação da prefei
tura. A mudança está prevista
para acontecer no dia 10 de se

tembro. O dono do terreno onde
a família mora teria concordado
em darmais prazo para os mora
dores ficarem no local até a data
marcada para amudança.

Apesarde terem cadastro junto
à Secretaria Municipal de Habita
ção hámais de dois anos, até ago
ra a família não foi beneficiada. A
secretária da pasta, Salete Walz,
informou que no momento não
há moradias disponíveis, somen
te projetos de novos residenciais.
Um deles já teve a obra iniciada
este ano emRio da Luz,mas apre
visão é que seja concluída somen
te emmeados de 2013.

O casal tem quatro filhos, com
idades entre 12 e dois anos, e ren
da de poucomais de R$ 700 ..

Fec'lrilados

Polícia interdita prostíbulos
A Polícia Civil interditou 12

casas de prostituição em Guara

mirim, Massaranduba e Schro
eder, na noite de quinta-feira.
Caso os estabelecimentos vol-

.

tem a funcionar sem a permis
são da Justiça, os proprietários
podem ser presos em flagrante.

A intimação para fecharem
as portas foi feita depois de um

parecer da Polícia Civil e do re-

colhimento dos alvarás. As ra

zões para o fechamento foram o

descumprimento do horário de

funcionamento, deturpação da

função para a qual foram autori
zadas a funcionar e pela alta inci
dência de crimes. "Todas as casas

de prostituição da comarca estão
oficialmente fechadas e, se houver

descumprimento, vamos prender
os responsáveis", declarou Santin..

'llio,lência domésti(�fi§t

Acusado de ameaças é solto
Foi liberado na manhã de on

tem o homem de 31 anos detido
na noite de quinta-feira, por. vio
lência doméstica, em Massaran
duba Ele ameaçou com uma faca
de cozinha a mulher, de 31 anos.

Ela' conseguiu fugir. de casa, na

ruaOtto Bauer, no Centro. Quan
do a Polícia Militai chegou, o'

acusado se recusou a colaborar e
usou a filha, de dois anos, como

escudo durante a negociação.
Os policiais arrombaram a porta
e fizeram o disparo de arma de

choque e imobilizou o suspei
to. A menina não se feriu e está

junto com a mãe. As duas estão

amparadas por uma medida

protetiva que impede o agressor
de se aproximar. O acusado foi li- .

berado ontem e se comprometeu '

a cumprir o afastamento.

"',_.- _. .;.. "ABANDONO·DE EMPREGO'·'
Ao

-.

Sr. Cleverson Cesar Padilha - CTPS 181950 - Série 0001 O =�PR

Esgotados nossos recursos de localização e tendo. em vista encontra-se
em local não sabido, convidamos o Sr. Cleverson Cesar Padilha, portador
da CTPS 181950 - série 00019-SC, a comparecer em nosso escritório,
a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 02/05/2012,
dentro do prazo de 48 horas a partir desta publicação, sob pena de ficar
rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art..
482 da CLT. ,/

Jaraguá do Sul, 17 de agosto de 2012.

JWFN Coberturas Ltda EPP
CNPJ: 09. 425.259/0001-59
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Novo negócios

Preparativos para ampliação
Shopping Breithaupt
pretende iniciar
nesse semestre as

vendas dos novos
. .

espaços comerciais

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Acomercialização das 80 no

:vas salas comerciais da am

pliação do Shopping Center

Breithaupt, em Iaraguá do Sul,
deve começar nesse semestre.

Depois de 18 meses de espera

pela aprovação do projeto ar

quitetônico pela prefeitura, o

investimento de R$ 80 milhões

aguarda a finalização dos pro

jetos complementares, como o

hidráulico e o elétrico, para sair

do papel. A expectativa é de que
as obras iniciem ainda este ano e

que a ampliação seja concluída e

inaugurada no segundo semes

tre de 2014, com os espaços co
merciais preenchidos.

Para o superintendente do

shopping, Heine Withoeft, os

18 meses necessários para a

aprovação do projeto inicial es
tão dentro do padrão do mer-

EDUARDO MONTECINO

PROJEÇÃO Shopping Breithaupt terá uma expansão de 70 para 150 lojas

cada, devido à complexidade
da obra. De acordo corri ele,
a nova estrutura contará com

12 andares e uma área cons

truída de 48.000m2• Dos atuais
13.000m2 de área bruta locá
velo shopping irá contar com
26.200m2, o que significa um

salto de 70 para 150 espaços de

locação. Também serão insta
ladas 129 salas comerciais e

um hotel com 130 quartos.
Inaugurado em Jaraguá

do Sul há 13 anos, o shopping
abriga, entre as 70 opções de

compras e entretenimento,
praça de alimentação, alame
da de serviços, lojas, hiper-

mercado, magazine, cinemas,
parque infantil e estaciona
menta. Atualmente, o shop
ping recebe, mensalmente,
cerca de 450 mil pessoas, o

que segundo Withoeft, equi
vale a três visitações mensais

de cada um dos 143 mil habi
tantes de Jaraguá do Sul.

Prom ção social

Feira Ponta de estoque oferece preços atrativos naArena
A Arena Jaraguá sedia nes

te final de semana a 14a Feira

Ponta de Estoque. O evento

conta com 141 estandes, que
comercializarão produtos a

preços baixos. A ação é promo
vida pelo Rotary Clube de Iara-

. guá do Sul e as expectativas de
vendas são boas.'

De acordo com o presiden
te do Rotary, Renato Piazera

Junior, a feira vem crescendo

a cada ano, devido aos preços
que atraem os consumidores.

IINo ano passado mais de 40

mil pessoas passaram pela fei

ra. Este ano, esperamos superar
o número", disse. Renato des

tacou que o valor do retorno

obtido ao final do evento será

aplicado em entidades benefi
centes do município.

Os produtos à venda vão

desde bijuterias até estofados,

e o espaço conta com praça de

alimentação e área de recre

ação infantil. Neste sábado, o

horário de visitação será das 9h
às 21h. No domingo, a abertura
dos estandes será às 9h, fechan
do às 20h. A entrada é franca.

Incorporado'à feira, acontece
o tradicional Brechó do Rotary.
O estande pertence ao Rotary
Clube do Vale do Itapocu. Eles
comercialização mais de quatro
mil peças, entre roupas e aces

sórios, partindo do valor de R$ 2.
O estande conta com acessórios,
roupas novas e usadas, masculi
nas, femininas e infantis.

A presidente do Rotary do

Vale, Maryalda Charão, está oti
mista corn as vendas deste ano.

Esta é a quinta vez que eles par
ticipam da feira. No ano passa
do, obtiveram a arrecadação de

R$ 8 mil. Ela explicou que todas

as peças que estarão à venda
foram doadas pela comuni

dade e empresas parceiras do
clube. liA finalidade do brechó
é dar a oportunidade às pesso
as de aquisição de boas peças
por valores simbólicos", disse.

Maryalda ressaltou que todos
os produtos usados estão bem
conservados e aqueles que não Para você ajudar
forem vendidos, serão doados Os interessados em

para entidades que vão repas- ajudar o Rotary Clube do
sar para pessoas carentes. Vale do Itapocu na refor-

O valor arrecadado no bre-
ma da Casa de Apoio Pa-

chó será investido na reforma e dre Aluísio Boeing podem
ampliação da cozinha da Casa

entrar em contato com
de Apoio Padre Aloísio Boeing, a presidente do Rotary,
um centro de recuperação para Maryalda Charão, pelo
dependentes químicos. IINo ano telefone' 9914-4724 ou ir à
passado já ajudamos esta insti- reunião semanal do clube,
tuição e este ano pretendemos que acontece nas terças-
investir todo o lucro para a obra", � .

d 12h' 13'h
d I id c. reiras, as as , no
ec arou a presi ente.A rerorma H t' ISS b ti

está orçada em,R$16míl.: . , .. ' .. , ." �.� ��".�.. a.� lan. .., ".

Serviço
O quê: FeiraPonta de Estoque
- Brechó do Rotary
Quando: Sábado, das 9h às

21h. Domingo, das 9h às 20h
Onde: Arena Jaraguá
Ingresso: Gratuito

Shopping

Lojas com
descontos
A "Febre do Shopping",

promoção realizada semes

tralmente no Shopping Center
Breithaupt, segue até domingo
e busca, de acordo com o supe
rintendente, Heine Withoeft,
incremento de 20% a 30% nas

verídas do período. A liquida
ção promete trazer até 80% de
desconto para um público esti
mado em 28 mil pessoas, ape
nas no sábado.

Para JucéliaTarnowsk.i, ge
rente comercial da Gamema

nia, o evento é uma oportuni
dade de intensificar a prática
de apresentar ao público as

novas tecnologias dos jogos
eletrônicos. IINós disponibi
lizamos para o público co

nhecer, jogar e experimentar
equipamentos de última ge
ração nos jogos eletrônicos".
Além disso, cerca de 30 tí
tulos de jogos, lias clássicos

para PlayStation 3", segundo
Iucélia, estão com descontos

que variam de acordo com a

forma de pagamento. O con

sole também está com 25% de
desconto. Com a promoção,
Iucélía espera um acréscimo

de 5% nas vendas.
A gerente de uma das lojas

de roupa masculina do Shop
ping Breithaupt, Aline Mizer

sk.i, espera vender, até o fim
da promoção, no domingo,
pelo menos 300 peças, algo
em torno de R$ 70 mil. O va

lor é quase cinco vezes maior

que a receita diária da loja,
de R$ 17 mil. As peças em li

quidação são das coleções
de inverno e, segundo Aline,
a intenção é liberar espaço
no estoque para as novas.

Segundo ela, algumas peças
"encalharam", porque o frio,
este ano, não foi tão rigoroso
como o esperado .

OTIMISTAAline

pretende faturar B$ 70

mü com a promoção
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão de Vendas

móve s
Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis.com

Ref.l029 - 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. 4023 - João Pessoa - LOTEAMENTO

RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTADO E

TRANQÜiLO. FINANClÁVEL. Terreno de
esquina - R$ 95.000,00

, 'Ref 1018 - Casa de alvenaria sendo 02 dormi
tório,sala,cozinha,lavanderia,bwc,churrasque
ira,Ol vaga de garagem. Pagamento entrada
de 50% + parcelas direto com o construtor

e saldo via financiamento bancário. FOTO
MERAMENTE ILUSTRATIVA. R$175.0oo,OO

.

Ref.l005 - 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.s001- 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

(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.I013 - ÁGUA VERDE - CASA DE ALVENARIACOM
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. RS 400.000,00

Ref.2027 - Bairro: Amizade - Apartamento
com 56m2 sendo 02 quartos,cozinha

mobiliada,sala,lavanderia,bwc mobiliado.Ol
vaga de garagem. R$ 140.000,00.

Cod. 10004 - Casa no Bairro

Água Verde com 382,OOm2
com 01 suíte, 04 dorm,

escritório, salão de festas com'

churrasqueira e 04 vagas de

garagem. Valor R$ 1.320,00

Cod 13005

Galpão Bairro

Baependi

com àrea de

1.411m2 + 03

bwc

(consulte-nos)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CENTRO

6.263 - TERRENO COM

1.151,50M2. R$500.000,OO

I

www.parcimoveis.com.br

3371-00imobili ria e gotti.com.br
-mail: imo e s@imobiliariamenegotti.com.br Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

CASAS:
BAIRRO: CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR BREITHAMPT,LOTE 120 -02

Ql'OS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR .R$ 450.00.
BAIRRO: BAIRRO jGUÁ 99 -RUA OSCAR SCHNEIDER, W 30l - OI SUlTE, OI

QTO, SL. COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 650,00
BAIRRO: jGUÁ 84 -RUA PAULlNA KRIEGER LESCOWICZ, WI86-0IQTO, SL,

COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 500,00
BAIRRO: VILA LENZI -RUA ROBERTO MARQUART,W 164- 02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 690,00.
BAIRRO: NEREU RAMOS -RUA GENNARO SARTT, N° 118- 02QTOS, 5L, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 550,00
BAIRRO: AMIZADE -RUA PERDTNANDOKRIEGER, N° 185 - oisurrs, 02QT05,
SL, COZ, BWC, LAV,CHURRASQUElRA E GARAGEM.R$ 1.200,00
BAIRRO: VILA NOVA -RUA FREDERICO CURT VASEL, N"122 -04QTOS, SL,

COZ, BWC, LAV E 02GARAGENS.R$ 970,00.
-RUA FREDERICO CURT VASEL, AO LADO N°652 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV

E ESPAÇO PI CARRO.R$ 600,00
BAIRRO: RIO CERRO II -RUA GERHARDT ROEDER, N° 69 -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 550,00
BAIRRO: ILHA DA FIGUEIRA -RUA MANOEL DOS SANTOS,N°500 -02QTOS,

SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 600,00
BAIRRO: TRtS RIOS DO NORTE -RUA ROD. MUNICIPAL, N"282 -02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 380,00
BArRRO: AMIZADE -GUARAMIRIM - RUA ARNOLDO 13ETONl,N" 65

-03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 700,00
-RUA JOÃO SOTTER CORREA, AO LADO N°739-0ISU!TÉ,02QTOS, SL, COZ,

.BWC,SACADA, LAV E GARAGEM.R$J.I00,OO
BAIRRO: GUAMIRANGA - RUA OLANDA PETRY SATLER, N" 210 - 03QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 650,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO: CENTRO -GOV. JORGE LACERDA, N" 373 - 02 QTOS, SL, COZ, BWC,

LAV, SACADA Cf CHURRA5QUEfRA GAR. R$ 650,00 -EDIF. FERRETTIIl

-RUA CANOlNHAS, N° 130 - OI SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, 02BWC, LAV, GAR. RS

880,00 -EDIF. DNA.lLDA
- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, W 600 -OI SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC,

LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 850,00 -EDIE JULIANA
-RUA MARIA BARDIN LENZI, N" 400 - OI SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,

CI-IURRASQUEIRA GAR. R$ 750,OO-EDIE GOMES
- RUA NELSON NASATO, N° 46 - 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA CI

CHURRASQUEIRA GAR. R$ 600,00 -EDIF. FERRETTII
-RUA AMBROSIO PINTER, N" 69 -FUNDOS -02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR. R$ 900,00
BAIRRO: CZERNIEWICZ -R. FRANCISCO 1'001', N° 960 - 02 QTO, SL, COZ,

BWC, LAV, SACADA Cf CHURRASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDIE GUIL

HERME
-R. FRANCISCO TODT, N" 960 - OI QTO, SL, COZ, BWC, LAV, E GAR. R$ 480,00

EDIF. GUILHERME
-R.PAULÓ B'ENKENDORF, N • 230 - OI SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,
CHURRASQUEIRA GAR. R$ UOO,OO -EDIE 04 ILHAS
BAIRRO: VILA I'.ENZI, RUA MARLA UMBELINA DA SILVA, N" 500 -IQTO, SL,
COZ, BWC, LAV. R$420,OO •

BAIRRO: TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOfFOL -LOT.CORUPA

-2QTOS, 5L, COZ, BWC, LAV E GAR.R$380,OO
BAIRRO: T1FA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N° 1606 -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 410,00
BAIRRO: BARRA DO RIO CERRO -RUA DAS CEREjEIRAS,SfN -02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 470,00 EDIF. WEDMANN

-RUA FELICIANO BORTOLINI, N"I 160 -OI SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,

CHURRASQUEIRA GAR. R$ 750,00 -EDIE EMANNUEL

BAIRRO: jGUÁ 99- R. OSCAR SCHNEIDER, N" 301 -02QTOS, SL, COZ, BWC,

LAV E GAR.R$ 480,00.
BAIRRO: VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ, N' 40 - 02QTOS, SL, COZ, BWC, ,

LAV E GAR.R$ 500,00 EDIF. JARDIM DAS MERCEDES
BAIRRO: AMIZADE -RUA ARTHUR GUlNTER, N"225 -02QTOS, S1. COZ, BWC,

LAV E GAR.R$ 500,00- COND. AMIZADE
-RUA ROBERTO ZIEMANN, N" 1J2I - 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA CI

CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 630,00- RES. CHEVALLlER
BAIRRO: CHlCO DE PAULA -RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA, N° 194

-OI SUrTE, 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, E GAR.R$ 1.300,00
BAIRRO: VILA LALAU -RUA WALDEMAR GRUBBA, N" 277 -OI SUíTE, IQTO,
se; COZ MOBILIA0!)., BWC, LAV E GAR.R$ 800,00 EDIl'. VENEZA

BAIRRO: BAEPENDI- RUA REINOLDO BARTEL, N" 727 -OI SUITE, IQTO, SL,
COZ, BWC, LAV, E GAR.R$ 750,00 EDI E BARTEL .

-RUA GEORG NIEMANN, TORRE DINAMARCA -02 QTOS,SL, COZ, BWC, LAV, E

GAR.R$ 600,00 EDlF. EUROPA
BAIRRO: ILHA DA FIGUEIRA-RUA JOSIÕ T. RIBEIRO, N"3695 -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV,SACADA a CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 600,00
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, N° 1014 -02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.

R$ 590,0
BAIRRO: jGOA ESQUERDO -RuA ADDOLARATA DALRl PRADI, N" 126

-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$550,OO
.

-RUA WALOOMIRO SCHMITZ, N° 160 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$550,OO
BAIRRO: VILA LENZI-RUA MARCELO BARBI, N" 314 - 2QTOS, SL, COZ, BWC,

LAV E GAR.R$ 440,00
BAIRRO: CENTENÁRIO -RUA ALFREDO CARLOS MÉIER, N" 137 -IQTO, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 450,00
-RUA HENRICH LESSMANN,N" 421 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 530,00.

,
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SANTA LUZIA

6,342- CASA COM 2 DORMITÓRIOS,
SALA DE ESTAR, COZINHA/COPA,

BWC, LAVANDERIA. R$120.000,00

CZERNIEWICZ

6.262- TERRENO COM ÁREA

DE 3.08,14M2, R$750.000,OOO

ESTRADA NOVA

CHICO DE PAULA

6.318- TERRENO COM 435,OOM2.

R$125.000,OO

TRÊS RIOS DO SUL

6.325-CASA COM 3 DORMITORI

OS, SALA, COPA/COZINHA, LA

VANDERIA, GAR. R$170.000,OO

TRÊS RIOS

ILHA DA FIGUEIRA

6.319- CASA COM 3 DORM., SALA DE

TV, COPA/COZINHA, LAVANDERIA,

BWC, GARAGEM. R$240.000,00

BARRA

CENTRO

6.337- APTO COM SUíTE, 2 DORMITORI

OS, BWC, SALA DE JANTAR/ESTAR,

COZINHA, LAVANDERIA E SACADA COM

CHURRASQUEIRA. R$230.000,00

6.340-GALPÃO COM ÁREA DE

24T,OOM2 + TERRENO COM ÁREA
DE 312,OOM2. R$130.000,OO

6.331-APTO·Cf UMA SUíTE, 2 DORMITÓRIOS,
SALNCOPA, COZo MOBILIADA, ÁREA DE

SERViÇO, BANHEIRO E GAR. ÚLTIMO ANDAR.

R$165.000,OO ACEITA FINANCIAMENTO

6.255- SOBRADO C/01 SUíTE + 03

QUARTOS, 3 SALAS, 3 BWC, ÁREA DE

FESTAS/MESA DE BILHAR, PISCINA, LAV.
E GAR. P/2 CARROS. R$380.000,00

JOÃO PESSOA

6.338- APTO COM SUíTE, 2 DOR

MITÓRIOS, BWC LAVANDERIA,
GARAGEM. R$262.000,OO

ÁGUA VERDE JARAGUÁ 99

6.330- CASA COM SUíTE, 3 DORM., 2
BWC, COPA/COZ., CHURRASQ., SALA

JANTAR, SALATV, ESCRITÓRIO, 3 VAGAS
DE GAR., DEPÓSITO. R$650.000,00

RIO CERRO

6.339- CASA COM 2 DORMITÓRIOS,
COPA /COZINHA, SALA, LAVANDERIA,
2 BWC, DEPOSITO. R$117.000,00

CENTRO

6.317- TERRENO COM 360,OOM2.

R$75.000,OO

RIO CERRO

TRÊS RIOS

6.324 - CASA ESTILO ENCHAIMEL. C/

DORM., SALA ESTAR, COPA/COZ., ÁREA
DE SERViÇO, CHURRASQ., PISCINA,
BWC E GARAGEM. R$ 215.000,00

6.313- ED. GARDEN FLOWERS, MOBILJADO Cf 1 SUíTE, 2 .

DORM., SACADACf CHUR., SAlA, COZ, BWC, LAV. E 2 VA

GAS DE GAR. (lADOA lADO). EDIFíCIO POSSUI: AAEADE

FESTAS, PISCINA, CINEMA,ACADEMIA. R$550.000,OO

6.326 - CASA 3 DORMITÓRIOS,
BWC, COZINHA, LAVANDERIA,
GARAGEM, R$110.000,OO

SCHROEDER

6.328-CASA Cf 3 DORM., SALA, COZo BAN

HEIRO, ÁREA DE SERViÇO, 3 VGS DE GAR.

OUTRA CASA MENOR 502 TAMBÉM Cf GAR. f

COZ.! 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.

BAIRRO: VILA RAU -RUA CARLOS HRUSCKA, N°72 -3QTOS, SL, COZ, BWC,

LAV, SACADA Cf CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 650,00
- RUA PREFEITO JOSE BAUER, N 93 -IQTO, SL, COZ, BWC, LAV EGAR.R$430,00
- RUA EUGENIO BERTOLOI, N° 218 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 420,00
BAIRRO: VIEIRAS -RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA, N"250 -2QTOS. SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 700,00.

KITINETE
BAIRRO -SÃO I,UIS -RUA FRANClSCO HRUSCI-jKA. LOTE 148 -SÃO LUIZ- OI

QTO E COZ JUNTO, BWC. R$ 250,00
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N" 916 -IQTO, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 500,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N" 224 - OIQTO, COZ E BWC.
- R$ 300,00
BAIRRO -VILA LENZI -RUA MARIA UMBELlNA DA SILVA,N° 700- IQTO, SL,
COZ, BWC, LAVR$ 420,00

TERRENO:
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO - Il.HA DA FIGUEIRA - 30X60 M2 R$ 1.000,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WILI IEIM, N" 2!i8 -03 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
E GAR .R$1.80·O,OO-lQOM2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUILHERME DANCKER,N" 161 - 34

M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL -AV.MAR. DEODORO DA FONSECA, N° 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER, N" 91-90M2 R$ 1.200,00
SALA COMERCIAL -RUA JOAQUIM FRANCISCO PE PAULA, N" 194 - 45M2

R$1.I00,OO

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

l:kIJ
m Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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Apartamentos no centro de Guaramirim, o edifício possui 3 tipos de apar
tamentos com 2 e 3 quartos, excelente padrão de acabamento com massa

corri,da, portas e rodapés brancos. Pré:�lo com elevador, playgroL1i1d, salão de
fes.tas mobHfadÇí e decorado, Preços a partir di:'! R$ � 59.01.9, 14 com entrada de
30% + 30 parcelas mensais em oub direto com a construtora, consulte opções

de pagamento em 60 e 90 meses.

Edifício localizado no centro de Jaraguá do Sul, com apartamentos de suíte + 1 quarto
e demais dependências, acabamento diferenciado com massa corrida, lamiflÇldo de
madeira, �et€) rEiPaiJ$doemgess0, preparação para split, sacada com churrasqueira,
Box para depósito na garágem. Áreas soCiais mobiliadas e decoradas. A partir de

R$192,840,72 consulte as condições de pagamento.

Apartamentos NOVOS com suIte + 2 quartos, acabamento diferenciado, excelente
localização, sacada com churrasqueira, área de serviço com sacada, opções com 1

9u 2 v de garagem. O EdificiÇ>�uihallde entrada e salão de festas dos
e d 5, 2 elevaqores, captação de ágIJa da chu'la, internet coletiva, en os

beneficios. Agende uma visita para conhecer o apartamento modelo decorado. Apar-
tamentos com valores a partir de R$21 (5.670,66, Aceita financiamento bancaria,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

o . ro - asa ., m,
e demais dependências, terreno cf 360,OOm2 todo

murado, ótima localização residencial. R$ 285.000,00
- aceita financiamento bancário.

Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem benfeitorias,
medindo com 470,OOm2, sendo 20,OOm de frente.

R$ 110.000,00 estuda propostas

CÓd.571

Centro - Ap. ct.

128,OOm2 privativos,
1 suite + 2 qtos, semi

mobiliado, 1 vaga

Próx. Caneri

R$ 280.000,00

Cód.471

ii Centro - Ap. cf

t 125,OOm2 privativos,
1 suite + 2 qtos, semi

mobiliado, 1 vaga

Próx. Bradesco

R$ 299.000,00

ALUGUEL

M·"'--P'- -'....: -'

grantto divide sala da coz.) ,
lavand.

e garag. R$900,00
Rel.2017 - Quitinetes - Centro - Ed.
Marechal Center - 01 qto., bwc, sala
e cozo conj. R$350,00
ReI. 2018 - Apto. - Centrà - 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$700,00.
Ref. 2028 - APARTAMENTO -Ilha

da Figueira - Com 01 suãe + 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
sUtte 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, annário 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 200m" , 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 porta rolo para

carga e descarga.Toda murada
com transformador industrial.

R$ 6.500,00.

ReI. 1003 - CASA PARA RNS
COMERCIAIS - CENTRO - Com 10

quartos, 04 banheiros, cozinha com
armários, toda murada. R$2.000,00
Ret. 2000 - APARTAMENTO - BAE

PENDI- Com sufte + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha, banheiro,
área de serviço com churrasqueira e

01 vaga de garagem. R$ 650,00
ReI. 2002 - Af'TO -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.
ReI. 2006 - APARTAMENTO - CEN

TRO - Com 01 sufte + 02 quartos,
sala, sacada com churrasqueira,
banheiro social, cozinha com móveis
sob medida, área de serviço com 02

vagas de garagem. R$ 1.300,00
ReI. 2007 - APARTAMENTO
CENTRO - Com 01 sufte + 02

quartos, sala com sacada, cozinha
com móveis sob medida, banheiro
social, área de serviço com 01 vaga
de garagem.R$ 900,00.
ReI. 2008 - APTO - CENTRO - Com
01 sutte + 02 quartos, sala com
sacada, cozinha com mobma, área

�=:::::::===:::::::=====::::::::::::::::::::::::::::=====:::::::===========::::::::===========::;::==================;==================:::; deserviço,banheirosocialcom01
vaga de garagem. R$1.200,00.
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.
Ret. 2010 - Apto. - CENTRO - Com
01 suãe + dois qtos., bwc social,
sala de estar, sala de iantar, coz.,
sacada, área de serviço, 01 vaga
de gar. Prédio cf elevador, piscina e

salão de festa. R$1.500,00
ReI. 2014 - Àpto. - CENTRO - ED.
ANA CRISTINA - Com sutte, 02 qtos,
sala com sacada e churras., bwc
social, cozo (apenas bancada de

TEMOS ÓTIMAS OpÇÕES DE SALAS
COMERCIAS !!
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EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494-J

Cód: 519 - APARTAMENTO - Centro, com 87m2,
2 dormitórios sendo 1 suite, 1 vaga de garagem.

Residencial Saint Tropez. R$ 260.000,00.

Plantão: 9135·8601

3371-0099 www.parcimoveis com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual dual.imb.br

www.ual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Coo: 530 - APARTAMENTO - Vila Lalau, com
51m2, 2 dorrnitónos, 1 vaga de garagem.

Residencial Meliah. R$135.000,00.

Ref.31O1- 1 Suíte cf sacada + 2 Dormitórios

+ sacada cf churrasqueira e demais de

pendencias. 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. A partir de R$ 128.150,00

Coo: 191 - CASA ALVENARIA - Rio da Luz, com 70m2,
2 dorrnitónos , 1 vaga de gar Possui 2 casas no mesmo
terreno, uma de alvenana e outra de madeira. Casa de
madeira com 80m2. Terreno cf 400m2. R$120.000,OO.

\

IMOSltlARIA

Ref. 4834- Apartamento- 2 Dormitórios,
1 Bwc, 1 Vaga de Gar., acabamento em

Gesso e granito, sacada ampla e porcela
nato. Entrega para Setembro de 2012.

Ref. 5251- Apartamento- 2 Dorrnitórí
os, 1 Bwc, Sala, Cozinha, Lavanderia, 1

vaga de garagem e demais dependên
cias. Valor do imóvel R$ 135.000,00

Cód: 198 - CASA - Praia de Gravatá, com
110m2, 4 donnttórios, 3 banheiros. Terreno com

300m2. R$150.000,00.

Cód: 172 - CASA MADEIRA - Schroeder, com
140m2, 4 dormitórios sendo 1 suite, 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 :
. I

2013. Valor do imóvel: R$ 139.500,00 ;

Ref. 3107- Apto- Suíte + 1 Dormitório, 1

Bwc, Coz., Sala de Estar/Jantar, Sacada c/
ChUJTé1Sq., 1 Vaga de gar., salão de festas e
demais dependências.Valor de Entrada

R$ 15.000,00 + Parcelas + Financiamento.

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

donnttórios, 1 vaga de garagem. Próximo a
Recreativa da Celesc. R$ 605,00.

.LOCAÇÃO
Cód: 47 - APARTAMENTO - Nova Brasflia, com
3 donnttórios sendo 1 su�, 1 vaga de garagem.

Próximo a Arena. R$ 1.1 00,00 + cond.

Cód: 31 - APARTAMENTO - Centro, com
3 donnttórios sendo 1 sutte, 2 vagas de

garagem. Próximo a Farmácia Baruffi.

R$ 865,00 + cond.

Cód: 83 - SALA COMERCIAL - Czemiewicz,
com 80m2, banheiro. Próximo ao Pama.

R$ 1.000,00.

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2

dorrnttórios, 1 vaga de garagem. Próximo ao

Colégio. R$ 485,00.

,. ��.
; Ref, 4951- Apartamento- 2 Dormitóri- �
os, Sala de Estar/jantar, cozinha, Bwc,
sacada c/ churrasqueira e } vaga de

I

garagem. Entrega para Dezembro de
2012. Entrada facilitada, aceita finan-

Ref.38710- Casa Germinada- 2 Dor

mitórios, 1 Bwc, 1 vaga de garagem,
cozinha, sala de estar/jantar, lavanderia, I

70m2• Entrega para Novembro de 2012. !
.

Valor do imóvel R$ 128.000,00

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem.Terreno com 169m2. R$ 135.000,00.

TERRENOS/CHÁCARAS
Cód: 234 - TERRENO - Estrada Nova,

com 392m2, próximo ao Colégio.
R$ 60.000,00.

Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do Sul,
com 352m2, próximo a Recreativa da

Celesc. R$ 100.000,00.

Cód: 261 - TERRENO - Jaraguá 99, com
644m2, próximo a Concrerio artefatos de

cimento. R$ 149.000,00.

Cód: 271 - TERRENO - Três Rios do

Norte, com 427m2, próximo ao CTG Trote

ao Galope. R$ 70.000,00.

Cód: 277 - TERRENO - Nereu Ramos,
com 325m2, próximo a Br 280.

R$ 70.000,00.

Ref. 3106- Apartamento - 1 Suíte + 2

dormitórios, Sala, Cozinha, área de
serviço, 1 Bwc, sacada cf churrasqueira,
vaga de garagem. Metragem área total

92,93 nr'. Valor de entrada R$ 20.000,00

Ref. 4952- Casa- 1 suíte + 2 dormitóri-
I os( Todos c/ sacada), 2 Bwc, Salas,I .

! Cozinha, Lavanderia, Area de festas,
I
Piscina, Escritórios e demais depend- 1i ências. Valor do imóvel R$ 449.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- Ed.Pinheiros ,Centro,R$400,00
- Ed.Lilium ,vila Lalau,R$470,00
- Apto Rua Dona Antonia, Nova Brasnia R$380,00
- Ed. Manacá, Nova Brasnia R$480,00
- Ed. Petunia, Nova Brasília. A partir de R$550,00

- 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$780,00
- Ed. Tulipa, mobíliado, Centro R$ 1.350,00
- Ed. Granada, Vila Nova R$ 1.300,00
- Ed. Trento, Vila Lalau R$630,00

Inspirado em conceitos modernos, o Residen

cial Cândido Portlnarl rompe com o tradicional

e ganha um novo estilo: o seu.

Criado para transformar seus dias agradáveis

dê morar e de se admirar.

Com localização privilegiada no coração de

Jaraquá do Sul, a 200m do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

- 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 Bartel, Baependi R$850,00
- Ed. Morada da Serra, nova Brasília 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,OO
- Ed. Tulipa, Centro R$1040,00
- Ed. Esplendor, Baependi R$ 830,00

- Casa ra RuaAnoJemMetm ,T1fa l'v1cra; , 2 q.JélIia>, R$35O,OO .

- Casa Com, Centro R$ 3.000,00
- Casa no Estrada Nova, 2 quartos R$480,OO
- Casa Rua Pedro Rariano, CzemiewiczR$ 900,00
- Casa no Rau, 3 quartos R$1200,OO
- Casa Com. 4 quartos, Centro R$2500,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrts, Czemiewcz R$9OO,00
- Casa 3 qrts + suíte, Czerniewicz R$1500,00
- 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

Pcicinõvels

�
a

Em-preondlmentos Jmo'bmários Ltcfa. fi

www.seculus.net

Sala cml, Centro R$ 1.200,00
_ ..a' "li �,I" I
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- lOCAÇAO COMERCIAL :...__

Sala Ed. Tower Center 62m2 R$820,00
Sala cml, Nova Brasília a partir de R$ 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$2.1 00,00
Sala Tower Center, centro 51 m2 R$11 00,00
Sala Tower Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
-Ed. 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$1455,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 100m2 R$ 1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$1435,00

- Galpão Alv. Eentro cf 300 m2 R$4.000,00
- Galpão Rua José teodoro Ribeiro 4133,lIha da Figueira 3.500m

,R$2_?,000,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$500,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil rnts R$1.000,00
- Terreno com 330m2 Agua Verde R$1000,00
- Terreno cf 1.400 m2, Centro R$ 4.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Com teto rebaix:ado com gesso, laminado de madeira nos

dormitórios, copa - cozinha - varanda gril integradas. Imóvel
com espaço g_ourmet, playground equipado, medidor de
água e gás indiv.dual, elevador.
Consulte-nos

,_��--------------�---,_----------�----

PRONTO PARA MORAR

lnfraestrutura para ar-condicionado tipo spllt, teto rebalxado

l
em gesso, laminado de madeira nos dormitórios, copa -

cozinha - varanda gril! integradas. Imóvel com espaço

gourmet, playground equipada, elevador
Consulte-nos
---.-.----.

1032-02 apartamento (304) - com 2 dormitórios
+ 1 suite" sala de estar e jantar, cozinha, área
de serviço e 2 vag,as de garagem
R$ 200.000,00

Area Privo 82m2

1072-02 com 1 dorm ... 1 suite, sala, cozinha,
bwc, área serviço, sacada cf churrasqueira, 1

vaga de garagem. com salão de feslas com

espaço gourmet e terraço.
_�'!!���_!_c!'� �.!!.'!_�,!!:.�4,O���

LS05 - casa no bairro vila nova.,1 suite

rnaster.tsuüe cf hidromassagem,2 suites cl
cioset,2 garagens. móveis da cozinha ficam,

I canil, alarme" portão eletrônico,

L�!�0..:.l!.o���.:-_,__._!-.!!���e�2_�_!��:_

-Centro

684--02 apartamento res. Marina frutuoso,01
suite ,02 dormitórios,01 garagem,ficam os

móveis sob medida.
R$ 278.000,00

- Czerniewicz

1072-02 com 2 dormitórií)s + t suite. safa de
estar e jantar. bwc, cozinha, área de serviço,
sacada clchurrasqueira e 2 vagas de garagem.

L
elevador, salão de festas e playground
R$ 240.000.00 Area Privo 99m2
-----------_._----_._-_._------

1039.02 sobrado novo com 3 suites, sala de
estarejantar, cozinha, bwc e lavabo, escritório,
garagem e interfone
R$ 780.000,00

Area Terreno 500m'

-Vila Nova

890-02 apart. (402) com 2 dormitórios + 1

suite. cozinha. bwc, sala de estar e jantar. área

.! de serviço, sacada com churrasqueira e 1

.1vaça de garagem. Proxirno a canarinho

1__�_�,�1,�:!I,����._,_,_,,_,_,__�!.��,!.!:�:..!!�!?_�.._"J

998-02 - casa com 2 dorm ... 1suite, sala de

estar e jantar, bwc + 1 lavabo. copa e cozinha,
despensa, área de serviço, sacada, churrasq.,
alarme, jardimegaragempara 2 carros

,_�!��.:.��tl�_,�. �!.!�.!�!:'����!!':_,

-Centro

-Baependi

47 21 07-0500
'Plantão

47 9637-4547

Oeckmolhado. Hidra, Piscinas Adulto e Infantil, Galaxy
Lounge. Espaços Gourmet, Salão de \jogos, Espaço
Fitness, Epaço Relax, Espaço Kids, Playground
Consulte-nos

_Rio Molha

Com sacada fechada sistema reikl, laminado de madeira

nos quartos, teto rebaixado em gesso. Imóvel com espaço
gourmet. ptayground equipado. fitness equipado, deck spa
decorado
Consulte-nos

1056-02 apartamento com 2 dormitórlos + 1

suíte com hidra. escritório, sacada e 1 vaga de

garagem. edifício com 2 elevadores, salão de
{estas. playground.

_"R$!��,����� ,_,_,_���_��v. 1��_._"

-Centro
I'-'--:-'-'--'-"
I

980-02 apartamento (402 ) - com 2 dorm ... 1

suite com sacada. cozinha, sala de estar e

jantar, área de serviço, sacada com

churrasqueira e sistema reiki
R$ 220.000,00 Area Privo 95.53m2

-Centro

Centro
-·-·---·--·-·--·----·...."....._·---·---·-·-·-l

.�;t�i��.... l
��1

L448 sobrado com 300m' - 2° piso: 4

dormitórios com sacada, sendo 1 dormitório
com cioset, 1 bwc. 1 sala com sacada.

garagem para 3 carros e jardim.
,,_�$ 5.����.'.�_0 ._.__Are�.!!�.!:�()_�_?_!i.'_!l�._"

1064�02 apartamento com 2 dormitórios + 1

l
suite, cozinha, bwc, safa de estar e jantar,
churrasqueira e 1 vaga de garagem
R$ 350.000,00

1082-02 - com 2 dormitórios, 2 suites normais.
1 suite demi. 1 suite master.: sala de estar e

Jantar, cozinha, 3 bwc. área de servtço,
churrasqueira. jardim e garagem 2 carros

._�!!.�0.:.��,:..0�_.__ ._.__ .�!!�!!!!.�2,_���'!I:_
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1058..02 - geminado com 2 dormitórios, saia
de estar 'e jantar, cozinha, bwc e área de

serviço

l R$135.000,OO__________}.re'!..!!!T�o 110m'

---------------·-------1Vila Lenzi
.

, --_._--

1079-G2 - com 1 dormitório + 1 suite. sala de
estar. escritório. cozinha. bwc. área de

serviço, varanda, jardim e quintal e 19aragem
R$ 340.000,00

Área Terreno 420�

l1026-O2
- casa com 3 dormitórios, sala de

estar e jantar, cozinha, bwc, área de serviço
e garagem '

R$ 165.000,00
___ , ��� Te!!�!'!.o 162.!'l�_

961-02 - Casa com 2 dormitórios + 1 suite,
sala de estar e jantar, bwc e cozinha
R$ 330.000,00

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

Área Terreno 420m2

872-02 - apartamento com 2 dormitórios + 1
suite, sala de estar e jantar, cozinha, bwc, área

!
de serviço, sacada, elevador, salão de festas e
garagem

L...�$185.000,OO, _

1083-02 - com 2 dormitórios + 1 suite, sala de
estar e jantar, cozinha mobiliada, bwc, área de
serviço, salão defestas,jardim e 1 garagem
R$ 250.000.00

Area Terreno 324m"

Três Rios do Sul'

887-G2 - Apartamento com 64m" 2 dorm., sala
de estar. cozinha. bwc e lavanderia. Prédio
comA aptos em rua asfàltada. Entrega em
junho de 2012
R$ 115.000!!,!___ Area Prlv. 64m2

1031-02 - casa c! 2 dorm. + 1 suite. sala de
estar e jantar, copa e cozInha, sacada,
churrasq.,1 vaga de garag,em, portão
eJetronlco e interfone.

_�!3�5.000.!.� , , ,_,_,_J

937-02 - Casa. com 2 dormitórios + 1 suite,
sala de estar-e ianlar, cozinha mobiliada, bwc,
área ele serviço, churrasq., varanda e garagem
R$ 350.000,00

Ilha da Figueira

Area Terreno 315m2

! t Ilha da Figueira
ll===���"�

Jij
,

·1' 11 ;

.

! �

816-G2 - �: 11�orm�'� 1 suite, sala, COzinha,l,
bwc, área de serviço, sacada com �

churrasqueira, 1 vaga de garagem. Imóvel com I
salãode festas .espaço gourmet e terraço. !R$189.000,OO Área Privo 84.05m' j

1085-02-
R$19S.000,00

Área Terreno 317m"

1023..02 - Casa com 2 dormitórios, sala de
estar/jantar, cozinha, lavandeira, garagem,
varanda e jardim
R$ 110.000,00

Area Terreno 325m"

Estrada Nova

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

.

churrasqueira, 1 vaga de garagem.
R$ 130.000.00 Araa Privo 60m'

889..02 Apartamento com 85m2 2 dormitórios
+ 1 suite, lavanderia. churrasqueira e 1 vaga
de garagem. (móvel com portão elelroníco e

lnterfone, Pronto para morar
R$ 195•.!.00.00_ Are� Privo 85�

•

•

.c.:" , "
,

>",:' "',:." ..
"

:",,,,,. . "
-

TERRENOS.'

,
� ,

- �, ." ,.'�.-.� � ._
•

r'"
,

,

" �

1000-02
Terreno com 336m'no Loteamento
Vllledelyon
R$118.000,OO

I
953-02 - Terreno com 435m', plano, murado,

J
rede de esgoto, e em rua calçada
R$ 150.000,00

........__._� ......................._-_......--_... ...... -_ .......-._.. .......... _,_.. _ _,_..._......_..

866-02 Três Rio do Norte - 312m2 R$ ti8.000,00
862-02 Rio da luz - 435m2 R.$ 75.000,00
826-02 João Pessoa - 325m2 " R$85.000,OO
821-02 João Pessoa - 340mí � R$81.000,00
1066-112 Amizade - 318m2 R$ 92.000,00
1047·02 Amizade - 375m2 R$ 120.000,00
898·02 João Pessoa - 726m2. R$125.000,00
955-02 Amizade· 329m2 " R$128.000,OO
1061-02 Chico de Paulo - 3S0m2 R$128.000,OO
1011-02 Amizade ·327m2 :••'. ••••••••R$130.000,OO
1069-02 Amizade· 384m2 R$ 135.000,00
1012·02 Jaraguá 99· 457m2 R$140.000,OO
8SS-02 Amizade - 364m2 : R$150.000,00
953-02 Água Verde • 435m2 u R$150.000,00
914-02 Nova Brasília· 204m2 R$155.000.00
963-02 Amizade - 373m2 R$160.000,OO
948-02 Czerniewicz- 457m2 R$165.000.00
818-02 Nova Brasília - 4S0m2 _ R$ 200.000,00

. 884-02 Massaranduba - 219.DOOm2 ô , ..R$215.000,OO
1007-02 - Vila Novã - 851m2\ R$235.000.00

Jaraguá EsquerdO

728-02
Terreno com área total de 405m2 - plano, fofe
43 res. paim spring
R$135.000,.OO

Figueirinha

1084-02
Terreno comárea total de 360m'
R$60.000,00

973-02 Água Verde - 105m2 R$240.000,OO
1041-02 Jaraguá Esquerdo· 1811m2 R$265.000,OO
916-02 Baependi - 435m2 w R$270.000,00
830-02 Vila Rau - 695m2 R$ 270.000,00
1022·02 Centro/Corupá - 903m2 R$ 270.000,00

�
977-02 Vila Nova - 390m2 R$280.000,on
954-02 Czerniewicz - 431m2 R$300.000,OO
835·02 Água Verde R$300.1100.'0O
894;02 Vila lalau • 630m2 R$350.000,OO
820-02 Vieiras· 812m2 R$350.000.00
949-02 Czerniewicz - 830m2 R$350.000,OO
1613-02 Nova Brasília - 555m2 R$350.000,OO
908·02 Barra do Rio Cerro· 2.100m2 R$310.000.00
881·02 Vieiras· 630m2 R$370.000,OO
920·02 Baependi· 2.691m2 R$390.000,OO
1001-02 Amizade· 156m2 R$400.000.00
1016-02 Nova Brasília - 502m2 R$ 400.600,00
1053·02 Barra do ,Rio Cerro -1.198m2. R$400.000,OO
915-02 Centro· 611m2:.: R$430.000,00

912-02 Jaraguá Esquerdo· 979m2 , R$480.000,OO
1025·02 Jaraguá Esquerdo - 760mz ; R$ 490.000,00
1015·02 Nova 8rasília - 607m2 R$ 500.000,00
1049·02 Vila lenzi - 1.410m2� R$500.000,00
1038·02 Amizade· 1.047m2 R$510.000,00
1014·02 Nova Brasília - 957mz R$ 530.000,00
1028-02 Meteu Ramos - 3.442m2: R$ 550.000,00
ro43-02 Barra do Rio C·erro • 2.500m2 R$650.000,OO
1037·02 Vila Rau • 3.015m2 R$ 800.000,00
993-02 Nova Brasília - 945m2 R$ '1.050.000,00
830-02 Barra do Rio Cerro - 5.620m2 R$1.�00,000,00
11157-02 Centro -1.364m2 R$1.950.000,OO
1034 Tifa Martins -16.000m2 ,R$ 2.500.000,00_
990-02 Baependi • 4940mll R$ 2.900,000,00
981-02 Barra do Rio Cerro - 40.000ml R$3.200,000,00
1035·02 Baependi - 6.260mz R$6.000.000,00
1033-02 Centro/Guaramirim - 846m2 Consulle-nos
1040·02 Vila Rau • 685m2 Consulle-nos

, .

r
'

1089-02
Terreno com área total de 390m2
R$1QO.OOO,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.-

FIM DE SEMANA, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2012 I IMÓVEIS I 3

II II

aIvan
,

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

E T E A
RES. GRACILIS E RES.I· PERIALIS

o
tro
Uo
ro
'-

Q)
.::!::
ro

ro

II)
o
.�
Q)

. ___

::J
II)

II)

Q)
>
'o
E

ATENDIMENTO Segunda·a·,Sexta '�'8h'às '12h e'13h30 às l8Jil5 - Aos"':Sábados _' PLANTÃO DE VENDAS '

II)
o
II)
o
"'U
o
+oi

Q)
"'U
II)
Q)
'-

o
ro
>
iC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



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

IMÓVEIS DE /�------
---------

»;

4 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2012

•

orvon

A feHcidade de estar no seu próprio lar 1

'Loe LIZ çÃ CONHEÇA O APARTAMENTO MODELO.
RUA MIGUEL SALAI, N. 122 - CENTRO

��&i(f6li,t �31'

Gamaliel

Apartamentos com 02 dormitórios e

suíte + 01 dormitório

Área privativa: 72,20m2 e 87,4Sm2
Sala para dois ambientes

Sacada com churrasqueira

Entrega: Maio /2013
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Acabamentos com massa corrida

Roda Teto em gesso
-

A partir de RS 205.000,00
.-
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Assim se faz a felicidade de toda a família!

APARTAMENTO 101 APARTAMENTO 202

Suite + 02dormitórios Suite + (}2 dormitórios

Sacada com chu(fQsqueiru

02 .�gas de garagem

Ediffdo€:cmtém e/ev€ldor esalão de festos

sacuda com churrasqueiro

Q2 vogas de garagem

��:N;��À"'�eita FGTS
')'�i:e :FiJ,anciamento Sancá,rio

E(iiffclo contêm elevador e saliiode festas

Areo total:- 15'l.l'61m2

AreaprivQtiva: 99,85m-'fi

A partir deR$ 269.000,00 ENDREREÇO:
Paulo Benkendorf - Czerniewicz

Jaraguá do Sul - se

Área total: 224,82m2<

Área privativo: lS9.66m2

A partirde RS 339.000,0'0
Pr-onto para nlOrQr! Pronto paramorar!

E;MPREENDIMENTOS VENDAS

(47) 3055 3412
www.ltalvan ..com.br

FRAME
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Rua Pf&sident& Epitáeio Pesso_. 1048 � Centro � Jaraguá do Sul - se
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·Ref. 4871- Centro
.04 suítes sendo 01 com closet
.kea privativa: 244,62m2
.R$ 1.100.000,00

.Ref. 5201 - Amizade

.02 dormitórios

.Area privativa: 63,93m2

.R$ 149.000,00

.Ref. 5218 - Vila Nova

.Suíte + 02 dormitórios

.Area privativa: 106,83m2

.R$ 320.000,00

.Ref. 5191-Vila Nova

.Suíte + 02 dormitórios

.Area privativa: 116,00m2

.R$ 270.000,00

.Ref. 5212 - Amizade'
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 112,1 Om2
.R$ 335.000,00

.Ref. 5221 - Vila Nova
·02 dormitórios
·Area r:>rivativa: 76,58m2
·R$ 165.000,00

.Ref. 5202 - Vila Nova

.Suíte + 02 dormitórios

.Area privativa: 85,60m2
·R$ 195.000,00

·Ref. 5190 - Schroeder
·02 dormitórios
·Area Flrivativa: 54,95m2
·R$ 100.000,00

•Ref. 5127 - Centro
.Suíte máster + 01 dormitório
.Area privativa: 149,60m2
·R$ 480.000,00

Res. Champagnat

·Ref. 5214 - Amizade
.Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 85,80m2
.R$ 330.000,00

·Ref. 5220 - Centenário
·01 dormitório
.Area privativa: 45,30m2
·R$125.000,00

·Ref. 5205 - Barra do Rio Cerro
·03 dormitórios
·Area Flrivativa: 65,82m2
·R$118.000,00

Res. Jardim das Mercedes

.Ref. 5177 - Vila Nova
·02 dormitórios
.Area privativa: 47,34m2
·R$ 115.000,00

·Ref. 5037 - Vila Nova
.Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 111 ,32m2
.R$ 415.000,00

.Ref. 5022 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 120,30m2
.R$ 199.000,00

.Ref. 5198 - Vila Nova
•Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 73,27m2
.R$ 210.000,00

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

.Res. 5097 - Amizade

.02 dormitórios

.Area privativa: 57,50m2

.R$ 125.000,00

•Res. 5165 - Centro
.Suíte com closet + 02 dormitórios
.Area privativa: 21 0,00m2
.R$ 930.000,00
_.-'

"fIEd. D'Angelis

.Ref. 5194 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 100,00m2
.R$ 239.000,00

.Res. 5199 - Nova Brasília

.02 dormitórios .

.Area privativa: 70,63m2

.R$169.0oo,00
iRes. Clarice Koch

·Ref. 5121 - Centro
.02 dormitórios
.Area t'rivativa: 68,69m2
.R$189.00b,00

.Ref. 5217 - Centenário
·02 dormitórios
.Area privativa: 62,99m2
·R$ 145.000,00

Res. Don Arcanjo

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

.

·Ref. 5192- Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 122,00m2
·R$ 350.000,00

.Ref. 5210 - Vila Nova

.02 dormitórios

.Area privativa: 61 ,25m2
·R$ 143.000,00

.Ref. 5216 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 395,71 m2
·R$ 980.000,00
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.Ref. 5109 - Vila Lalau

.02 dormitórios

.Area privativa: 53 ,50m2
·R$ 130.000,00

Res. Veneta
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=Ref. 5209 - Vila Rau
-02 dormitórios
.Area privativa: 62,91 m2
·R$ 135.000,00

"--.'
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-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
=Suite + 03 dormitórios
-Area imóvel: 170,00m2
-R$ 400.000,00

-Ref. 7328 - Nereu Ramos
-Suíte + 02 dormitórios
-Area imóvel: 184,00m2
-R$ 430.000,00

-Ref. 7378 - Jaraguá Esquerdo
-02 suítes máster d hidra + 02
dorm
-Area imóvel:304,00m2
-R$ 560.000,00

-Ref. 7347 - Três Rios do Sul
-03 dormitórios
-Area imóvel: 100,00m2
-R$ 158.000,00

-Ref. 7389 - Schroeder
-Suíte com closet + 02 dormitórios
-Area imóvel: 320,00m2
-R$ 650.000,00

-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
-Área 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
=Sufte cfcloset e sacada + 02
dormitórios cf sacada
-Area imóvel: 279,99m2
-R$ 800.000 00

=Ref. 7240 - Amizade
-Suíte cf closet e hidra + 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$ 180.000,00

-Ref. 7373 - Centro
-03 dormitórios
-Area imóvel: 130,00m2
-R$ 600.000,00

-Ref. 7395 - Amizade
-Suíte + 02 dormitórios
-Area imóvel: 225,00m2
-R$ 650.000,00

-Ref. 7375 - Amizade
=Sufte cf hidra + 02 suítes
-Area imóvel: 242,00m2
-R$ 656.000,00

-Ref. 7283 - Jaraguá Esquerdo
-Suíte máster cf closet + 03
dormitórios
-Area imóvel: 294,24m2
-NEGOCIÁVEL!

-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 imóvel: 330,00m2
-R$ 590.000,00

-Ref. 6714 - Nereu Ramos
-03 dormitórios
-Area imóvel: 86,00m2
-R$ 165.000,00
-Lot. Demathê

-Ref. 7376 - Schraeder
-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
-Área imóvel: 113,00m2
-R$ 260.000,00

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 9972 0019
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
VIVENDA Plantão de Vendas

Osmari 9981·1122 I Anne 9921'-6088
Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

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

IVILA RAU IVILA NOVA

/

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

--_ ..._ ......-

REF 2812 :._ Casa alv. com 180m2 e terreno de
450m2, 1 Suíte, 02 dorm., escrítório, área de
festas e garagem para 02 carros. R$ 345.000,00

o
(.)
z

-R�E-=F·1=3=Ô6=-=R=·ÊS=�=PA=�S=SA=R�0=S�=E�Fl=OR=E=s!:!ll::ap=too::!l!l·
cf 103m2 de área privativa, 1 Suíte, 02 dorm.,
ELEVADOR,sacada cf churrasqueira e 0.2 vagas.

IPIU�!II�l9Hij!PlUq"1219Iimll.ffIJOUmUlmll1lllll!lIlmlrlllm!llmlUlwll!lmmlImllllmlllllrlUmUlIIllUIIllIllIllmmlllUlJlmu

IiVILA NOVA

REF 1479· RES. DOM LORENZO apto cf 84m2 de
área privativa, 1 Suíte, 01 dorm., cozinha, sacada cf
churrasqueira e 01 vaga. R$ 220.000,00
--'---"""4

ITRÊS RIOS DO SUL
�_._-----!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VIVENDA
COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

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

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

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

I
l-

I
I
I

- 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;
- 01 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Áreo de Serviço;
- Banheiro;

.2 elevadores

- REF.1470

- 77 ,68m2 de área privativa

� Suíte + 1 quorto
- Sala de estar e jantar
- Cozinha

- Área de serviço
- Sacada com churrasqueira

nçamenlo
- Banheiro

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de testas
decorados e mobiliados

- Ótima localização, Bairro São luis.

•
REF.1413 - Ótimo localização. nQ1RuO'25 de ..w!b�
(00 Iodo do Posto Mime Matriz;t

.8 Andares;

• 10 pavimento: garagem, acesso social,
depósito e instalações de servlçosi
20 pavimento: garagem, salão de testas
• e playground;

.24 apartamentos (4 por andar);

106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto Tipo 1 .

106,73 m2 - Privativo

.Cozinha;

.86m2 Privativo Suíte + 1 dorm.

.Ampla socada com churrasqueira;

.Sala de Estar e Jantar conJvgodas)

.Lavanderia;

Acabamento em Porcelanato, Gesso e Massa Corrida;

.Espera para Split;

Hall de entrada, Área de testas e Playground decorados

Estágio da Obra Malo/2012

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370·1122
9117·1122

www.ivanaimoveis.com.br
ivana@ivanaimoveis.com.br

Plantão de Vendas:
9117·1122

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC Ofertasvólídos até: 25 de agosto de2012

ReI. 2140 - opto Bairro Vieiras - Res. Montreoj - contendo: 02
dormitórios, bwc social, solo estar, socoda com c!jurrosqueira, cozinho, 10-
vanderia,01 vogo garagem. Semi-mobiliado. Area privativa: 54,43m2.

Valor: R$147.000,OO.

ReI. 1168 - Caso alv. - Santa Luzia -,contendo: 02 dorm., bwc, soja
estar, cozinha, lavanderia, garagem. Area aprox. casa: 63,OOm2. Area

terreno: 448,oom2. Valor: R$120.000,OO.

ReI. 2139 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Torre Di Soli
Residencial- Aptos contendo 02 dormitórios, bwc social, sala
estar, sacadq com churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga
garagem. Area privativo o partir de 60,07m2. Incorporo�ão

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

ReI. 1133 - Coso olv. - Amizade - Área oprox. coso 83,OOm7: 02 dorm.,
sola estar, bwc, cozinho, lavanderia, varanda, gorogemArea oprox
Edícula 74,OOm2: 01 dorm., sola estar, cozinho, bwc,lavonderio, área
lestos, garagem. Areo terreno: 341,27m2. Valor: RS 270.000,00.

ReI. 2110 -Apto no Centro - Res.ltolio - Contendo: suíte
com doset, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, socado com

churrasqueira,tubuloção para águo quente, medidor indiv(duol
de água, tubulação paro split. Prédio com 02 elevadores. Area
pivotiva: 121,OOm2 mais 01 ou 02 vogas de garagem. Valor: o

consultor. incorporação sob matricula n.o 26.047

ReI. 2187 - Apto - Boependi - Res. Niemeyer - contendo: 01 suíte,
02 dorm., liwc, solo estar, socado com churrasqueira, cozinho,
lavanderia, OI vogo garagem. Areo privativo: 65,30m2. Valor:

R� 175.000,00.

ReI. 2175 . Apto. Bairro Amizade· Res. Doire Vitto . Dl suíte, 02 dorm., bw(
sodal, solo estar(Jantar, socado com churrasqueira, cozinho, lavanderia, 02 vogas

garagem. Área privafiva: 112,OOm2. Valor: RS 360.000,00.

ReI. 1173 - Casa alv. - Vila Lenzi -contendo. 01 suíte com doset,
02 dorm., 02 bw(, 02 salas, escritório, cozinha, lavanderia,
garagem p/04 carros, área festas, piscina. Área aprox. casa:

252,OOm2. Área terreno: 1.185,OOm2. Valor: RS 290.000,00.

Ref. 1162· (asa alv.. Bairro Novo Brasilia . tontendo- 01 suíte, 03
dormitórios, bw(, lavabo, solo estar, (azinha, órea festas, garagem. Área
aprox. caso: 180,OOm2. Área terreno 626,00m2. Valor: RS 333.000,00.

ReI. 1167· Coso olv. - Bairro São lus- contendo: 01 suíte, 02
dorm., bwc, solo estar, sala jantar, cozinho com móveis, lovond,erio,
área lestos, 02 vogas goragem.Area oprox. coso: 130,OOm2. Areo

terreno: 406,OOm2. Valor: RS 265.000,00.

( -

IMÓVEIS

(47) 3275-0100
RAVl"40��.., a�

CENTRO - CASA COM SALA, 2 DORMI
TÓRIOS, BANMEIRO, COZINHA, QUINTAL.
R$750,OO +TXS.

SÃO LUIZ - casa 2 salas, 3 quartos,
banheiro, cozinha, lavanderia, área externa

grande. R$790,OO.

CENTRO - ED. SCHIOCHEl Apartamento
com sala, 1 suit�l 2 quartos, bwc social, sacada,

.
área desoob\1rta, cozinha, área de serviços, dep.
empregada, 1 vaga de garag�r'l1,

Aluguel R$1.100,OO + taxas.ÇENTRO
• APARTAMENTO COM SACADA, SALA GRANDE,
2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA, ÁREA DE
SERViÇO, GARAGEM. R$590,OO + txs.

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

R$680,00+TXS.

CHICO DE PAULA - APARTAMENTO COM
2 QUARTOS, SA�A E COZINHA CONJUGADOS,
aANHEIRO, ALUGUEL. R$400,OO + TAXAS

CENIENÃRI.0..,. Próximo WEG II. APAR'rAMEN'
. TO 1 QÚARTO· l' LOCAÇÃO· OOZINHA PLA'
NEJADA, FOGÃO, FORNO. VAGA DE GARAGEM
COBERTA. ALUGUEL R$650,OO + TAXAS.

BARRA - APARTAMENTO QUARTO, SALA E
COZINHA (ARMÁRIO) INTEGRADAS, ÁREA DE
SERViÇOS, BANHEIRO, GARAGEM COBERTA.
ALUGUEL RS550,OO+TAlIAS.

CENTRO - Ed. Pedra Rubi. l,·locação
(piso porcelarato), 1 suíte + 2 dormitórios,
sacada grande com churrasqueira, cozinha
co[i1 armá' . ,OQ.+ taxas,

.

,i .J'��

TERRENO COMERCIAL COM 615 m SENDO
15M DE FRENTE POR 41M DE COMPRIMEN
TO, CONTEM UM GALPÃO NOS FUNDOS
MAIS DUAS QUITINETES, ACEITA IMÓVEL
NO NEGÓCiO COO. 1051

�\ $ALA.S .Cm�IE.RICIA.I:S

,.\ JARAGUÃ ESQUERDO

QTIMA CASA DE , DO
SUíTE MAIS 2 DORMITÓRIOS, DUAS VAGAS
DE GARAGEM, ALARME, PORTÃO ELETRO
NICO, MURADA. ÁREA 196 M PROMOÇÃO
DE R$330 MIL POR R$285 MIL. COO 1079

.,. lJ_I;I".Wh.,»A._ ,

Apto suítes, 4 vagas de garagem,
piscina aquecida, Salão de festas
com churrasqueira, sauna, heliponto
- Localização Privilegiada - COO 269

.�I AMIZADE

CENTRO - MARCATfO CENTER EXG�LEN
TE SALAS COMERCIAIS. CONSULTE-NOS.

TERRENOS - BARRA DO RIO CERRO -

TERRENO COMERCIAL COM ÁREA DE 1.044,5
M2, PROX. AO SUPERMERCADO BRASÃO.
ALUGUEL, R$1.200,OIl+TXS

CENTRO - ED. CHIODINI- sala comercial
com 90m2 - alu9uel R$850,OO t ..

. tENTRO � TOWER CENTER, SAlA EM 2 ED MQRADAS DASERIiiA- C08I;RTURA, 2.

ÁMBIENTªS, RECEPÇÃO S COPA tOM AR- I SUíTE&+ 1 DORM, COZINHAMOBILlAOA,
MÁRIOS, ElANHEIRO, 1 VAGA DE GARAGEM. SACADA+ TERRAÇO SUPERIOR, POR-

"

ALUGUEL R$960,OO.+TXS. CELANATO, FORRO REBAIXADO - COO 720

BARRA· RUA FELICIANO BORTOLlNI. SALAS
COMERCIAIS NOVAS - DE 84M2 A 129M)'

(COM MEZANINO). ESTACIONAMENTO FACIL.
CONSULTE-NOS!! COO 955

CENTENÁRIO -1ª LOCAÇÃO SEMI
MOBILIADO, Sala, sacada com churrasquei
ra, quarto, cozinha com at:máriol. pa�helro,
.garagem. Aluguel R.$620,OQ+iXS .

!�\ �'J'IILA EALA.U

GUARAMIRIM - GALPÃO COM
1.000m2, ÁREA DE ESTACIONAMENTO.
ALUGUEL R$1 0.000,00+TAXAS.

(�i NEREU RAMOS '

ÓiIMf\ CASA 8ESIDENCIAL, AlVE;NARIA E
MAElEtRA, C0NTENQQ SUf'fE l' 2 DORM;
SALA ? AMBIENTES, BW() SOCtAl, coz
INHA, AREA DE SE:RVEIÇO, GARAGEM - DE
R$ 235 Mil POR APENAS R$ 215MIl ACEITA
FINANCIAMENTO- COO 831

DONA MARTA, LOTEAMENTQ
RESIOENClAt I COMPLETA INfRA-ES
TRUTURA, MATRIOULAS INDIVIDUALI
ZADAS_ APENAS 7KM DO SHOPPING
Í3REITHAUPT. COO. 838

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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c .. A ISTRA

,..473 78-1003
Creci/SC 2.a07·J

.. 1'."

unoveis 47 9248-9078 (Vivo)Plantão
47 9672 ...1052 (Tim)

.

www.entrelar.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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$269.000,OO
Acabamentos Vati! Construtora

Empreendimento Monte Olimpo
1 suite + 1 qto com A.I.80m2 I 1 suite + 2 qtos A.I.11Om2
2 suites + 1 qto A.I.187rn2
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 .

-I r·-··_·_·'-··_-_·_-'·_·_··_·_·-'·-···_···_·_·
__·_··-

Locação Residencial f

I
f..2 qtos - Centro

prox. Onco Clínica Jaraguá
R$750,00+ cond.

_1 suite + 1qto - Vila Lenzi

prox. Weg 1
R$800,OO + cond.

I _1 suíte + 1 qto - Centro

I prox.
Onco Clínica Jaraguá

R$800,OO + cond.

I Loçação Comercial
I -Ponto Comercial- Centro
prox. Breithaupt da Renold

II Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.epassos.com.br

E 5
. , .

•mov IS
CRECJ3057J

www.facebookcom/epassos�imove;s

4730550073
DESTAQUES

�,:lO���I'$3V��
1'I'IVIb11{�\, 'flSIil1tfs:. �ml16l'1o.

2'�-C�

�.�-�MWlnl'O
11\�,-Ce ,�

11111

CQd, 2IJ58 - �rtilmen!o saml
moolliiWo. 1 suite .. ., qumtos -

Cenho

Cód. 2048 - Apnrtamento 1
sUlto ... 2 QUllrtoa •

Czeml8wlcz

Cód. 2051 - Àplll1amenlo
mobilia(io 2 quartcs

Vila NovlI

CASAS

Cóct. 1021 - c.. 2 euI'Ia" 2
��- 8fmcfo RIoCcim>

Cód.1053-C�
1 sulto .. 2 q\lal'to$
,,� da Flguelro

Cód. 1056 - CIIsa 2 quartos -

Centro Sci'lrood r

Côct. 1040 - CasA GOn1lnoda 1
�uJI! l' 2 quartO$ - Jorag\ll\

Esquerdo

Cód. 10M - cá"
1 Sllll& .... 2 qwartQtl CollII«nwmto

I<'Pl'IntlfOll • Quat'l1f1'1irlm

TERRENOS
� -

-- - -
- �

Çóq. 3()41 .... lwe(it'! Crnneretill -

.moo Pf!'illlfla - 1POOm'
(65)(160) • Cc;FlSuktH1(I6

Cód. 3{l1f - l()lea(l\e(11\) Novo
I1ofí;rotlte - Amizad� _. 340ma

(�. 31):� -Terreno
Amjz� • vme de I.YOn • 336m'

__ .,,_J11j!J
COO, 5í14tl,� TiI{f{lt'loVila Nv,<a -

tl24tn'

,_'lJjl
COO, 30�tl· Terreno

il'flS RioS uo Nafta, lot. f'aineltils
479,68n\"

eM 304" - Terreno .lllrasuá
Esquerdo 341!T1'

I
• .1

('f1tf

CM. 30;)5 • Tel�eflo
-- .... -

Aml.z"de - Lpt, M�lnlqu�

CóQ 3M3 - 1'tm\loQ
fI�® Vertle"()i)m2

i1Ó1

Coo. 3041 • l'ef(llflO
--"-_"

Jara),luá Esquerdo - M1.5'Orr1�

I i i j I I' : I \ 1\ � I ( 1 I I J f' lO \.,;,(. I o', :' � ·t j., t- r..>'!.'Lt.,. .,.;, ,j II I;'�I·., l � � I i I l 1 ) : t); r I , •• I . ,_ \ }' f t. f J I f

I
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wwwiglrolll.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 880 I Centro I Jaragü4 do Sul I se I 41 3276 6000 I girolha@glrollâ.com.br I www.girolla.ebmibr

3031: RUTH BRAUN - 2 suites,
cozinha mobiliada, sacada.
R$ 225 mil

EIS

3059: JARAGUA - Suite + 2
qtos, 2 bwc's, depend. Empre
gada, sacada e garagem.
R$ 299 mil'

3302: ILHA BELA - 2 quartos, 3375: ALPES - Suite + 2 qtos,
sala, cozinha e garagem. 'cozinha mobiliada, sacada e

R$115 mil. Aceita imóvel garagem. R$196 mil

.

1078: CHAMPAGNHAT - Sob- 1091: BAEPENDI - Suite + 3 1161: CZERNIEWICZ - Sobra
rado com suíte + 3 qtos, 2 bwc's, qtos, cozinha mobiliada, área do com 4 qtos, 2 bwc's, e amplo
2 salas, jardim e 2 garagens. de festas. R$ 375 mil terreno. R$ 310 mil
Baixou para R$ 550 mil

3067: GAIA - Suite + 2 qtos, saca
da c/ churrasqueira, garagem.
R$ 225 mil. Aceita apto.

3405: SPARTAKUS - Mobiliado
Suite c/ closet e sacada + 2 qtos,
ampla sala com sacada e 2 gara
gens. R$ 430 mil. Aceita apto

'

�.,
, .

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 II - 382M2 - R$ 118.000,00
2078 - ITACOLUMI 11- 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$ 77.000,00
22�3 - RIO DA LUZ - 500M2 - R$ 290.000,00
2361 - TRÊS RIOS DO SUL - 371M2 - R$ '80.000,00
2367 - TIFA MARTINS - 350M2 - R$ 120.000,00
2412 - VILA NOVA -1.912M2 - R$1.300.000,OO
2417 - VILA NOVA - 851M2 - R$ 225.000,00

3064: AGATA - Semi-mobiliado.
Suite + 2 qtos, ampla sacada e

garagem. R$ 225 mil

3427: SANTA CATARINA -

Suite + 2 qtos, cozinha mo

biliada, sacada e garagem.
R$ 234 mil

1330: SÃO LUIS - Terreno
com 510m2 cf casa mista de
3 qtos, sala, cozinha.
R$ 155 mil

3207: DOLCE VIDA - Novo. Suite
+ 2 qtos, ampla sacada e garagem.
R$ 350 mil

1440: GUARAMIRIM - Suite
cf closet + 1 qto. R$ 275 mil,
Aceita apto. na planta.

3102: COPENHAGEN - 2
qtos, cozinha mobiliada, saca
da e garagem. R$ 170 mil

3440: SCHROEDER - VILA
R.EAL - Novo. 2 qtos, sacada cf

churrasqueira. R$ 110 mil

1184: ILHA DA FIGUEIRA -

Terreno com 586m2 cI casa de
4 qtos, 2 bwc's. R$ 318 mil

1076:AMIZADE - Suite cf closet + 2

qtos, cozinha mobiliada. R$ 340 mil.
Aceita imóvel.

1217: ESTRADA NOVA -

Cond. Fechado. 2 qtos, sala,
cozinha mobiliada. R$ 165
mil. Aceita carro ou terreno.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• VENDA • LOCAÇÃO • ADMINISTRAÇÃO

3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI- Exce
lente localização. Suíte + 1 qto. Consulte
nos. R.I. 3-61.920

3152: EUGÊNIO TRAPP - Suíte + 2 qtos ou

Suíte máster + 2 suites, vaga de garagem
adicional, terraço*. Area de festas d piscina,
salão de festas, dois elevadores e muita co

modidade.Consulte-nos!

3110: JGUÁ ESOUERDO - ANA
LÚCIA (Torre B) - Suíte + 1 qto,
sacada cf churrasq.RI. 1-62.185

3011: VILLENEUVE - Alto padrão e ex

celente localização. Suíte master + 3
suítes. Condições de pgto especiais.

3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto, Suíte +

2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos.

3025: CENTRO - MANHATIAN - 3 suítes,
2 gar. e a vantagem da planta poder ser
modificada para atender às suas necessi
dades. R.I. 4-31.988. Visite o decorado.

3334: ESTRADA NOVA - ES
TAÇÕES - 2 qtos, sacada, por ap
enas R$115 mil RI. 2.43.785

3392: VILLAR - Excelente localização. 2

quartos, sacada com churrasqueira. Con
sulte valores e formas de pgto. R.I. 2-57.444

3007: MILANO - Excelente padrão d suíte
máster + 2 suítes, 3 garagens. Consulte-nos!
RI. 1-65.549

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

3406: ESPLANADA GLATZ - 2 quartos,
sacada com churrasqueira. Entrada +

Parcelamento + Financiamento. Condições
imperdíveis. R.I. 2-66.608

3423: PÉROLA DO VALE -: 3 opções de

plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços + parcelamento.

/:

3368: VILA LALAU - ANGELO ME
NEL - Suíte + 2 qtos, 1 ou 2 gara
gens. Visite o apto. decorado.

3019: Ç;ENTRO - JARAGUÁ TOWER - Duas

opções de planta, forma de pgto fadlitada. Aceita
imóvel no negócio. Consulte-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 OTOS OU SUíTE + 2 OTOS. À PAR

TIR DE R$ 135 MIL. CONHEÇA AS EXCELENTES CON

DiÇÕES DE PAGAMENTO.

3064: BAEPENDI - PÁSSAROS E FLORES - Suíte + 2

qtos. R$ 310 mil RI. 7-2.597

3281: EMMENDOERFER HOME CLUB - 3

opções de plantas. Aqui você 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. R.I 11-
56.344

3060: AMIZADE - JULIANA CHRISTINA - 02
ou 03 qtos (sendo 1 suíte), 2 vagas de garagens
(opcionais). Entrada + parcelamento. RI. 62.167
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M02 - Ana Lucia B - Suíte + 01

quarto, 73 m2 de área privativa,
Prédio com elevador.

R$ 175.000,00

MOS - Ed. Ruth Braun (Centro)-
02 suítes + lavabo. -cozinha e

BWC mobiliados, 02 vagas de gar,:
De R$ 265.000 por R$ 255.000

M13 - Ed. Hebron prox. Arena.
Suíte + 02, cozinha e BWCs

mobiliados, 78m2 privativos,
sacada cl Churras + O 1 vaga.

re o: 210.00000

M03 - Ed. Vieiras. Suíte + 02

quartos, 87m2 de área privativa,
Sol da manhã.

R$ 190.000,00

MIl - Ed.Waldemiro Bartel prox.
Rodoviária. Suíte + 02, cozinha e I

BWCmobiliados, 80m2 privativos,
'

sacada cf Churras + O I vaga.
Pre o: 250.00000

��" �
$'QllODll-OatttMn��. SQ1- se

Gustavo :Felipe da Costa
���-,��QCnQ
�_�br

MO 1 - Casa de alvenaria com 248m2• Suíte
- + 3 quartos, sala de jantar e estar, COZo
mob. e copa conjugada, bwc, lavabo e gar.
Terreno cf 972m2 (36x27) com lagoa de

peixe e espaço nos fundos para construir

uma ampla área de festas com piscina.
R$ 580.000,00

gém merarrlê trátlva

r
I Ed. Ducalii de Lucca - Aptos com 71m2 de I

: área privativa. Suíte + O 1 quarto, 02 vagas : I

i de gar. e 02 sacadas. Entrega para Abril de :
I 2013. R$ 145.000,00 :

M14 - FLAT SAINT SEBASTIAN -

86,1lM2
Preço: 120.000,00

- ."""",-- -""" ,.",......,. ""'''''-.�--1'''-.",- ="'-,�'I':'::""" .• , .. -�,- -'I"�-'-� ,-.- • ."", �""'''''r'''-",,''''-.�w "":i,.,;c7.,..."...",...,""i"1""....,,�'Ii'",;I:iF,F!!,�.��r�""-,," �= -'
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L1052 - Casa - Bana do Rio Cenu - Com 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço,
despença, garagem.R$ 700,00.
L1053 : Casa - Centro - Com 01 suíte com banheira, 03 quartos, 04 salas sendo 02 com sa

cada, cozinha, bwc, escrtoro. Area de serviço, churrasqueira, 02 vagas de garagem, fundos
com edK:ula, toda murada com portão eletrônico. R$ 2.500,00
L1054 - Casa - \nla Rau - Com 03 quartos, sala, cozinha, copa, bwc, área de serviço, gara
gem, tDdamuradaR$ 600,00
L1062 - Casa Comercial - Centro - Com 01 suite, 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de

serviço, garagem, jardim.R$ 3.ooo,DO
L1063 - Casa -Ilha da Rgueira - Com 02 quartos, 02 bwc, , 02 sacada, sala, cozinha, área de
festa, garagem para 02 carros, jardim.R$ 990,00
L1065 - Casa - Centro - Cf02 suites, 02 quartos, sala, copa, cozinha, 02 bwc, área de serviço,
depósito, gar. pi02 carros.Toda murada, portão eletrónico.R$ 1.800,00
L1067 - Casa - \nla LaJau - Com 02 suítes, 03 qts, sala, coz. 03 bwc, área de serviço. área de
festa com churrasq. depósito, gar. pi 02 carros, IodamuradaR$ 1.800,00
L1069 - Casa - Wa Nova - Com 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, área de serviço, va
randa.R$ 600,00
L1 070 - Casa - \nla Nova - Com 04 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, área de serviço,
varanda, garagem para 02 carros, murada.R$ 970,00
L1071 - Casa - Vila Rau - Com 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
garagem. R$ 800,00
L2116 - Aoartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, bwc, cozinha, sala, área de serviço,
garagem. 1=1$ 500,00 e Cond.Aprox. R$ 100,00
L2123 - Apartamento - Czemifl'Mcz • Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, bwc,
garagem.R$ 600,00 e Cond. Aprox. R$100,00
L2142 - Aoartamento - Vila LaJau - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço.R$
750,00 e CoodAprox. R$ 150,00
L2143 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada C/ Churrasqueira, garagem.R$ 550,00 e CondAprox.R$ 120,00
L2158 - Apartamento - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço, gara
gem.R$ 750,00 e Cond.Aprox.R$ 120,00.
L2176 - Apartamento - Czemiewicz - Com 01 quarto, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
garagem.R$ 550,00 e Cond.Aprox.R$ 12O,DO
L2178 - Aoartamento - Vila Rau - Com 01 quarto, sala, cozinha, bwc. - semi P11Ob;liado.R$
480,00 e Cond. Aprox. R$130,00
L2181 - Apartamento - \nla Rau - Com 02 quarto, sala, cozinha, bwc.R$ 520,00 e Cond.

Aprox. R$ 130,00
L2185 - Apartamento - sao Luis - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com Churrasqueira, garagem.R$ 650,00 eCond.Aprox.R$ 9O,DO
L2188 - Apartamento - Centro - Com 01 quartos,cozinha. bwc, área de serviço, sacadaR$
440.00 e Cond. Aprox.R$100,00
L2190 - Apartamerito - \nla Nova - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
garagem. R$ 500,00 e Cond.R$ 110,00

I L2199 - Apartamerito - Centro - Com 02 quartos, sala, copa, cozinha com annários, 02
bwc's, área de serviço, dependência de empregada, garagem.R$ 690,00 e Cond. Aprox.
R$l80.00
L2200 - Apartamento - Baependi - Com 01 suite, 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço,
sacada, bwc, garagem.R$180,00 e Cond. Aprox. R$ 95,00
L2201 - Apartamento - Baependl - Com 03 quartos, 02bwc, sala, copa, cozinha mobiliada,
área de serviço mobiliada, despença, 02 sacadas sendo 01 com churrasqueira, garagem.
R$95O,00 •

L2202 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço, sacada
com cI1urrasqueira, garagem,R$ 7DO,00 e Cond. Aprox. R$ 120,00
L2203 - Apartamento - Centro - Modelo Loft R$ 400,00 mais condominio.
L2205 - Apartamento - Centro - com 02 quartos, sala de iantaI sala de esta!; cozinha, 02 bwc,
área de serviço, sacada.R$ 650,00 e Cond. Aprox. R$ 75,00.
L3016 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2, bwc.R$ 550,00
L3057 - Sala Comercial - Vila Nova - Com 02 bwc, 02 Splirit Instalada medindo 90 m' e
mezalllno.R$ 2.800,DO
L3069 - Sala Comercial- Nova BrasirPa - Com 14lJm2, 01 bwc, estacionamlnto.R$ 3.000,00
L3070 - Sala Cornercial- Centro - Com 300m' e bwc.R$ 4.000,00
L3071 - Sala Comercial- Czemiev.;cz - Com 150m'.R$ 1.3000,00

I L3072 - Sala Comercial- Com 01 bwc e 4Qm2 - R$l.ooo,OO
L4013 - Galpão - BR 280-Com 1.730m'.R$15.ooo,00
L4014 - Galpão - Guaraninm - Com 705m' - R$ 6.000.00
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IEn etec
IMÓVEIS

Vo e c Ih sua c nqul ta Padre Pedro Francken, 217"" Centro" CE?: 89251"'040'" Iaraçué do sul/se

www.engetecimoveis.com.br

REE347 - Champagnat - 1suíte cl

closet, 2 qtos, 3 salas, cozinha

mobiliada, 5 bwc, área de festa

mobiliada, garagem para 2 carros,

piscina, depósito, sistema de

aquecimento solar. R$ 1.000.000,00

15 a 20% de entrada + saldo

em 85 vezes direto

com o proprietário.

Champagnat

Suíte máster + 2 demi-suítes e

demais dependências, '-;ODA

MOBILIADA, piscina.
Valor: Consulte ...nos

-

Ret.: 468 - VILA LENZI

1 qto de visita com suíte
3 bwc, suíte principal,
Garagem para 2 carros,
Cozinha, lavanderia,
Toda murada, casa nova.

R$535.000,OO

Ret.: 455 -AMIZADE
Apto térreo com 2 qtos
Sacada com churrasqueira
Cozinha mobiliada, bwc, sala
Garagem
R$150.000,OO. Aceita proposta
de casa"com maior valor.

Ret.: 447 • ÁGUA VERDE '

Casa com 2 suítes + 1 qto Escritório,
salas de jantar I estar integradas
Cozinha, área de serviço e bwc

Garagem com churrasqueira + edícula

com 25 m2
R$320.000,OO

Ret.: 465 - BR280 (CORUPÁ)
Terreno bem localizado na

margens da BR280, + ou -

'

3.000m2'.

R$300.000,OO

Ref.: 462-

SOBRADO IAPTO -

CENTRO

Ref.: 258 - CENTRO

Apto com 1 suíte, 1 quarto

(planta original alterada 1

suíte + 2 qtos) sala

jantar/estar, escritório,

cozinha, lavanderia, churrasq.

e 2 vagas de garagem, 1

quadra do angeloni da barão

R$370.000,OO

São 2 aptos com

aproximadamente

85m2 cada (área

constru ída não esta

averbada).

R$400.000,OO

IEn etec
IMÓVEIS

Vo ê escolh
-

sua conquista Padre Pedre Fraockeok 211- Centro � CEP� 892.51�o.40 - Jaraguá do sul/se

www.engetecimoveis.com.br

Esplanada Glatz.
Na Vila-Nova,
sua vida nova!
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Loe lizado na Rua 25 de Julho, sInO
Bairro Vila Nova .. Jaraguâ do Sul .. se

Apartamentos de 98 e 115m2 de área total

2 dormitórios

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

Sacada com churrasqueira

Banheiro e área de serviço

Espera para ar condicionado e TV a cabo

1 vaga privativa de garagem com opção para

aquisição de mais uma

Área verde e de lazer Playground
Salão de testas

2 elevadores por bloco

Sobrado em Barra Velha - Região Tabuleiro
Térreo: Garagem p /2 carros, 1 qto, copa, bwc, área de festa com

churrasqueira, alarme, portão eletrônico - 10 andar: 1 suíte + 2

qtos, sala, bwc. R$350.000,00 aceita carro, terreno e imóvel de

menor valor,

REF467 - Piçarras'
1 suíte + 2 qtos, 2 salas, sala de jantar, dispensa, bwc, área de

festa com bwc, piscina e demais dependências. R$320.000JOO -

aceita imóvel em Guaramirim ou Jaraguá do Sul e parcelamento

direto com o proprietário

REF441- Casa alto padrão
1 surte 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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Plantão: Anclerson 965 J -9028 - Geovane 8827.23963376-5050
R. Feliciano Bortolini, 1161 - Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net www. imobil iariareal.net

1MB 279 -Apartamento na Barra do 1MB 296 - Casa na Barra do Rio Cerro
Rio Cerro. 02 dormitórios, e demais 2 dormitórios, e demais dependências.

dependências. R$ 575,00 R$ 560,00

IMB293- 1MB 41 - Rio IMB292 1MB 291-

Molha -Amizade Vila Lenzi

02 dorm�órios, 02 dormitórios, 02 dormitórios,
02 dormitórios, e 01 vaga de e demais e demais

demais garagem e dependendas dependêndas
dependencias demais Área útil

Área útil

Área útil 65,15m2 dependências. 62,8711"f1
63,911'1f

R$189.000,OO Área útil 60rrr R$156.000,OO
R$ 160.000,00 R$ 144.528,00

1MB 290 - Rio Cerro II. 02 quartos,' é
demais dependências Atea ronstruída
70ni. EdíOJla mm sorrr R$ 290.000,00

...J.�;

1MB 62 - Baependi. 01 suíte máster, 02
dormitórios, 02 vagas de garagem e demais
dependências. kea oonstruída 211,91rrr

R$ 650.000,00

1MB 53 - Casa d edícula no São Luís. 03
darm., 02 vagas de gar. e demais dependo
Área 170w. Edícula 1 dorm, e demais
dependo Área 75W. Valor R$ 215.000,00

1MB 13 - Nova Brasflia. 01 suíte, 02
dormitórios, 04 vagas çle garagem e

demais dependências. Iwa ronstruída
270ni. R$ 480.000,00

POR APENAS

R$ 150.000,00 as duas! 1MB 211 -Barra do Rio Cerro
Atea total 360ni. Valor R$ 90.000,00

1MB 160 -Rio Cerro I Área total 558nf
Valor R$ 95.000,00

. 1MB 262 - Barra do Rio Cerro
Área tdal450m2• Valor R$ 140.000,00

1MB 258 - Barra do Rio Cetro. Terreno
mm 351,Snf. Terreno com 336nf
Valor por terreno R$185.000,OO

1MB 289 Casas no Jaraguá 99
02 casas alugadas por R$

420,00 cada uma.

03 quartos e demais

dependências.
02 quartos e demais

dependências.

, Czerniewicz.t Suíte,2 Quartos.1 Banheiro Social
e,demais dependências. Churrasqueira + 1

Vaga de Garagem. Valor R$ 200.000,00.

I CÓD 409 - APARTAMENTOS no RESIDENCIAL
I 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

COD 412 CASA/TERRENQ.Bairro Barra Rio
Cerro.3 Quartos.1 Banheiro e, demais
dependências.1 Vaga de Garagem.

Valor R$ 250.000,00.

CÓD 404 APARTAMENTO.Bairro Vila Lalau.1
Surte.2 Quartos.1 Banheiro Social e, demais
dependências. Sacada c/Churrasqueíra + 2

Vagas de Garagem. Valor 199.000,00

'Jr.-�-

: I
.: I

J

1 ..

..,,;.,..,;:;:::!'!;�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I,
I

CÓD 392: RESIDENCIAL FAMILIAR CI 2 PISOS :
(BAIRRO RAU)

, APTO 01 cf 68,87m2; 2 Qtos.,Sala,Cozinha, 1
I Banheiro,1 Vaga de Garagem ,Churrasqueira
: e,demais dependência. R$135.000,OO
I

I
, I

�-"..." I
I
I
I
,

APTO 02 CI 72,20m2: 1 Suite,1
Oto.,Sala,Cozlnha,Banhelro Social e, demais
dependências, Churrasqueira,1 Vaga de

Garagem. R$ 150.000,00.

APTO 03 C/74,53m2: 1 Sulte.t
Qto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências, Sacada ,Churrasqueira,1 Vaga de
Garagem. R$155.000,OO.

,

I
I

: Oto.,Sala,Cozinha,Banhelro Social e, demais
, dependências, 2 SacadaS ,Churrasquelra,1 Vaga
: de Garagem. R$ 165.000,00. I

I I

I' II 'I

APTO 04 C/79,63M2: i Suite,1

II I

BARBADA EM PICARRAS!
r

Casa, 2 dorm, demais;dep. com 103m2, terreno
300m2, excelente localização, bairro Nossa

'Senhora da Paz.

APENAS: R$ 125.000,00 (ac/carro)
,

Tra'tar fone: (48) 84.31-2223
,

i '
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CORRETOR
,

DE IMOVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

094 -Ilha da Figueira, casa em alvenaria
com 149,41 rrf e terreno com 356,25rrf.
aceita casa em ltapema ou demenor valor
na Ilha da Figueira). R$370.000,OO

068 - Centro - apartamento com área
privativa de 76,04m2 e área total com
113,44m2. R$185.000,OO

071 - Santo AnlQnio, casa de
062 - Ubatuba, casamista com 140,OOrrf alvenaria com 80,00m2 e terreno com
e ten: 307,51rrf. (aceita imóvel de menor 324,OOm2. R$110.000,OO
valor em Jguá do Sul), R$115.000,OO

109 - Nereu

Ramos, área de

11.470,OOm2
(ótimo pi indústria).
Aceita imóveis.

R$ 450.000,00
237- Ribeirão Grande do Norte
c,l123.300,00m2.c1 água corrente.

plantação de arroz, banana.R$ 500.000,00

057 - Nereu Ramos - Geminado em
alvenaria com 90,OOm2.

R$110.000,00
002 - Nereu Ramos, terreno com

408,00m2. R$95.000,OO

030 - Santo Antonio - cl casa
de alv.• rancho. lagoa, cf área de
175.000.00m2. aceita imóvel de
menor valor. R$450.000,00

043 - Água Verde, terreno com

371,OOm2. R$ 96.000,00
080 - Nereu Ramos, terreno com

1.893,OOm2. R$ 700.000,00
069 - Vila lalau, casa mista com

119,00m2 e terreno com 390.60m2•
R$ 250.000,00

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,OOm2 R$i.200.000,00
006 - Três Rios do Sul, terreno com�roximadamente7.000,00m2 R$400.000,,00
019 - Schroeder, terreno de 6.576,l,68m2 , R$280.000,uO
020- Barra Velha, terreno com 30o,00m2 R$ 30.000,00.
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m2 R$ 960.000.00
026 - Ribeirão Cavalo, terreno com 1.189.50m2 - R$135.000,OO
029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317ó70m2 - R$ 2.000.000,00
032 - Ribeirão Cavalo. terreno com 9.3 9,60m2 RI500.000.00037 - Vila Rau, terreno com 2,407,30m2 R 650.000,00
038 - Ribeirão Cavalo, terreno com ·17.590,1im2 R 300.000,00
041 - N�re�_Ramos, terreno com 20.?21 ,80m2 , R$1.500.000,.(OO
048 - Rlbelrao Cavalo - terreno com area de 51.000,00m2 R$ 80.000ÔOu049 - Nereu Ramos, terreno com 600,00m2 R$85.0 0,00
050 - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2, R$85.000.00
058 - Nova Brasília, terreno com 16.843,45m2 R$ 2.000.000,00
059 - Três Rios do Norte, terreno com 325,.(00m2 R$ 75.000,00
070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71.140,20m2 R$ 2.850.000.00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2 R$160.000,00
089 - Amizade. terreno CHAMPS ELYSEE com 3ÔO,00m2 R$145.000,00
099 - eorugá, terreno com 2.200,00m R$ 350.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 R$2.000.000,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,OOm2 . , , R$500.000,00
156 - Chico de Paula. terreno com 723,60m2 R$120.000,00
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004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74 ,OOm2 e terreno com450,00m2 valor

:Ri180.
000,00

025 - Nereu Ramos casa de alvenaria com 58,08m2 e terreno com 322,00m2 R 120.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf200,00m2 e terreno c/329,00m2 aceita sítio R 220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de a1v. de aprox. 68.00m2. Terreno de 443,50m2 R 136.000,00
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,00m2 R 130.000,00
065 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria c/37,82m2 e terreno c/337,50m2. (aceita financiamento bancário) R$108.000,00
074 - Nereu Ramos casa com 181,00m2 e terreno com 2,497,00m2 R$ 650.000,00
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 360,00m2 R$32.000.00
091 - Amizade, casa de alvenaria com 310,00m2 e terreno com 378,00m2 R$ 550.000,00
093 - Agua Verde, casa éstilo enxaimel com 216,00m2 e terreno com 986,00m2. (aceita apartamento como forma

��f�g�:�W�os·�·casa·de·�v:·cho2:00m2·e·terrenO·ci'475:0Oni2(aceiia·apto·de·menorvaior)·::::::::·.·...::::::::·.:·.::::·.:·.:�*I�g8g8gg
� �8 = �;�o�T���d_oc�Ta��e����C�p�1.9�8%�8ó�2·mais·iiaipâo:'Te·rr..d{574,'üjm2··(ace·�·apio·de'menor'vai'ori:::�$��ó?�o%�oOo
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de apr.ox. 121 ,42m�. e terreno cl 455,00m2. Aceita financiamento bancário

1���N��o����g��aãâe·aiVenaiia·corri·1·2g:oom2·iiiais·edfcüia:Têrreno·com·66ii;ooiii2·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.�iVlo�����
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,OOm2 e terreno com 2.500,00m2 R$ 180.000,00

COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme We�ge, 166 � Edifício Bergamo - (entro I

036 -Água Verde com área total de 52,71m2 R$1 00.000,00
039 -Apartamento Agua Verde com área total de 52,71m2 R$ 100.000,00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 R$ 275.000,00
053 - Centro - apartamento com área total de 95,37m2 R$175.000.00
073 - Três Rios do Sul, apartamento com 63,7Qm2 R$130.000,00
106 - Centro - apartame,nto com área total de 120,86m2 R$ 235.000,00

í'i'íll1j,!iE�t'I'I!iHllIl!lI·' 'iillJlffl$�foll�i!IIIJIiV�ll/!fi�j,WíP,UIIi/11 '1·IIIl'Nw/llí.mw,'IIlII!!ItJIHI'lí�llINI!ml··!Hi.�mit�l"iIJ!Iiij�f�lRlII/qf��"�Wk"liWiWlllffjl"i1!I!'lltlli""l!Pf�l'lm"'(�I"'/rill!�I··ll"mt�1iI!IiY"' IIiJJ!UIf1!I"'1d!nI/'lffllilj,iI" "11�il... "JIIiJIiiI .1. iUill'dJlIIIH... .:il� . WlJIIIIW!!n1l" W�.III/!p .1I&UMIlliYlli.liliJJ!lifilfIQ!llllflíiMI,UJil1fJl.,Yi!íi �!�lIIIl.mk ími1111'JflHHI W,JliJJ!tillmM ,IIMm" ..,IM/ffiI�.1 /%11,/#1.111, ,II#:, . ,1'HIIJ/�ilUI#illlmiiJii!,�.�" ",.Im.
Apartamento Centro : R$700,00
Apartamento Centro R$850,00

LEILAW.MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECI011420

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47) 3373-1905

·Ref.174.1-SalaComercial
-Avaí - Guaramirim
'Área Imóvel: 167,48m2
'R$ 1.800,00

·Ref. 3.4 - Casa
. Caixa d' Água - Guaramirim
'Com 2 quartos
'R$500,OO

Ref. 172.1 - Casa
'Rio Branco - Guaramtrim
·Com 4 quartos
·R$ 560,00

'ReL 38.i-Apartamento
'Centro - Guaramirim
'Com 2 quartos
'R$ 700.00

·Ref. 12.1 - Sala COmerciai
'Centro - Guaramirim
'Área Imóvel: 80m2
'R$ 900.00

'ReL 101.1 - CentrofGuaramirim
·02 dormitórios
·R$ 250.000,00
-Aceita financiamento

·Ref. 120.1-lIha da Figueiral Guaramirim
'Área Terreno: 363,60m2
. Aceita proposta
·R$110.000,00

·Ref. 110.1 - Beira RiofGuaramirim
'Suite + 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 - CentrolSchmeder
'Área do terreno: 731m2
'R$ 140.000/00

www.leilaimoveis.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua aario do Rio Branco, 373

PLANTÃO (47)8431-1122 - Rejane
DE VENDAS (47)9902.0756. Aluizio

VENDA(47) 337 -5544

www.atlantaimoveis.com

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta - Das 8h -12h e 13:30h -18:30h

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com

FOr.
E

V; ,lia �
�eallábria� Residenc! t; I YUfa Ca1ábria

. Bairro Vila Nova

Apartamentos com 2 dormitórios, safa de jantar e estar, sacada
com churrasqueira, cozinha, área de serviço, bwc social e
garagem. A partir de 61,58m2•

Roa JoGá Marangoni, esquina
com a Rua Julio P9dr{.
Jara�tJá do ,sul • se

• Marangoní
Rua JOSe

Ibiza Residence Ret. 2416
Bairro: Centro

Raziei Residence Bairro: Baependi
Ref: 2474

Apartamentos com 03 suítes, sendo 01
âelas sUite master, lavaoo, sala de estar e.

jantar, sacada com cnurrasqueira, cozinna,
área de servi�o, com 02 va�as de �ara�em,
e 02 coberturas.

Aptos. à partir de R$ 305.000,00

Apto. com 01 suíte com closet e sacada,
mais 02 demi-suítes, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira, lavabo, cozinha,
área de serviço, com 02 vagas de garagem.
02 COBERTURAS DUPLEX. Apenas 02
apartamentos por andar, aquecimento de

água a gás, ar-split, aproveitamento de
água da chuva, medidores individuais de
água e isolamento acústico .

. Aptos a partir de R$ 360.000,00

Casa no Amizade Refi 1676
Casa com 01 suíte, mais 02
dormitórios, bwc social, sala,
copa, cozinha (mobiliada),
área de serviço, churrasqueira,
e garagem.

Resid. 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 garagem.

Apartamento localizado no bairro
Czerniewicz, ref. 2489, com 01 suíte,
mais 010u 02 dormitórios, sala de
estar e jantar, sacada com

churrasqueira, cozinha, área de

serviço, bwc social, e 01 vaga de
. garagem.

,
Bairro Vila Rau Ref. 2502

Apto, com 02 dormitórios, cozinha,
sala de estar e jantar, bwc,
lavanderia, sacada mais terraço, co
01 vaga de garagem. (Apto. semi
mobiliado).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.4477
9153.8033

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 48.3 Sala 01

www.splendoreimoveis.com
Asse oramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu Imóvel com credibilidade e seourança.

"Preços válidos até a próxima edição deste anúncio ou conforme disponibilidade do imóvel.

Edifício

Terra •

Localização: Vila Lalau

Apartamento com 2 quartos,
ampla sala com cozinha integrada,

banheiro, lavanderia,
sacada com churrasqueira,

vaga de garagem.
Área privativa de 73,09m2•

R$ 158.000,00

Entrega: Março/2013 R.lo04.576

Linda casa no Amizade

Suíte com closet + 2 quartos
garagem para 2 carros

160m2 de área construída
Excelente localização.

R$ 380.000000

Res. Grand Life - Vila Nova

Aptos NOVOS 1 suíte + 2 quartos,
sacada cf churrasqueira, garagem.
Excelente padrão de acabamento.

Prédio cf elevador, salão de festas.
A partir de R$ 260.000,00

Apto 2 quartos - Barra do Rio Cerro

Apto 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia,

sacada çl churrasqueira e garagem.
Area privativa 61 m2•

R$ 148.000,00.

Casa com 3 suítes - Amizade

1 suíte master cf banheira + 2 suítes
Piscina com deck;

Garagem para 2 carros

Alto padrão de acabamento
R$ 780.000,00

Terreno com 750,00m2 - Baependi
Lindo terreno, alto,

15,00m de frente x 50,00m.
Escriturado.

Próximo à AABB e SER'MARISOL.
Facilita condições de pagamento.

R$ 220.000,00

Entrega:
OUTUBRO
2012 °

A partir de:

BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

* Entrada + Parcelamento direto com a

construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE, 01 BWC

E UM LAVABO - 102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

2 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE-
84,05M2 DE ÁREA INTERNA.

• Ampla sacada com GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de arcondicionado (sistema
split), TV, telefone, internet e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e cozinha integradas.
• Hall de entrada com elevador;
• Vaga para 01 veículo com opção de vaga extra;
• Salão de festas com espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e parquinho;
• 04 Apartamentos por andar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ANOS DE BONS NEGÓCIOS

H218D Vila Nova. R$:130
Mi" Área Total 91,83m2

Res. Nostra, Com 70 m2

R$: 160 Mil, Água Verde

Bela Paisagem. Area 20.000
m2. R$:990.OOO,OOAmizade

1--10030 Casa com 120m2

R$:106 Mil, Chico de Paula

mil, Res. Jardim Europa

H0038 Área priv.: 95,53 m2
- Vila Nova R$: 320 mil por
280 Mil, Consulte-nos !!

H208D Nova Brasilia
R$: 210 Mil, 95m2

H164 Casa com 51 M2

Estrada Nova R$:135 Mil

H014 Área privativa 1 7

m2. R$: 400 Mil" Baependi

H040 Casa com 70 m .

Amizade, R$: 160 Mil.

H0027 Vila Lalau
R$:185 Mil, 90,43 M2

H012 Vila Lenzi

R$: 157 Mil

H217D Chico de Paula

92m2. R$: 215 Mil

Casa com 70 M2
' H132R Casa 206M2

R$: 230 Mil, Vila Lalau R$:450MiI Barra Rio Cerro

tr

��.6
_..;_-

H013 Amizade
R$: 149 Mil

H210D Ed. Tulipa 97m2. H205 Moradas da Serra

R$:320Mil, Centro R$:249 Mil, Nova Brasilia

Residencial São Luis. Área H135R Casa de Alvenar
Total 70.42m2. R$: 149 Mil ,ia. R$: 380 Mil, Centro

H107 Area Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$: 154 Mil,

Centenário
, �

Terreno Area 454 m2

R$: 450 Mil Centro

H 163R Nova Brasília R$:650
Mil, Área Total 650m2

H0026 Ilha da Figueira
R$:211 Mil, 100M2

H165D Geminado 70m2.

R$: 150 Mil, Três Rios do Sul

H037 Sobrado com 129 m2.

Jguá Esquerdo, R$: 250 Mil.
HOO22 Sobrado Geminado.

R$:270 Mil, Três rios do sul

H129RArea Total. 2.258m2.

R$190 Mil, Amizade
H0015 Ed. Monet.

R$: 194 Mil Baependi

H212D Centro. R$: 195 Mil,
Área Total 110m2

H141 D Area Total420 M2

R$: 267 Mil, Vila Lenzi

H0028 Geminado n° 1 d 71 M2
Amizade R$: 128Mil- Entrega

em Outubro 2012

H211 R Quitinete 30M2

R$:79Mil, Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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

..... -

..

* Excelente Padrão

* 03 Suítes sendo 01 Suíte Máster

* 02 Apartamento por Andar

* 03 Garagens

* Excelente Localização

Consulte -nos!

-r.:

�.�. $l��e�
* 1 Vaga de Garagem
* Valor:R$: 199.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.. ,,-_.
.".;-� =�

28 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2012

.,

IIVIOVEIS

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$2S0.000,OO.

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

é demais dependências.
R$360.000.00.

Ref._608.1 - ExcelentesApartamentos na Ilha

da Figueira. A partir de R$2I 8.()()(),OO.

Ref.614.1 - Casa no

Jaraguá Esquerdo com

3 quartos" 1 bwc, sala,

cozinha, lavandeira,

garagem para I

carro e varanda.

Ref.575.3 -

Apartamentos na

Vila Nova com 3

dormitórios.

A partir de

asiso.ooo.oo.
R$210.000,,00.

- Casa no

Jaraguá Esquerdo
com 2 Suites" 2

salas, avabo, cozinha

mobiliada, avanderia,
área de festa com

piscina, deck, wc

e garagem para 4

carros.Valor sob

consulta.

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 • ....barleli oveis.com.br· www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 18 E 19 DE AGOSTO DE 20121 IMÓVEIS 129

�"""�."_'''''''�''''''''_''''_'''-''''''-'-�'''''''_'''''''''''o-j'_'q'_''''''''""",r-....,...---:,'''_''__'"",_",-"''''''_''''_',.....''''_'"-,.,-',,_.....,�.'..-',_,-_.�"'":""'...,..',._',_.,.......��--,..,..�-.,....,..,....,_,., ......,_.,,_._ ..._.....q-...-......,..,.,.,�,._.,,,..,........,.,,._ . ..--.,..-.,...,,..�,_.'..-.'-,,,_-"'"':"!...,.�''r............''!--.,,_., .....�,-..,_....._--,-'......"-" .....�,,_..,_._,.,...."-,,, ...........- __ .. I'"" •• ,_....... ',,._ ....... .,.._ •• 'I?:-'�'...-.......�_�"....,_,.,._..,._.,_,._·'.
.,...._�_'"__ ',���I":"'__"_'�'�.__'t_'.,_._',,_, • ....-..-,_.,,_· .. ,_.,.,...�,_·_·.-�-4--'......,.._.,...,..,._,_·,-'--",...... '"

INVESTIMENTOS
• Área de 88*OOOm2 .. R$ 160.000,00

IMáv IS
CRaCI31'1�

• Área de 62,.OOOm2• R$ 14,5�OOO"OO

R$

215
mil

Chácara - Schroeder, Duas Mamas
Área total: 100.277,OOm2• Casa com

130m2. (3 quartos). Quiosque com 120m2

Terreno de esquina emCuaramirim
Bairro Beira Rio na Rua Bananal

Área de: 93ÜlnZ

Área de terreno:

690,OOm2
Área construída:

180,33ln2
1 Suite,2

dormitórios, sala,
copa, cozTI:ha,

lavanderia, área de

festas e garageln.

PLANTÃO Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.

(Flua em frente a Casas da Água) I Jarag� de Sul

41831

Ref. 0229 Resid. Viflage- Ilha
da Figueira Apto. Pronto
Suíte+ 1 dorm e demais
dependo R$145.000,00
Aceita Financ. Bancaria

I t f

ReI. 0383 Res. Don João II, São

Luiz, 3 dorm, demais dep,sacada
c/ churr 1 vaga 79,31m2 R$

145.000,00. Entrega em Setembro

2012.

Ref: 092 - Residencial Akira -

Vila Lenzi. Apto com Suíte + 2
dorm, e demais dependo

com 82,67m2. R$: 169.300,00
RlnO-10.705

Exelentes terrenos na Barra - Lot. Vilaggio,
700 mts da Malwee - Rua pavimentada. Legalizados

R$ 90.000,00

do Sul,Apto.Pronto pra morar c/2
dorm. e demais dependo e 70m2

R$ 124.000.00

Ref: 0346 - Resid. Novo
Horizonte - Vila Lenzi

Apto todo mobiliado. Suíte c/
closet + 1 dorm e demais
dependo com 2 vgas de
garagem com 91, 15m2

R$ 318.000,00

Ret0418 Casa Geminada.
Ana Paula c/ 2dorm. sala,
cozinha e demais dep.

Toda murada por
R$130.000.00

-Ref. 0394 Casa na Vila Lenzi -

Excelente terreno c/ 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,OO

Ref: 0385 - Resid. Siena -

Estrana Nova - Apto com 2
dorm e demais dependo com

60,88m2. R$115.000,00
RI nO 56.790. ENTREGA EM

ABRIL 2013

Ref: 0313 - Resid. Betel -

Baependi - Apto com 2 dorm
e demais dependo com 54m2

R$127.000,00

Ref: 0207 - Resid. Layne
Fernanda - Czerniewicz

Apto com 2 dorm e demais
dependo com 68m2.
R$ 130.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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YON/lOd Fealf::cam:lo SCodOd
3371-0 68
11m "

,

II ri I � 1ft
Rua Reinoldo Rau, 585 • centro- Jaraguá do Sul

Vila Lalau, Casa - 1 Suíte Closet, 2
Dormitórios, Garagem pj 2 carros.

R$ 280.000,00

Rau . Casa Nova! 1Suite, 2
Dormitórios, Garagem p/ 2 carros,

R$ 438.000,00

"

Amizade· Residencial Munique,
terreno com 375m2•
R$ 120.000,00

Rau • Residencial Delta, 2 Dormitórios,
R$ 130.000,00

Nereu Ramos· Terrenos
R$ 65.000,00

Vila Lalau- Residencial Trento, 2
dormitórios. R$ 135.000,00

Anulilcie agui!
(46) 2106-1919

www.oco�reiodopovo.com.br

3275.1100
Plantão 9921.5515

AGO EM OVO ENDEREÇO!
Rua Bernardo Dornbusch, 1568

Sala 03 I Vila lalau (após a Marisol)
Jaraguá do Sul I se

João Pessoa- Casa/Ponto Comercial,
1 Suite, 2 Dormitórios, terreno de esq.

662m2• R$ 370.000,00

Amizade· Sobrado, 1 Suíte c eloset e
hidro + 2 quartos, garagem para 2 carros,

R$ 600.000,00.

en ro • Residencial Juliana, 1suite, 1

dormitório, cozinha mobiliada.
R$: 165.000,00

Imóveis para venda

DEIXE· OS ADMI ISTRAR SEU IMÓVEl.
PROCURAMOS IMOVEIS flESIDENCIAIS
E CO ERCIAIS P RA LOCAÇÃO, ENffiE

EM CO. TATO CONOSCO.
-

LOe CA
Apto·Amizade· Apartamento com 2 quartos, sala,

cozinha, area de serviço, banheiro e garagem.
Valor R$ 500,00 + cond.

• Casa Comercial - Rua João Picolli Centro
Valor R$3.000,OO

• Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vila Lalau.
Valor R$800,OO + R$60,OO cond .

• Res. Saint Moritz· Vila Nova: Apartamento com três
dormitórios (sendo uma suíte), 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- Cenro- Sala comercial com dois
banheiros. 60m2. Valor R$1.000,OO (água incluso).

Res. Maguilu • Cento- 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 esquerco- 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 (negociável) .

. 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.

ltuguel à partir de R$ ,

Rua Antônio Francisco Diemonn
Bairro Vila Nova - Próx. Centro

COMPRA-VENDA-LOCAÇÃO

m a VIS a panoramica,
possui 2 dormit. (1 suíte),
cozinha cl móveis planejados.

Composta por residência em alvenaria com área de 300,OOm2,
contendo 3 dormito e demais dependo Possui campo de futebol,
área de festas, piscina, 2 lagoas, espelho d'água, pomar e canil.

lf1\9veis para locação
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, el área 45 m2. Aluguel: R$ 650,00
CHICO DE PAULO - Casa alvenaria, 3 dormit(sulte, demais dependo
VILA LALAU - Galpão área 300 m' (ideal pI depósito). Aluguel R$ 2.200,00
VILA NOVA - Apart. 2 dormit. NOVO, demais dependo Aluguel: R$ 700,00

WWW.SPACOIMÓVEIS.NET
"

easa � ILha da Figueira

,�iIIII"
mil

irrvenaraa (semi-nova) dormit.,
e demais dependências, em
terreno de 306 m'.
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VENDE R$ 1.200.000,00
Excelente terreno,com área total de 2.571,05 m2.

Nova Brasília

Edifício Bruna Mariana, 02 dormitórios, sacada e garagem R$ 140.000,00
Edifício Pedra Rubi, 02 dormitórios, sacada clchurq.garagem R$ 160.000�OO
Res. Hilamar, 01 suíte, 02 dormitórios sacada e vaga garagem R$ 180.000,00
Res. Morada da Serra 01 suíte, 02 dormitórios moveis sob medida R$ 230.000,00
Terreno para chácara 11.559,27m2 próximo do centro 5 km R$ 250.000,00
Excelente Terreno c/185.000m2 ideal condomínios de chácaras R$ 380.00G,00

o A Ã

www.mullercorretor.com.br

COMPRA ALUGA
VENDE ADMINISTRA

Edson Müller
Corretor de Imóveis
CRECI/SC N°. 8530

(47)3372- 700
(47) 9112-1700
Rua. José Menegotti. 410 - Nova Brasília

Jaraguá do Sul - se

í--------------·-

I
I

I
1

Côd 4021 - Sítio/Fazenda· Scroeder I Côd.3053 Vila-Nova • Prox. Bar

D. Mamas, com toda infra-estrutura

II
do Oca - terreno- área +/- 4.147

para criação e ins. gado, 2 caso m2 com galpão de 600,00m2, com
galpões, trator etc. já com Mapa I I
Georeferenciado. ár. 400 mil m2. I I

R$ 1.800.000,001 .)

r;;;;;';:;;;;:;:;;;;;;;:;;;;::;;;;;;;;;;;;;:::;;;;�
I

I
I .

I
I
I

mezanino.

. � suíte, 2 quartos, sala jantar, sala TV,
, copa, cozinha, despensa, bwc,
lavanderia varanda, piscina 7 x 4 , 1

garagem, sala de festas e

churrasqueira, jardim R$ 380mil

cód.2010-Bal. Camburiú- - Edif.
c/toda infra-estrutura, si, copa/cozo
sacada envidraçada, 2 quartos,

garagem.

De: 460 mil por
360 mil !

�----------------__/
R$2.000.000,OO

Côd. 2017 - Centro -

Apartamento 1 suíte, 1 quarto,
sala/ copa, cozinha, lavanderia,
bwc, churrasqueira sacada

garagem - ABRIU2013 i

�__ •. _val��$ 20:_��_._ .. )

Cód.1105 - Vila Lenzi - Casa

mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

cozinha, despensa, lavanderia
varanda, garagem, churrasqueira,

jardim - R$ 190 mil

Cód.1049 - Nova Brzsllia - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala Iv, 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
t

I R$ sob consultaa
"--_._--_._ .._----_... __ ...._------/

Cód.2021-Centro - Edif. Juliana·

Apartamento 1 suíte, 1 quarto, salal
copa, cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira, sacada garagem· of.
.

R$ 185 mil
l". ._ ..__._ . .....:__..

} ,--_.__._--------_._ .........----;�

c ç

� ...
. �, �

,- �

. TEMOS OPÇÕES DE GRANDES ÁREAS PARA REFLORESTAMENTOSJ LOTEA.MENTOS OU PORTO SECO EM GARUVA E ITAPOÁ
.

v

,\ ".�' •• � r.: 3.
•

1.. :·. • -J 1 \ � : Li �' r: �" :..:; :
.

';; ... \ i � Lr.1,; j t t
'

n. (
• f.' , ,

Apart. Centro 1 dormitorio . Residencial das Tulipas.
Valor: R$ 560,00

Apart. Centro 3 dormitórios, cozinha sI garagem.
Edificio Menegotti Valor: R$ 650,00

Apart. Centro 1 dormit., sala, cozinha. banheiro, área de
serviço e garagem. Ed. Gioconda "Valor R$ 550,00

Apart. Centro com 01 suite + 01 dormiório. Residencial
Marina - Valor R$ 790,00

Apart. Centro 01 suite + 02 dormitorios. cozinha,
01 vagas de garagem. Ed. Tulipa Valor R$ 950,00

Apart. Centro 03 dormitórios, cozinha c/ garagem.
Edificio Dona Alzira Vator:.R$ 750,00

Apart. Nova Brasilia 2 dormitórios. Edifico Klein
Valor R$ 550,00

Apart. Ilha da Figueira 2 dormitorios, sala, cozinha,
sacada e garagem. Ed. Bela Vista. Valor: R$ 550,00

Apart. Vila Nova 01 suite + 02 dormitorios. cozinha,
02 vagas de garagem. Ed. Capri " Alto Padrão.
Valor R$ 1.200,00

Apart. Vila Lalau 2 dormitórios cozinha s I garagem
Valor R$ 650,00

Apart. Centenário 2 dormit., sala, cOZ., lavand., bwc,
sacada e garagem. Ed. Ilha Bela. Valor: R$ 550,00

Casa Vila Lalau 03 dormitórios, sala, cozinha
cl garagem Valor R$ 1100,00

Casa Estrada Nova 03 dormitórios, sala, cozinha cl

garagem. Valor R$ 600,00

Sobrado' Tres Rios do Sul 02 dormitórios, sala,
cozinha cl garagem. Valor R$ 600,00

Casas Bairro ÁrealTerreno* Construção' Valor
1048 Centro 532m2 150m' 850mil
1066 Praia Barra do Sul aprox.90m' 100mil
1075 Chico de Paulo 430m2 120m' 155mil
1107 Nereu 375m' 100 m2 madeira 60mi!

Apartamentos Local
2002 SFS/Ubatuba 1 quadra domar 70m'/Suíte+2q 115mil
2017 Amizade Cond. 3quartos 140mil
Terrenos Área
3040 Centro(prox.Kohlbach) 3.000m'+f- 510mil
3051 GuaramirimBR2802.450m2 3aluguéis 450mil
3054 João Pessoa jr 918,OOm' 180mil
3055 Barrado Sul +1-350m2 Próx, rapiche lag 25mil
Chácaras
4006 Mass./RibGustavo201.000m'
4007 São Bonifácio' 242.000m' • (Prox.Palhoça)
Aluguel· Centro- ap

Centro-ap

ha • Avaliado em R$ 1.050.000,00 preço de Oportunidade R$ 230 mil

250 ha • Avaliado em R$ 1.800.000,00 preço de Oportunidade R$ 330 mil

500 ha - Avaliado em R$ 3.600.000,00 preço de Oportunidade R$ 550 mil

750 ha - Avaliado em R$ 5.400.000,00 preço de Oportunidade R$ 770 mil

1.000 ha - Avaliado em R$ 7.200.000,00, preço de Oportunidade
R$990mil

10.000,00 ha· Avaliado em R$ 70 milhões, preço de Oportunidade
.

R$ 9,2 milhões

170 ha l1bagi - Pr - Avaliado em RS 2.80p.OOO,OO, preço de Oportunidade
R$ 460 mil

15 GLEBAS DE 2,00 ha CADA - Avaliado em R$ 70.000,00 CADA preço de
Oportunidade R$ 25 mil CADA

Magnifica Mineradora Manganes (RO) _R$ 24 milhões

Magnifica Mineradora Estanho lOuro (PR) - R$ 24 milhões

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Alberto G. arquardt
Imóveis

_

(47) 980 ·207613376·1804

www.marquardtlmovels.com br

ReI 095 - Barra do Rio Cerro - Terreno
Industrial cf 55,OOOm2 - Frente para
a Rodovia Estadual Wo�gang Weege
(Entre a estofados Bell Ar! e a Nanete

Malhas), CONSULTE-NOS!

Ref 084 - Barra do Rio Cerro - Casa de
Alvenaria Geminada c/50m2 - 2 dorm,
sala estar/jantar, cozinha, bwc social,
área de serviço, vaga de garagem -

R 129.90000

RENATO STEFANI
Corretor de Imóveis - CREC114.407 (47) 3371-8851

9993·3881
Rua Leopoldo Veloso, 88 - Jaragua do sul/se

Email: stefanitb@ibest.com.br

Apto, Czerniewicz - 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro,

garagem, quadra de esportes, sol da
manha, R$ 100 mil. À vista

Terreno 450,00 m2, asfalto prox.
Brasão R$ 105 mil

Chacrinha 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 Daniele

•

R$ 270.000,00
CASA DA FRENTE

metragem 176m2

RS 260.000,00
LATERAL
146.95m2

GEMINAOOS

ESQUINA

CORRESPONDENTE

(47) 3375.0505
9153-1112/9135-4977/8478-7790 AQUI

Casa 186m2, 3 quartos, sala, cozinha, 2
bws, área de serviço, área de festas c/
churrasq., garagem, todamurada.,Vlla
Lenzi. Jguá do sul/se. ACEITA CASA EM

CORUPÁ. RS 320.000,00.

- Área Privativa: 350,OOm2
'

- ÁreaTotalConstrulda:420,OOm2
· ÁreáTerreno:775,OOmz
· Parte Sup.: 01suíte máster com closet I . 1
banheira e sacada, + 02 quartos (1 cl ' :
sacada), bwsocial, sala íntima.
- Térrea: cozinha, área de serv., bw social,
sala de estar, deck externo, área defestas
cl churrasq. e bw, sala de jantar,jardim cl I .

canil. ',i 1IQ!!!!i!!t!.
· Subsolo: 02 vagas de garagem, depósito.
· Excelente Acabamento e Ambientes
mobiliados sobmedida.

Casa 110m2,3 quartos, sala, cozinha, bw,
lavand. e garagem. Acab. em gesso e

massa corrida + Galpão 130m2• Terreno
465m2• CorupájSC. R$ 270,000,00.

Casa 205m2, 1 suíte, 2 quartos, 1 I (

bw, COZ., sala, área de serviço,
garagem e varanda. Terreno

1.164m2• Ano Bom. Corupá/SC.
Terreno 360m2•

R. 'Waldemar 'Werner.

Corupá/SC.
R$ 55.000.00. mm

Terreno 462m2 (12,5 x 37 x 12 x

40), situado na Rua Roberto

Seldel, a 3Km do centro.

Corupá/SC. R$ 55.000,00_ "'1iiIIIiIi#
Terreno 637,50mz, situado na Rua

Roberto Seidel. Compá/Se.
RS 40.000,00. _
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EDUARDO
PAMPLONA
RESIDENCIAL

[""
''''''''

pamt:t20ª- 4732752608
www.PAMPLONAEMPREENDIMENTOS.com.br

Próximo de TUDO!

Padarias Farmácias Escolas Hospital

Terreno LoIeamento Ville De Lyon Terreno João Pessoa
T�IfOOlIblatOOAmi� tCOOIl336111lll2. ' T� 00 bairro João Pessoa com 2.520 1112,
Tmemo pilatmol tOO1III1lairmall�I�_ 100 me:tros da Rua Manoef frandsco da Costa.
�� lIlirlamcikiuc

R$ 275.000,00

Saint Sebastian
Flat

.. !
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A EMAN www.chaleimobiliaria.com.br
Fone 413311 ...1500

PlantA0 479975 ..1500/9639 ..1500
lO vendas@chalelmoblliarla,oom,br

VENDE
TERRENO
SÃO Luís

Ref - 1314 - Rua Alvino Stein - lote 13
São Luis - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 364,00m2.
Sendo frente.e fundos com 14,00m, lado
direito e esquerdo com 26,00m.

VENDE Ref - 13130 - Condomínio Edifíclo DIANTHUS-
Rua Marina Frutuoso, 300 - Próx, ao Clube Beira Rio.
Área privativa de 130,85m2., Área total construída de
225,92m2. 01 suíte, 02 dormitórios, sala de jantar I estar,
cozinha, bwc social, lavabo, dependência de empregada •

com bwc, Sacada com churrasq. e 02 vagas de garagem.

VENDE
Ref -1360 - Rua Antonio Francisco Diemonn, 146 - Vila Nova
Jaraguá do Sul. Edifrcio Calliandra. Apto 101 - Área total: 80,90
m2. kea privativa: 53,08m". Divisões internas: 01 surte, 1
dormitório, sala estar�antar, cozinha, bwc, área de serviço, sacada

APARTAMENTOS com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Demais infonnações
do imóvel: Piso cerâmico, fono oom acabo em gesso. Residencial
com salão de festas, portão e porteiro eletrônico. Valor do imóvel:
140.000,00. Condições para pagamento a combinar

VENDE
Ref - 13128 - Rua: João André dos Reis sIn°.
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 cf churrasq. e uma vaga de garagem.

APARTAMENTO

CENTRO

VENDE Ref - 1364 - Rua: Prefeito José Bauer
Vila Rau - Jaraguá do SuVSC
Terreno com área aprox.: 500,OOm2.
Sendo: frente cf 17,OOm, fundos cf 16,08m, lado
direito c/ 28,35 e esquerdo cf 33,93m.

.

APARTAMENTOS

VILALENZI

VENDE
Ref - 13108 - Rua: José Emmendoerfer, 1549
- Nova Brasllia - Jaraguá do Sul. Edifício
Hortência. Área total: 57,40m2. Área
privativa: 46,08m2. 01 dormitório, sala
estar�antar, cozinha, bwc, área de serviço e

garagem.

TERRENO

VILARAU

VENDE Ref - 1321 - Rua: Emmerich Ruysam
Vila Nova - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área: 390,00m2.
Sendo: frente e fundos cf 15,OOm. lado direito
e esquerdo cf 26,00m.

APARTAMENTO

NOVA BRAS lUA

TERRENO

VILA NOVA

VENDE
Ref - 1320 - Rua: Carlos Frederico Ranthum
Santa Luzia - Jaraguá do Sul
Area terreno: 338,72m2 área construída

aprox.: 280,00m2

•

I
., .

I a r I aCRECI. 643-J

SOBRADO

COMERCIAL/RESIDENCIAL

VENDE Ref - 1395 - Rua Valentim Zoz, 295 - Centro -

Schoroeder/SC - Área do terreno aprox.:
510,00m2. Área construída aprox.: 500,OOm2•
02 aptos individuais com 01 suíte, 02 dormitórios,
demais dependências e completa área de festas.

SOBRADO

RESIDENCIAL

VENDE Ref-1349 - Rua ProfessorAntonio EstanislauAyroso,
,
291. Nova Brasilla - Jaraguá do Sul. Área do terreno:
775,00m2. " Área construída aprox.: 500,OOm2. 1 surte
máster c/sacada, 02 dormitórios c/sacada, bwc 04
ambientes de sala, lavabo, cozinha, área de serviço c/
depósito, área de festas c/ bwc e piscina, garagem
fechada p/2 carros, amplo jardim.

SOBRADO

ALVENARIA

VENDE 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 cf 28,50m e esquerdo cf 33,20m.

TERRENO

CENTRO

VENDE Ref - 13120 - Rua Prefeito Waldemar Grubba,
3427. Vila Lalau - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 2.047,00m2.
Sendo frente com 25.00m.
Hoje no local esta instalada a Zapellini Veículos.
Fundos com aprox. 260,00m2 de área construída.

TERRENO

VILALALAU
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7) 3371- 60
Plantão: 8864-4021
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www.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

A consultoria Habitacional
deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente
credenciada pela Caixa
Economica Federal.

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

OFERTAS
Terrenos

• Ref 258 Ponta Comprida! Guaramirim Terreno

de arrozeira 20.000m2 R$160.000,00
• Ref 315 Bananal do sul! Guaramirim - Lote

360,00m2, rua pavimentada H$ 85.000,00
• Ref 319 Poço Grande / Guaramirim - Area

rural de 62.306,96m2 R$ 150.000,00
• Ref: 199 Guamiranga/Guaramirim Terreno

com 1B9.780,00m2 contendo arroizeira,
terras produtivas. Terreno escriturado,
R$800.000,00

• Ref 230 Amizade/ Guaramirim Terreno com

área de 4888,00m2 R$65.000,00
• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2 -

R$58.000,00

Residencial
Santo Amaro

Construtora ..,

l]reaIseG �
�
!§
,..:.
r:I::

Residencial São Gabriel, localizado na Ilha da figueira, em Guaramirim. 2 dormitórios, owc social, cozinha, área de

serviço, sala de estar/jantar, sacada cf churrasqueira, vaga de estacionamento. O Empreendimento vai contar com área
de festas e playgrormd. Area privativa de 55�86m2. Pré- lançamento, Consulte-nos.

REF 0316 - RIO HERNlSCHROEDER - Casa geminada • Ref 314 Centro/Guaramirim Terreno na
nova, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de
serviços. 55,00m2 de área construída. R$ 110.000,00

(cento edez mil reais}
área central próximo..da Transmagna
R$150.000,OO

Ref: 333 - Ilha da fígueira/Guaramirim Casa em
alvenaria com 02 quartos, sala, copa, cozinha,

bwc social. R$160.000,OO
Area construída: 52,1 Om2
Area do terreno: 484,OOm2

Ref 321 Amizade/Guaramirtm Casa com 3 Quartos, sala
de estar, 02 banheiros, lavanderta, cozinha, garagem, va-

.

randa, piso laminado, murada, portão eletrônico(garagem
e muro), alarme, há 8 anos construída. R$ 290.000,00

Edifíéio Ruth Braun Localizado 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 sala 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

Ret. 330 - Vila Amizade/Guaraminm Casa .

contendo 03 quartos, bwc social, cozinha, lavan
dena, sala de lV, garagem. Valor: R$160.000,OO

.e[

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. 338 -; Amizade/Guaramirim - Terreno
contendo Area total de 577,65m2, Rua sem

saída, local calmo. Possui Escritura.Valor:
R$115.000,OO
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Fone: (47) 3370-6370 - Barra do Rio Cerro
Plantão- (47) 8433-0377 / (47) 9919-8425
________� R_ua Angelo Rubini, N°972

.

Fone: (47) 3273-1505 - Filial Centro
Plantão: (47) 9620- 1 009 / (47) 8447-0376

Rua João MareaHo, N° 265 - Sala OS

Ref.: 13 - Casa no Centro com 4 dormitórios,
cozinha, bwc, sala de jantar/estar, garagem,
murada, rua asfaltada. R$ 450.000,00 -

Negociável

. ", .

ImOVelS

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.: 457 - Casa na Tifa Martins com 2

dormitórios, cozinha, copa, bwc, sala de estar,
edícul�, garagem, rua asfaltada. R$ 150.000,00 -

Aceita carro ou terreno

Ref.: 422 - Casa no Jaraguá 99 com 1 suíte +
1 dormitório, cozinha, copa, bwc, sala de jantar/

estar, depósíto, garagem, edícula, varanda,
murada. R$ 160.000,00 - Aceita troca

.

Ref.: 3622 - Apto no Centro com 2 dormttórios,
cozinha, bwc, sala de jantar/estar, garagem,
churrasqueira, piscina, portaria, sacada, salão

de festas, elevador. R$ 195.000,00

. Ref.: 1057 - Casa no Amizade com 1 sutte

+ 2 dormtónos, cozinha, bwc, sala de estar,
garagem. R$ 155.000,00 - Aceta carro

Ref.: 360 - Casa no Jaraguá Esquerdo com
3 dormítórios, 2 bwc, cozinha, copa, sala de

jantar/estar, depósito, churrasqueira, escritório,
varanda, murada. R$ 350.000,00 - Negociável

Ref.: 3630 - Apto no Baependi com
2 dormitórios, cozinha, bwc, sala de

estar, churrasqueira. R$ 120.000,00 -

Financiável

Ref.: 3616 - Apto no Czerniewicz com 2

dormitórios, cozinha mobiliada, bwc, sala de

jantar/estar, sacada, garagem.
R$ 158.000,00

_____ Corretores de Imóveis

c r
www.schellercorretrdeimoveis.com.b

Residencial Crystal Garden - Loteamento

Santorini - Bairro Três Rios do Sul. Apartamentos
a partir de 130.000,00. Matrícula n.63.394

CASA - Residencial Jardim das Flores - nO 100
- Bairro Estrada Nova. Metragem: 50,73m2.

R$ 125.000,00.

Amizade 1 suite, 2 quartos, banheiro social, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1 vaga

de garagem. R$175.000,00. Matrícula 59.357

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 Juliana - Bairro Czerniewicz - Apto 403
4.andar. 01 suíte, dois quartos, sala com dois ambientes,
01 banheiro social, cozinha, lavanderi� uma vaga de
garagem, sacada com churrasqueíra.Bs 165.000,00.

Matricula terreno do imóvel 61.556

03 dormitórios, bwc social, sala de jantar e estar, cozinha
fechada, lavanderia. Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos. Metragem da casa: 193,OOm2.
Metragem do terreno: 409,50m2. Valor: R$400.000,OO.

ERRE OS

• LOTEAMENTO

DONA MARTA

- R$ 68.000,00. -

NEREU RAMOS

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEL • CAMINHÃO -IQ81.
AGRICOLA • (AR DI GIRO ·

QUITAÇÃO DE FINANCIAMENto

CRÉDllO BflRADA
RS 950 MIL
RS 810 Mil
RS 625 Mil
RS 535 Mil
RS 348MIl
RS 310Mil
RS 255 Mil
RS 210 Mil
R$145 Mil
R$125 Mil

110 I

RS 82 MIL
R$ 79 MIL
RS 62 Mil
R$43Mll
RS 33 Mil
R$29 MIL
RS 21 MIL
RS 19 MIL
R$14 MIL
R$l1 Mil
,

ACEITO CARIO E FGTS

• Procuro emprego de motorista de caminhão

para entregas CNH categoria O, Tr: fone
99834393.carlos

• Cuido de pessoas idosas a noite. Tr: 9989-

3205 I 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-se moça 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 Cabeleleíro,
toda quarta-feira com 40% de desconto para
deixar o seu cabelo ainda mais lindo. Vitor
Cabeleireiro Tr: 8884-1817

• Trabalho como diarista ou mensalista. Tr:
3273-0779

.

• Ofereço serviços de podas de arvores.
Tr:9158-0019

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha
residencial. Tr: 3371-2946I 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. Tr: 8406-2183 I
3276-2100

• Preciso da doação de roupas de bebe. Tr:

3275-6258.

• Vende-se 2 cachorro macho 1 fêmea

da raça IHASA APSO, preço a combinar.

Contato: 8431-0316 ou 8852-0400.

• Vendo carrinho de bebe, para menino, na
'

cor azul marinho com ursinhos, da marca

Anael. Valor a nesociar. 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 ,negocio próprio
cl baixo investimento e alto retorno.

Contato 47'8418-3292 I 9988-2844.

bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Carta de crédito contemplada para compra

de imóvel. Crédito R$100.000,OO. Entrada
de R$30.380,OO +135 parcelas de
R$871,32. Tr: com Valdir 8494-5911 ou

9270-3638. e-mail: valdir@grupohb.net

• 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,oo cada contato:91427220
falar com Marcelo

• Tv 24"LED ADC fininha na caixa sem

nenhum arranhão, 6 meses de uso. Valor

R$ 600,00 home 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,OO.Tr: 3276-1918 96132901.

• 1 televisor 24 polegadas Phlllps, usada,
perfeito estado. R$ 250,00. Tr: 47-3054-

1351/9168-7441

• llmpressora HD -400 Fotos e colorida. R$
150,00. Tr: 47-3054-13511 9168-7441

• 1 ComputadorWindows 256 mhz, semi

novo, pouco uso, e/visor tela plana. R$
350,00. Tr: 47-3054-13511 9168-7441

• Vendo Notebook Dell- Pentium dual core
- 2,20GHZ 4 GB de memória Hd - 250 GB

Placa de vídeo integrada - ONbord - Móbile

,;. Intel(r) 4 series Express. R$ 950,00, cl
Bruno. Tr: (47)3055-0085 I 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 commarca 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, tv LCD, lustre, ar condicionado)
linda! R$ 20.000,OO.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,OO. Tratar
9979-0650 com Clesio.

• Apartamento cl 2 quartos +sacada cl
churrasqueira, área de festa, áreas de
53 á 65 m2. R$ entrada + parcelamento
+ financi. Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2

qtos sac.c/churrasq, Só manhã sego

piso de frente 56 m2 área privo+garagem
R$125.000,OO 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,OO.Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao posto
cidade. R$ 100.000,00 a 110.000,00.
Tr: 3273-5233.

• Vendo um Apartamento Ed.

Transatlântico em Piçarras. 10 Andar,
mobiliado. R$ 550.000,00. Tr: 3371-
1403 18414-1898

• Vende - se apto na praia Itajuba 65 mP

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 Itajuba. Escriturado.
R$ 120.000,00. Tr: 8448-8644 I 9936-
7400.

• Vende-se casa.em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 rnt", 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 I
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-
8885 ou 8400-2172 (não é liberado

para financiamentos) .aceita-se carro ou

propostas ..

-

OCASIAO
:1) KIT (48m2) casa ECOLÓGICA,

material acústlco e térmico incluso,
paredes, forros e telhas ECOLÓGICA a

partir de 1.8.700,00 2) Casa (kit)
42m2,em madeira plalnada a partir de
:13 mil (incluso) paredes, assoalho,
forro, telhas EOLÓG'CA, janelas e

portas. Consulte preço da casa pronta.
Veja no site www.casaecosul.com.br

casaecosul@gmail.com
(47) .9:104-7008 I 3035-7001.

3035-7009-BNU

• 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 Nicoluzzi (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 Guaramlrlmcom

18 rnt-, 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

• Alugo sala comercial de 100 m2 na Vila Lenzi,
dou preferência par� igreja. TR: 3371-6968.

• Aluga - se casa em São Francisco do Sul, .

com 3 quartos, 3 salas, banheiro, cozinha,

• 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

• Vende - se 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.

• Vende - se-um terreno na Vila Nova, de
6000.00 mt2 na rua lateral a 25 de Julho

em frente ao 1.607, valor negociável.Tr:
9102-1212.

• Vende-se terreno na Ilha da Figueira
,

com 794 mt2 (doc. ok) cl varias arvores
frutíferas, perto da escola, mercado, Weg,
parque aquático e a menos de 10 mino do

Centro. Valor R$ 185.000,00 - tratar fones

(11) 5560-1193 16657-0940 direto com

proprietário

• Vende - se terreno com ,18.750 mt2 ,

ideal para loteamento com frente de 50

mt2 situado na Rua Ano Bom, área plana,
em Corupá. Tr. 3375-2286 com Roberto I
3375-1152 Rose depois das 21:00.

• Vende se Terreno com 10'.680 mt2, ideal

para loteamento, com frente 75 mt

situado na Rua Ano Bom em Corupá. Tr:
3375-2286 Robertõ ou 3375-1152 com

Rose depois das 21:00.

• Vende - se terreno 2500 mt2 plaino no
Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-
0726

• Terreno na praia de ltajuba, R$ 10.000,00
entrada e saldo parco Direto C. propriet
Fone 8448-8644 .

lavanderia e garagem para 3 carros,

localização: Rua: Travessa Koeller, 214, bairro
'.

• Vendo 3terrenos na praia de ltajuba, R$
28.060,00 escriturados 300 m2 fone

8448-8644
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: 3275-4315 com Marlene.

• Alugo apartamento no amizade. Uma

suíte, mais um quarto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de serviço e garagem
para dàis carros. Valor R$750,OO. Tr: 8851
9651

• Vendo ou alug9 .•casa erp,$c:hroe9�r.Uma
su íte, maisdois 'quarto§, scif�', cozh1.hã:área
de serviço;garagem. Com 97 m2. �Iuguel

.

R$900,OO. Venda R$250.000,OO. Fone:
88519651

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos e garagem
coberta. R$ 5�5,OO. Tr: 9993-2131 com .

Sandra.

• Alugo quarto para pensionistas, Centro. R$
,

300,00 livre de água, luz e ,internet..-Tr:9123-
5851

• Alugo uma casa grande na Rua Walter

Breithaupt, n 110 Comercial ou residencial.

Em frente ao clube do Beira Rio, contrato

paraõ anos. Tr: 9102-1212 com Elzira.

• Oportunidade vendo um lote em Guaramirim

com 368m.2 ,escriturado pronto pI construir
R$70,OOO,OO aceito propostas Tr.9122-7190

• Terreno de 720 m2 em Corupa próximo ao
jipe clube R$ 78.000,00 TR 9613-5553

aceito veiculo na troca.

,
• 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:
9159-9733. Creci 14482.

• Vende - se lote na praia de ltajuba 300 m2.

Escriturado. R$ 20.000,00. Tr: 8448-8644 I
9936-7400

• Vendo terreno.em Schroeder, 900 m2. R$
, 50.000,00, aceito propostas. Tr: 3273-2347
":,rJ,,í88d'0716.,':' ..,' <;tilloi .\ t"-l. 1 -li ...��p..,ol.; .1 b'. % t i J"

• Grande oportunidade Vendo um lote no

perímetro urbano, com 21, 146 m2, 6 do
centro de Jaraguá, com escritura, com
casa alvenaria aprox. 80 mts com água
corrente e cachoeira, nascente, lagoas de
peixe. R$ 350.000,00. Aceita proposta. Tr:
9118-547419662-0895

.

� Vende-seterreno na'praia de ltajuba R$
,

30.000,90 escriturado, 300 m2: Tr: 8448:-
8644

• Vende - se um terreno com casa mista,
na Rua".o��r.S.�i9��Lder;.� Barra d9 �io

-

Cerro, R$ 110.qOO,oo aceito propostas. Tr
9114-8095.

• Vende se um terreno 7.522 mt2 Rio '€erro.

ótimo pra construção de galpão. Tr: 9654-
2206.

• Vendo um 2 terreno no charnpagnat na
Rua: Irmão Leão Magno,15,75 por 24

.

metros cada lote, R$ 185.00,00 cada. TR:

Sergio 9975-3940.

• Compra-se terreno nos bairros são

Luiz, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá 99 e

redondezas, R$ 50,00 a vista e o restante

parcelado. Tr: Dito 9912-3610

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula nO 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck nO

182, (lateral da Roberto Seidel), bairro
Seminário, Corupá SC. Valor R$55.000,OO
Tr: com Renate Fone 9137-4701

• Compro motos e carros financiados com
doc e prestação em atraso, pago a vista.

47 9662-3668

• Compro carros e Motos de todas as

marcas, financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação atrasada, busca e

apreensão, documentos em atraso, oujá
apreendido. Tr: (47) 9696-3566.

• Troque seu volante que esta velho por um
novo,trabalhamos com todas os modelos
e atendemos a domicilio. Tr:8812-7170 I
7813-4785 '

, I ,
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Q
CRECI 3171-J

47 3370-2900

www.imoveiscapital.neto nosso' desafio é fazer você feliz
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APARTAMENTO

Sala de estar/jantar / Cozinha / 02 quartos I Banheiro
Área de 'serviço / 01 vaga de estacionamento / Área total: 50 m2•

-

EMPREENDIMENTO

Condomínio fechado /02 salões de festas I Playground e praça

Quadra de esportes I Bicicletário / Trilha de caminhada I Elevador

CRECI 12556.

(47') 3371-6310 - (47) 8406-4447
www.proma.com.br-comercial@proma.com.br-facebook.com/PromaContrucoes
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PROGRAMA
�

direçãoespecial�\
CONSULTE CONDiçõES

ESPECIAIS.

SHIFT_theway you move
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul- se
Fone: 473054-2600 - www.nissannix.com.br
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2 1 VEíCULOS 1 FIM DE SEMANA, 16 E 19 DE AGOSTO DE 2012

E MAIS: DIREÇÃO ELÉTRICA, CRUISE CONTROL, RETROVISOR ELETROCROMO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓiS, SENSOR DE CHUVA, DETECTOR DE OBSTÁCULOS TRASEIRO.

NOVO CITROEN C3. É MUITO MAIS C3.

"

CREATIVE TECHNOLOGIE
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ULTIMO MES DE IPI REDUZIDO!

1,1 ��!!�������::::::��----------l,iI � u

fi
II

tI Blumenau .. Bal. Camboriú • jaraguá do Sul '

'e.",•.' 1:1•
I: joinville '" Florianópolis· São José I" ,'I,I;
II Promoção válida até 31/8/2012 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro, Condições válidas para o Kia Cerato código E.283: R$ 64.200,00 à vista e financiamento com entrada mlnima de 50% (R$ 32,100,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.358,63. Valor total a I:i.•.II prazo: R$ 64,707,18. Para ° Kia Soul código U.174: R$ 68.900,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 34.450,00) + 24 parcelas fixas de R$1,458, 10. Valor total a prazo: R$ 69,444,31. Para ° Kia Cadenza código Z.555: R$ 124,900,00 à vista e i

ti
financiamento com entrada mlnima de 50% (R$ 62.450,00) + 24 parcelas fixas de R$ 2.643,20. Valor total a prazo: R$125.886,71. Para o Kia Sorento código S.558: R$ 121.400,00 à vista e financiamento com entrada mlnima de 50% (R$ 60.700,00) + 24 parcelas !I

. j fixas de R$ 2.569,13. Valor total a prazo: R$ 122.359,06. IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) incluso nas parcelas. TC (Tarifa de Cadastro) devida à instituição financeira indicada pela concessionária e Tarifas de Registro de Contrato e �egistro de Gravame ti
I não inclusas nas parcelas. Demais modelos, consulte a concessionária Kia mais próxima. Frete não incluso, frete mínimo de R$ 500,00 e máximo de R$ 5.000,00 variável de acordo com o modelo do veículo e o Estado da Federação. Estoque de 5 unidades para o !I

Ii,' Kia Cerato código E.283, 5 unidades para o Kia Soul código U.174, 5 unidades para ° Kia Cadenza código Z.555 e 5 unidades para o Kia Sorento código

Wld
II

S,558. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro nO 010/2012. "Redução do IPI válida para o Kia Soul e Kia
.� I (''''''' _\1 'II" HI"',(''''ifl, II

tI.' �erato�.G�ranti� �e 5 a�os
ou 100.000km, o que ocorrer primeiro, para::rtu�a_ba,...
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Rua Walter Marquardt, 2670 TAXAS COMPARTILHADAS' COM

Fone: (47) 3370-7500 O MERCADO CARROS COM

.. PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

I BMW 1301 3.0 SPORT 2008

qIIilHlS'·!!J.I""iJ/�i.11I
'

•.
'

.

I COMPlETA·'.mR�"," i1If"!If,,I/1iJij/
L ._._., ._._. ._._.. __ .__ ._. __._

I FIAT\IDEA ELX 1.4 2006 I

COMPLETA.�IIIIIIIIII'Jij1..._ .. _ ... _ ...__._.,_...._._.. .. _.__._ .. _. __._ .. _, ._ .. ,

GOL G4 4 PORTAS 2009

1111·DSWI'I••�IVj'R8!!�COMPLETO. �"" .f�'Ti.lJllmklililh'i1fl••

FORD TAURUS 3.0 1997

COMPlETo·�IIIII••IIN

GM CORSA HATCH 1.0 2001 JC/OPCSRLL.I�_
._�--,._._- .._._._ .._---,_._,.. _. __ .__ .._.-...__ .

PROMOÇÃO
,

VALOR A CONSULTAR
HONDA CIVIC EX 1.7 2006

COMPLETA ABS

['_
.. _ ..._'----------_.._-_._ ..._ .. __ ._ ... _.__ .. _.__._--_._ .. _.-_._ ..._---_._.. _ ...

_]I WJ FOX 4P 2009
I WJ GOL GIV 4P 2009 COMPLETO .

i WJ GOL GIV 2006

I WJ PARAi] 1 - 6 2006 COMPLETO

I WJ GOLF 1.62002
WJ SORA 2.0 2009 COMPLETO TETO

I HONDA CIVIC EX 1.7 2006 ABS
i HONDA rrr LX 1.42009 COMPLETO

I SANoEIRO EXP 1.62011 COMPLETO
! LDGAN 1. o 2008 COMPLETO

, " ,
I CUO SEDAN PRIVILEGE 1.02005 COMPLETO

COMPlETA.•"1I111I11 I CUO HATCH 01\02 OPCS .

.---------.-.- ... - ...--.---.---.---.-.--.-- I CIO HATCH AAC 2007
.

/ I GM PRISMA 1.4 2007 2OOS'PRETO\ VERMELHO
: CORSA SEoAN MAX 1.42008
I CORSA SEDAN 01\03\08
i CORSA HATCH 1.6 2001 AAC GNV

[ CORSA HATCH 01\05\07

I CORSA HATCH 1.8 2005 COMPLETO
I FIAT IDEA ELX 2006 COMPLETA

I C4�S GLX 2.0 AT 2008
I PALIO 2010
: FIAT UNO ECONOMI 2009

I PEUGEOUT 206 2008 PRETO PRATA

I PEUGEOLrr 207 A!>.SSION 2010
,- .. - .. --.---.----_ .. -.-----_.- .. -._-.. -_ ... -.----.. - ..-- .. -.�

I PICASSO EXCWSIV 2.02003

'I I PICASSO EX AT 2006

I I PICASSO GLX 1.6 09\2009 PRETA CINZA
I GM AGILE 1.4 OZ 2010 COMPLETO

II
GM VECTRA ELEGANCE 2..0 06\2009
FIAT PUNTO 1.8 SPORilNG 2008

I FIAT PUNTO ELX 1.4 2008

I GM ASTRA SS 2008 COMPLETO A8S

I I GM MONTANA 1.4 2008
I I TOYOTA COROUÃ XEI 1.8 AT 2007 PRETA

II : FORD TAURUS 3.01997 U.DONO
HtlUX SRV SW 3.0 2008 COMPLETA I GM MER" ''A 1 8 2004

/AUT/COURO ,:" "[::�,:: : ]1, '''''':'; "IM, Il GM ZAFI� ElEGANCE 2005 7 LUGARES
-----------.---------.-.-----------"

! ���:�E����gg5A�M���
f FIAT SIENA ELX 2005 COMPLETO

.

I FORD ECOSPORT FREES1YLE 2007 PRETA

I C3 XTR 1_62007 ABS
I C3 EX2oo4

I C3 GLX 1.4 0OO7

I SMW 130 HATCH 3. o 2008

I
HONOA CS 800 2010

I HONDA lUYSTER 0412007

I GM VECTRA 97\99\2000 ClNZA\VERMELHO\PRATA

LPEUGEOUT �,0,�,"1,.,tt,��,,�2,�� I ��U��0��62�g:�� JCOMPLETO' /, I
,__� �_._,_,�,_.��._:.�:_.':.!:..:�_._._ ... ::::,::..._.! l_.__ ._ .. _._._� ' __M'_ _;".--,--.-

•• _ •• -.- __ ._.�--.�_, • _

PEUGEOT 207 PASSION 1.42010 i

COMPLETO.�'�"
'm/l"

fI!,,'11 ',"/':",,1 I
___._._._. . ._._._._. ._. 1

l200 Trilon 3.2 CR

87.500,00

2008· Preta - Diesel- 72.800 Km - Ar-condíclonaoo 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.

Tr4 4x4 AT 2.0

49.800,00
2009 - Prata - Flex • Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e
Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Bancos em Couro, Faróis de Neb1itt�eíos Abs, Air Bag Duplo, CO
Player, Tração 4x2, 4x4, Bloqueada e Reduzida.

Fiesla Hatch Slreet 1.0

14.800,00 Sportage Ex At 2.0

54.000,002004 - Prata - Gasolina - 4 portas - Ar-condicionado, Vidros e Travas
Elétricas, limpador e Desembaçador Traseiro.

Mille Fire 1.0

18.000,00
2010 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Câmbio Automático, Freios Abs, Air Bag Duplo, Rodas de liga-leve, Cd
Player, Sensor de Estacionamento, Faróis de Neblina, Piloto Automático.

Siena E11.0

29.000,00

2007 - Verde - 4 portas - Flex - Ar-condicionado, Vidros e Travas Elétricas,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd Player.

Fax Plus 1.6

26.000,00
2011 - Prata - Flex - 30.800 km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Alarme, Faróis de Neblina, Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Computador de Bordo.

2007 - Prata - Flex - Ar-condicíonado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas
Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Faróis de Neblina, Rodas
de Liga-leve,

.

....
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• Procuro emprego de motorista

de caminhão para entregas CNH

categoria D, Tr: fone 9983-4393.
Carlos

• Cuido de pessoas idosas a noite. Tr:

9989-32051 8459-6106

• Cuida - se de idosos a qualquer
período do dia ou a noite. Tr: 3273-

0779.

• 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-se moça 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 como 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.

• Vende-se 2 cachorro macho 1

fêmea da raça IHASA APSO, preço a

combinar. Contato: 8431-0316 ou

8852-0400.

• Vendo carrinho de bebe, para menino,
na cor azul marinho com ursinhos,
da marca Angel. Valor a 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
,negocio próprio cl baixo investimento
e alto retorno. Contato 47 8418-3292

/9988-2844

bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Carta de crédito contemplada
para compra de imóvel. Crédito

R$100.000,OO. Entrada de

R$30.380,OO +135 parcelas de
R$871,32. Tr: com Valdir 8494-

5911 ou 9270-3638. e-mail: valdir@

grupohb.net

• 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,OO cada

contato:91427220 falar com Marcelo

• Tv 24"LED AOC fininha na caixa

sem nenhum arranhão, 6 meses de

uso. Valor R$ 600,00 home teater

rnagnavox 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:

47-3Q54-1351 1 9168-7441

• Vendo uma betoneira com 1 ano e

meio de uso, 400 litros, profissional,
completa. R$ 2400,OO.Tr: 3276-1918
96132901.

• 1 televisor 24 polegadas Philips,
usada, perfeito estado. R$ 250,00.
Tr: 47-3054-13511 9168-7441

• llmpressora HD -400 Fotos e
colorloa, R$ 150,00. Tr: 47-3054-

13511 9168-7441

• 1 Computador Windows 256 rnhz,
semi novo, pouco uso, e/visor tela
plana. R$ 350,00. Tr: 47-3054-1351

19168-7441

• Vendo Notebook Deli - Pentium dual

core - 2,20GHZ 4 GB de memória Hd
- 250 GB Placa de vídeo integrada
- ONbord - Móbile Intel(r) 4 series

Express. R$ 950,00, cl Bruno. Tr:
(47)3055-0085/3372-2772. Email:
brunorosa90@hotmail.com

• 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.

• Vendo bebe conforto da Burlgoto, azul
marinho de menino, R$ 150,00 Tr:

3370-7160 CI Susan.

• 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 moveis para salão de

Cabeleleiro, 3 cadeiras de corte,
poltrona de llugar,poltrona de 3

lugares, balcão de atendimento,
1 vaporizador para hidratação, 1
lavatório tipo Italiano e bebedor

elétrico.Tr: 3376-1737

• 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

próprla, 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, 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,OO. Tratar 9979-0650
com Clesio.

• Apartamento cl 2 quartos +sacada

cl churrasqueira, área de festa,
áreas de 53 á 65 m2• R$ entrada +

parcelamento + financi. Tr: 9159-

9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde

2 qtos sac.c/churrasq. Só manhã

sego piso de frente 56 m2 área

prív+garagern R$125.000,OO 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 arnbientes,
sacada com churrasqueira, no Bairro

Czerniewicz.R$ 170.000,OO.Tr: 9159-
9733. Creci 14482.

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao

posto cidade. R$ 100.000,00 a

110.000,00. Tr: 3273-5233.

• Vendo um Apartamento Ed.

Transatlântico em Piçarras. 10 Andar,
mobiliado. R$ 550.000,00. Tr: 3371-
1403 1 8414-1898

• Vende - se apto na praia Itajuba 65

mt2 cl suíte, aceita carro. Tr: 8448-

8644

• Vendo sobrado com 190 m2 com

3 moradias independentes, área
coberta, garagem para 4 carros,

churrasqueira, na rua 600, centro de

Balneário Camboriu. Tr: 473367-6101

• 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 Itajuba.
Escriturado. R$ 120.000,00. Tr: 8448-

8644/9936-7400.

• Vende-se casa em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 mP, 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 1 8455-7810 .

• Vendo uma casa de alvenaria no

Jgua 84,130 mt2, 4 quartos-saía,
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.

Vendo terreno em B.Velha(+j-)
600rn da praia de esquina e com

escritura mais Kit casa (72m2) de

madeira plainada e com Telhas

ECOLÓGICA 54mil. Sem mão de

obra, vendo separado e estudo

propostas (47) 9104-7008

3035-7001- BNU C/ Sr. Roberto

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO!

• Vendo uma chácara de 50.000,00
mP com nascente, cachoeira, plaino
pronto para construir. R$ 110.000,00.
Tr: 3376-0726.

• Alugo sala comercial com 80m2,
na Rua Affonso Nicoluzzi (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 mP, ótima

localização. n. 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 mP no centro,

prox. ao Museu Weg. R$ 450,00
mensal. Tr: 3275-2264

• Alugo sala comercial de 100 m2 na

Vila Lenzi, dou preferência para igreja.
TR: 3371-6968.

• 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./ 88(31-
9108.

• Alugo quartos) Tr: 3275-4315 com

Marlene.

• Alugo apartamento no amizade. Uma

suíte, mais um quarto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de serviço e

garagem para dois carros. Valor

R$750,OO. Tr: 8851 9651

• Vendo ou alugo. Casa em Schroeder.

Uma suíte mais dois quartos, sala
cozinha área de serviço, garagem.

Com 97 m2• Aluguel R$900,OO. Venda
R$250.000,OO. Fone: 8851 9651

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos
e garagem coberta. R$ 545,00. Tr:
9993-2131 com Sandra.

• Alugo quarto para pensionistas,
Centro. R$ 300,00 livre de água, luz e
internet.. Tr:9123-5851

• 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.

• Oportunidade vendo um lote em

Guaramirim com 368m.2 ,escriturado
pronto p/ construir R$70,OOO,OO
aceito propostas Tr.9122-7190

• Terreno de 720 m2 em Corupa
próximo ao jipe Clube R$ 78.000,00
TR 9613-5553 aceito veiculo na troca.

• Vendo lote no Nova Brasílla de 1053.

m2, 25 metros de frente com casa de
alvenaria de 3 quartos mais 1 suíte.

R$ 499.000,00. Tr: 9159-9733. Creci
14482.

• Vende - se lote na praia de Itajuba
300 m2. Escriturado. R$ 20.000,00.
Tr: 8448-8644/9936-7400

• Vendo terreno em Schroeder, 900 m2•

R$ 50.000,00, aceito propostas. Tr:
3273-2347 ou 8853-9716.

• Vendo área de reflorestamento

de eucalipto 13 anos, já possui
madeira quadrada, área toda plana
de 50.000.00 mP prox. a Rio do Sul.

Valor a combinar. Tr: 47 3328-3560

• Vende - se 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.

• Vende - se um terreno na Vila Nova,
de 6000.00 mP na rua lateral a 25

de Julho em frente ao 1.607, valor

negociável.Tr: 9102-1212.

• Vende-se terreno na Ilha da Figueira
com 794 mP (doc. ok) cl varias
arvores frutíferas, perto da escola,
mercado, Weg, parque aquático e a

menos de 10 mino do Centro. Valor

R$ 185.000,00 - tratar fones (11)
5560-1193/6657-0940 direto com

proprietário

• Vende - se terreno com 18.750 mP ,

ideal para loteamento com frente de

50 mt? situado na Rua Ano Bom, área

plana, em Corupá. Tr: 3375-2286 com

Roberto /3375-1152 Rose depois das
21:00.

• Vende se Terreno com 10.680 mt-,
ideal para loteamento, com frente

75 mt situado na Rua Ano Bom em

Corupá. Tr: 3375-2286 Roberto ou

3375-1152 com Rose depois das
21:00.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino
no Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr:

3376-0726

• Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e saldo pare.
Direto C. propriet. Fone 8448-8644

• Vendo 3 terrenos na praia de Itajuba,
R$ 28.000,00 escriturados 300 m2

fone 8448-8644

• Grande oportunidade Vendo um lote

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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no perímetro urbano, com 21, 146 m2,
6 do centro de Jaraguá, com escritura,
com casa alvenaria aprox. 80 mts com

água corrente e cachoeira, nascente,
lagoas de peixe. R$ 350.000,00.
Aceita proposta. Tr: 9118-5474 I
9662-0895

• Vende-se terreno na praia de Itajuba
R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2• Tr:

8448-8644

• Vende - se um terreno com casa

mista, na Rua Oscar Schneider - Barra

do Rio Cerro, R$ 110.000,00 aceito

propostas. Tr 9114-8095.

• Vende se um terreno 7.522 mt2

Rio Cerro. Ótimo pra construção de

galpão. Tr: 9654-2206.

• Vendo um 2 terreno no champagnat
na Rua: Irmão Leão Magno, 15,75 por
24 metros cada lote, R$ 185.00,00
cada. TR: Sergio 9975-3940.

• Compra-se terreno nos bairros são

Luiz, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá 99
e redondezas, R$ 50,00 a vista e o

restante parcelado. Tr: Dito 9912-

3610

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck

n° 182, (lateral da Roberto Seidel),
bairro Seminário, Corupá SC. Valor

R$55.000,00 Tr: com Renate Fone

9137-4701

• Compro motos e carros financiados

com doc e prestação em atraso, pago
a vista. 47 9662-3668

• Compro Carros e Motos de todas as

marcas, financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação atrasada,
busca e apreensão, documentos
em atraso, ou já apreendido. Tr: (47)
9696-3566.

• Troque seu volante que esta velho

por um novo,trabalhamos com todas

os modelos e atendemos a domicilio.

Tr:8812-7170 I 7813-4785·

• 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 I
9929-8922 TIM 18811-0769 CLARO

• Vende-se Vectra Elegance, ano 2009
modelo 2010, com 45.000km. Valor R$
37.500,00. Tr: 3376-2776.

• Vectra Elite 2007, 2.4, prata, completo.
Valor a negociar. Tr: 9979-3308.

• Vende-se celta 2oo4,básico. R$
14.200,00. Tr: 9962-3664

• Vende - se Celta vermelho 2010 completo
4 portas. Tr- 9962-3747 com José.

• Vendo uma Cherokee ano 97, completa
com kit GNV. R$ 25.000,00. TR: 3084-
106119163-8894. Com Almir.

,.
-

• Vende - se Vectra 2007 Elegance,
controle de som no volante, cinza
completo, ótimo estado. R$ 32.000,00. Tr:
3376-1060 ou 9157-6924

• Vendo Vectra gls, 2.2, no GNV, preto, ano
2002, em ótimo estado de conservação.
Tr: 9102-9254

• Vendo um corsa super 97, branco 2

.
portas com ar cond, R$ 11.500,00. Tr:
8425-6491 I 3273-2098.

• Vendo uma Blazer completa - GNV. R$
14.500,00. Tr: 3371-6968

• Vende-se Corsa 1.0 MPFi - 97 Ar quente,
Desembaçador, Insulfilm, Roda de Liga
Leve. Preço pra fechar negócio: R$
9.000,00 à vista. Entrar em contato com

Alexandre pelo fone 9137-9304 (após
18h)

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98 4 portas
cor verde perolizado, Ar condicionado,
travas elétricas, alarme, chave geral,
cd com OVO totalmente revisado. R$
13.000,00 somente venda. Tr: 8313-
6088.

• Vendo GM Prisma Maxx 1.4 2008, Prata,
top de linha, rodas de liga leve, som e

outros acessórios. R$ 24.8oo,00 ..Contato:
9102-9162 ou 3370-1155 com Rafael

• Celta Spirit 20114 Portas completo R$
22.990,00, metálico, estado de zero, 60 x

R$ 640,00, ou entrada em até 10 x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos
troca, IPVA 2012 totalmente pago. Fone
3032-1400.

• Celta LS 2012, metálico, estado de zero
+ 60 x de 555,00, ou entrada em até
10 x sem juros no cartão de crédito,
víablllzamos troca, IPVA 2012 totalmente
pago. Fone: 3032-1400.

• Vende-se 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.

• Vendo 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

• Vendo um 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

• Vendo um Astra sedan 2000, prata,
completo, ótimo estado de conservação,
4 pneus novos. R$ 17.500,00. Tr: 9114-
4135 cl Maicon

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro
particular com km baixa. R$ 8500,00. Tr:
3397-2050.

• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0,
ótimo estado, particular. R$ 15.000,00.
Tr: 3273-7644 ou 7813-4785

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006 flex, 4
portas, completo cl ar, direção, couro, cl
som. Particular. R$ 8.000,00 + prest. Tr:

•

3273-7644 ou 8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16 válvulas

gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro
elel trava manual insufilm, mp3, etc. R$
15.500,00.3371-1634.

• Vendo um Peugeot 207, swxrs, 2010.
Única dona. R$ 30.900,00. Aceito moto
de até R$ 5.000,00 de entrada. Tr: 9183-
1162 ou 9183-8930 Sandra ou Junior.

• Vende -s e Peugeot 2007, xr Sport 1.4
completo 2009/2010 R$ 26.990,00. Tr:
9966-4909.

• Vende - se um Peugeot 206, ano 2003
completo, 2 portas, manual, chave
reserva, bem conservado. R$ 15.900,00.
Tr: 3275-3538 I 9931-9410.

• Vendo Megane 2007, 2.0 16 V,
preto,bancos de couro,top de linha. R$
27.300,00.(A vista si troca)

• 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, rPVA pago.Sem troca. R$

.

16.000,00. I Tr: 8410-0000 Fabio.

• Vende - se Renault Logan ano 2011,
completo com 23.000,00 km R$
27.000,00. Aceito Saveiro na troca.
Tr:9931-9410 ou 3275-3538

• Vendo Renault Laguna 2000/2001
Completo. Valor R$ 14.000,00. Fone 47-
9975-2864

• Vendo Renault 2006, 1.6 privilége sedam
- air bag, som ... Etc.(carro particular, baixa
km) R$ 20.000,00. Tr: 3397-2050

• Um Jetta 2007 modelo 2007, top de linha,
prata, R$ 42000,00. TR: 9176-4929. 3371-
8208.

• Vendo um Gol cl 1.6 ano 92 azul. R$
4.000,00. Tr: 9213-2502 9644-2125.

• Vendo um Go189, cinza, 1.8, roda de liga
leve,em ótimo estado de conservação. R$
6000,00. Tr: 3371-1960.

• Pollo sedam 2006, prata, completo.
R$24.ooo,00. Tr: 88519651

• Vende - se parati 99, 1.0, 16 v, 4 portas. R$
8900,00. Tr:9962-3664.

• Vendo um Gol 2 portas, ano 2004. R$
14.000,00. Tr: 9163-8894/ 3084-1061

• Vendo Gol G3, 2 portas, completo, confortline,
ano 2000, motor 8 v, 2.0. R$ a negociar.
Tr: 9962-3584 (Obs: carro quitado e
documentos em dia).

• Gol g3 2000, 4 portas, completo c/ ar e dh,
vidro elétrico, travas, air bag. ótimo estado,
particular. R$ 9.000,00 + parcelas sem juros.
Tr: 3273-7644 ou 78134785

• Vendo gol cl ano 92 1.6. Azul. R$ 5000,00. Tr:
9213-2502/9644-2125

• Vende-se Voyage 2010 completo. R$
28.000,00. Tr: 3276-0850

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$
10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vende - se G3 1.0 completo, com ar cond,
direção e air bag duplo, 4 portas, branco. R$
9000,00 mais prestações, particular (não
precisa transferir) Tr: 3273-7644 /88127170
/ 7813-4785.

• Vende -se saveiro super surf 2004/2004 G3

prata completa em ótimo estado, 2° dono,
24.500.00 Geferson 9104-0938

• Novo uno vivace 20114 portas completo,
R$ 24.990,00, zero de entrada + 60 x

R$ 695,00 ou entrada + 24 x na taxa de

0,99%, viabilizamos troca, metálico, estado
de zero, IPVA 2012 totalmente pago. Fone
3032-1400.

• Novo Uno Vivance, 2012, 4p, completo.
R$ 25.990,00, zero de entrada + 60 R$
720,00 ou entrada + 24 x taxa de 0,99
%, viabilizamos troca, metálico, estado de
zero, IPVA 2012 totalmente pago. Tr: 3032-
1400.·

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e
modelo 2002 fire, vidro elétrico na frente,
limpadortrazeiro. R$11.5oo,00. Tr: 9114-
3374 com André ou 9243-8500 Néia.

• Vendo Escapade 2008 1.6 completa
abaixo da FIPE. Telefone de contato: 9992-
4000

• Vende - se Tempra 96 GNV. R$ 3000,00.
Tr: 3276-0850.

• FiatStrada 2007 fire flex R$21.2oo,00.
Tel: 3373-4131

• Palio Young 2001, 4 portas, verde
escuro, mrt, ótimo estado. Particular. R$
11.500,00. Tr: 3273-7644 ou 7813-4785

• Vende - se um Rat Stillo preto, 2003, 1.8
16 válvulas completo.R$ 21.000,00 aceito
carro de menor na troca. Tr:3371-0134I
9931-6391 (oi)

• Vende - se Idea Adventure 1.8/Flex -

2007-Completo- vermelho. R$ 29.000,00.
Tr: 8836-3982

• Stilo Schumacher 2005, com SKY

window, vermelho, complete, roda 17,
piloto automatic, computador de bordo,
banco de couro, ar digital, sensor de
estacionamento, retrovisor elétrico, carro
de destaque. R$ 37.000,00. Aceito carro
de entrada até R$ 8.000,00. Tr: 9103-
077

• Palio Weekend 2001, motor 1.0 16 v. com

ar cond e direção hidr. e trio elétrico. Tr:
9632-5528. R$ 12.500,00.

• Rorino 1.3 ano 2006 no GNV. R$
9000,00 + 26 parcelas de R$ 533,00. Tr:
9988-6649.

• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixa km,
doc. 2012 pago. R$ 2.500 Tr: 8452-0178

• Vendo uma biz 100, verde, 2003, bom
estado de conservação. R$ 2500,00. Doc
2012 pago.Tr: 8452-0178

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$
3.000,00. Tr: 3370-1161

• Vendo moto suzuki bandite 1250, ano
2011.cor prata com apenas 4000
kilometros R$ 28.000,00. Tr: 9136-0049.

• Moto Honda vb 300r 2010 com 3800
km originallPVA 2012/2013 'pago. Moto
estado nova, sem troca R$ 9800,00. Tr:
47 9138-9592 cl Rodrigo.

• Vende-se uma moto 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.

• MOTOTRAXX,JH125L, 2007/2007, Cor
Vermelha, Placa Final 4, ODM 02545.
Avista R$ 3.990. - Fone (47) 3379.1342 -

Ivo ou Joatan (Estuda Proposta

• Vende-se moto Prima Kasinski 150

2011, emplacada até 2013, preta. Valor
R$ 5.300,00, interessados falar com
Cristiano 9653-7897.

• Vendo um Resta 2002 GI, R$ 5000,00 + 14

prestações de R$ 400,00 ou carro ou moto

de entrada. Tr 9137-1504/9153-1600.

• Fiesta 2006, 4 portas básico, R$ 13.800,00.
Tr: 9962-3664

• Vendo Resta Trail, 2008 Prata, completo,
único dono. R$ 13, 500 + 8x de 1.126,00. Tr:
3273-7645/ 9966-9448 C/Wilson

• Vendo Ford kA, 2010 preto, 11.000 km. R$
6.000 + 36 parcelas de R$ 470,00. Tr: 9652-
1299

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$
8.500,00. Tr: 3370-1161.

• Ford/KA GL - Ano 2000, Branco, gasolina,
roda de liga leve e tapete de alumínio. Lic.
2012 pago. R$11.500,00. Fone: 9126-9853

• 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..

• FIESTA HATCH 4 PORTAS COMPLETO 2012,
R$ 25.990,00, rr-etálico, 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.

• FIESTA SEDAN i6 4 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.

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono. R$ valor
a combinar. Tr:9168-744i

• 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.

• REPASSE Ford Fiesta 20064 portas R$
16.500,00 fino 100%. Tel: 33734131

• Eco Sport 2009, completa com 20 mil kl

rodados. R$ 9121-8633

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel 3.0
eletrônico, 2008, completa (air bag, abs,
santo Antônio, estribos capota marítima,
protetor de caçamba, trava elétrica no

tampão traseiro e demais opcionais da
Limited. Estudo troca veículo de menor valor.

R$ 60.000,00. Tr: 47 9138-9592.

• Vendo F 4000, ano 75, bem conservada. R$
20.000,00. Tr: 8856-7660/3276-0264 a

noite.

• Vendo semi reboque ano 1998,(tipo
carretinha) tamanho l,10x2 metros, serve

para motos de carga pesada. R$ 1500,00.
Tr: 3371-1634

• Vendo Honda Civic 2010, Ixl, banco de couro,
único dono. R$ 53.000,00. Tr: 8402-5923.

• Caminhão Puma. 914 Cd 1993 com Baú

4,8OC x 2,4 L x 2,10 altura. Motor revisado
(Kit novo), pneus em bom estado.MWM 229.

R$ 25.410,00 Ano: Ano 1993.Tr: 3373-
4105/9103-7300

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$ 5.500,00. Tr:
3370-0719/ 9953-3878

• Vende-se Santana 2001, 2.0, 4 portas,
.

completo (vidro elétrico, direção, ar e alarme)
em ótimo estado de conservação.Valor: R$
16.500,00. Tr: 9973 1420

• Vende - se um caminhão Scania modelo

124/420, frontal trucado, 2001, revisado. R$
valor a combinar. Tr: 9664-0865 (tim) 9122-
0300(vivo)

• Vendo - se caminhão Scania 142, motor
113, trucado, ano 88 semi novo, revisado.
R$ valor a combinar. Tr: 9664-0865 (tim)
9122-0300 (vivo)

• Vendo caminhão Fiat Iveco truck no chassi,
15 toneladas, ano 81. Bom de mecãnica. R$
30.000,00, aceito propostas, troco, financio.
Tr: 3370-1550/9929-8922 tim /8811-
0769 claro.

• 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)

• Vendo Ranger 2006, prata, diesel, completa.
R$ 56.000,00. Tr: 3376-4611 ou 9277-0356
com Almir.

• Vendo 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

• Vende - se um Corolla XEI 2004, 1.8 prata,
completo, automático- couro, emplacado
12/12, R$ 31.000,00 sem troca, liberado

para financiamento. Tr: 3376-1737

• Audi 1.8 ano 99, todo prata, 2 portas, 150

cv, com couro. Em ótimo estado, revisado.

.R$ 21.000,00 particular. Tr: 3273-7644 ou

7813-4785

• Vende-se C3 Exclusive 1.6 Ano 2006, Ar,
Direção elétrica, air bag, freios abs, trava,
vidros. ótimo estado - Cor prata contato com
Juliano fone (47) 9176-9625. R$ 12.700,00
+ 37 parcelas de R$ 408,58.

• 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/
3373-4105

• Vendo Toyota Corolla Altis, 2.0, prata, ano .

2011.20.000 km. Tr: 3370-5591 ou 9927-

9944.

• Vendo um Verona, 91, 1.6. R$ 3800,00. Tr:
. 9962-3664.

.

• vende -se ou troca - se por Terreno um
Troller 2010, preço abaixo da tabela Fipe. R$
3372-0665
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MINI COOPER COM "CARA" DE ROLLS·
ROYC CUSTA R$ 18 .95

A Mini confirmou a vinda

para o Brasil da edição
mais luxuosa já produzida

pela marca, e que

homenageia a fabricante

Rolls-Royce. Lançado
recentemente no Salão

de Xangai, na China, o

Mini Cooper Goodwood

terá apenas seis unidades

disponíveis no mercado

nacional, ao preço de

R$189.950.

Entre os atrativos do modelo

está o acabamento interno,
na cor bege, e com couro

nos bancos e portas. Há
.

ainda madeira nobre no

revestimento central do

painel.

Já na parte externa, os

destaques são as rodas de

17 polegadas. O motor é

o conhecido 1.6 I turbo de

184 cavalos de potência,
usado no Cooper S.

,

FIAT SOCIAL DRIVE DESTAQ EE

A Fiat está aproveitando a chegada
da versão 2013 do Punto ao

mercado para lançar o Fiat Social

Drive, um serviço que permite ao

motorista se conectar com suas

redes sociais e receber notícias

dos principais portais por áudio

enquanto dirige. O usuário aciona

o serviço por comandos de voz e

escuta as publicações dos seus

amigos no Facebook, Twitter e

Foursquare, sem tirar as mãos do

volante.

O serviço funciona com qualquer
celular Bluetooth compatível com

o Blue&Me da Fiat, ou seja, não é

necessário ter um smartphone para

utilizá-lo. É preciso apenas criar

uma conta no site do Fiat Social

Drive (www.fiat.com.brjsocialdrive).
"

escolher os amigos com quem

deseja se conectar e indicar as

informações que quer receber de

cada um.

o Social Drive pode ser utilizado

inclusive quando o dono estiver fora

do carro e, entre as publicações

que lê, estão aniversariantes

do dia, eventos e mudanças de

relacionamento no Facebook, DMs,

mentions e unfollows no Twitter,

check-ins no Foursquare e notícias

dos portais.

Fonte: www.maonarodafiat.com.br

.Imperdí
Cttroéri Gran C4 Picasso
* Teto Panorãmico
* Chave Reserva
* Emplacado 2012
* Único dono
* Aro liga leve 17'
* 7·Lugares
* Completo
* 13.000 Km

R$ 75,000.00

el liNHA DE CREDITOS liBERADOS
CRÉDITOS LIBERADOS EM ATE 24 HS S/BUROCRACIA P/QUITAR DIVIDAS, CAPITAL

DE GIRO, INVESTIMENTOS, IMÓVEIS E VARIAS FINALIDADES. PAGr FACILITADO. PES

SOA FISICA/JURIDICA,APOSENTDOS, PENSIONISTAS, FUNC. PÚBLICOS.
CRÉDITOS A PARTIR DE:

R$ 8 MIL - PREST 65,00 / R$10 MIL - PREST 83,00
R$15 MIL - PREST 124,00 / R$.20 MIL - PREST 166,00 / R$ 30 MIL - PREST

249,00 - R$ 50 MIL - PREST 416,00 = CRÉDITOS ATÉ R$ 300 MIL C/PRESTAÇÕES
FIXAS. S/CONSULTA SPC/SERASA

GONSUlTE (OXX31)4112-3629 e (OXX31)3072-2324
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ENTRADA
+24XDER$

*

GOLG54P
a 12 C(JMPLErO
- Ar-condicionado - Direção hidráulica
- Vidros elétricos - Travas elétricas
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a compra
-

de um Grand Tour
u um Stepway,

ocê ga ha uma bike
c u i a da Renault.

à vista

• 2012/13
• ARDIGI� t

• DI CÃo LÉTRICA
• CHA E CARTÃO

·AIRBAGS
• FREIO AB
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:Celta is 2012
A partir de

$
à vista

'GMAC Respeite os limites de velocidade. CONTE COMIGO

,

.'
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Semanapara deixar
a saúde em dia

Crianças menores de cinco anos devem
atualizar a carteira de vacinação até dia 24

sem fechar para o almoço", afir
ma. Segundo ele, serão no to

tal 17 postos e 55 profissionais
atendendo as crianças em toda

a cidade. Para Clavera, a atuali

zação da caderneta é importan
te para uma avaliação da situa

ção da imunização das crianças
da cidade, além de ser o meio

mais eficiente de dar resistên

cia ao sistema imunológico do

grupo infantil. "Receber as do

ses de proteção contra doenças
é direito de toda a criança, e é

o dever dos pais levar os filhos
para a vacinação", avalia. Adul
tos que tiverem interesse tam

bém poderão se imunizar.

REGIÃO público infantil de todo o País.

Além disso, serão incluídas ou
tras duas vacinas: a pentava
lente e a vacina inativada po
liomielite, que agora passam a

fazer parte do calendário bási

co da criança.
Em Jaraguá do Sul, o diretor

de Vigilância em Saúde, Walter

Clavera, explica que hoje, o dia
D, os postos de saúde atendem

em horário especial. liAs unida
des vão trabalhar das 8h às 17h,

Sarnira Hahn

APartir deste sábado, os pais
de crianças menores de

cinco anos devem levar seus

filhos para a atualização da ca

derneta de vacinação. A cam

panha lançada pelo Ministério
da Saúde, que segue até dia 24

deste mês, é a primeira reali

zada no Brasil, e objetiva me

lhorar a cobertura vacinal do

EDUARDOMONTECINO

SERVIÇO Postos estarão abertos das 8hs às 17hs, sem fechar ao meio-dia

Idas eMotiva--liderança, lU·

Jaraguá do Su 2 I
I
I
I

I
f
t
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Atendimento

Em Corupá, a vacinação
também acontece com horário

de atendimento diferenciado.

Neste sábado, a unidade estará

aberta das 8h às 17h. Já nos dias
de semana o posto volta ao ho

rário normal, das 8h às 12h30

e das 14h às 16h. Segundo o

técnico em enfermagem, Alfre
do Gramm Sobrinho, a meta é

atualizar 100% das carteirinhas.

110 grupo principal' da campa
nha são crianças menores de

cinco anos, mas também serão

atendidos os adultos que trou

xerem a carteirinha', afirma.
Na cidade de Guaramirim,

a técnica de Vigilância Epide
miológica, Rosimar Lis, expli
ca que haverá quatro postos
de saúde atendendo. Segundo
ela, o objetivo geral da campa
nha é melhorar as coberturas

vacinais emanter a eliminação
do sarampo e da poliomielite.

Já em Schroeder, além da

vacinação, os profissionais es

tarão medindo e pesando as

crianças' para acompanhar o

crescimento infantil. A técnica

de enfermagem, Lúcia Karsten

Brümuller, afirma que serão três
unidades de saúde distribuindo

as vacinas e que os adultos tam

bém poderão se imunizar.

Em Massaranduba, as vaci
nas também serão destinadas

aos adultos interessados, desde

que tragam a carteira de vaci

nação. A enfermeira Daniela

Boger explica que a campanha
tem a finalidade de atender a

todos que estão com o calen

dário de vacinação atrasado.

Ela ressalta que ameta de Mas

saranduba é vacinar todas as

pessoas que procurarem a uni

dade e ainda realizar a busca

ativa das crianças que não com
parecerem no posto e que estão

com vacinas atrasadas.

t OBITUÁRIO
.

• Nascido em Corupá, em maio de

1940, Heinz Albino Koerner trabalhou

como lavrador até os 18 anos, quan

do serviu o exército e foi morar em Ja

raguá do Sul. Anos depois, ajudou a

construir a empresa Kohlbach Motores,
onde permaneceu por 35 anos. Na

empresa, os colegas tinham dificulda

de para pronunciar o nome de Heinz

Koerner. Então ele ganhou o apelido
de 'Corupá'. Pensando no descanso

da aposentadoria, Koerner construiu

uma casa na praia de Itajuba, onde

morou tranquilamente com a esposa

Ires Maria Koerner por dez anos. Mas,
neste ano, uma fatalidade o abalou. A

morte de um dos filhos o levou a de

pressão. Triste, ele não resistiu. Faleceu

às 22h30, de terça-feira (14), perto do

dia em que iria comemorar Bodas de

Ouro pelo casamento. Tinha 72 anos.

A filha Valquíria Koerner Bastos, lembra
do pai com carinho, como um homem

educado, honesto e muito dedicado à

família. O sepultamento aconteceu na

tarde de quarta-feira (15), no Cemitério

Municipal Vila Lenzi.

• Janete Nau, de 48 anos, faleceu na terça
feira (14), às 20h30, em Guaramirim. O
velório aconteceu na tarde do dia seguin
te, na Comunidade Cristo Rei, no bairro

Estrada Bananal do Sul. O corpo foi se

pultado no cemitério da comunidade.

• Pedro Luiz Correia, de 90 anos, fale

ceu na quarta-feira (15), às 22h 15, em
Jaraguá do Sul. O velório aconteceu

no dia seguinte, na Capela Mortuária

Maria Leier. O corpo foi sepultado no

Cemitério Municipal de Barra Velha.

• Jonathan Willian Jaroczinski, de 23

anos, faleceu na quinta-feira (16), às

18h29, em Jaraguá do Sul. O velório

foi realizado na Comunidade Rainha

de Paz. O corpo foi sepultado no Ce

mitério do Rio Molha.

• Izabel Conceição de Andrade Schra

gle, de 50 anos, faleceu na quinta-feira
(16), às 22h40, em Guaramirim. O ve

lório acontece na manhã deste sábado,
na Comunidade Assembléia de Deus,
no bairro Corticeirinha. Em seguida, o

corpo será sepultado no Cemitério Mu

·nicipal de Guaramirim.

• João- Tissi, de 93 anos, faleceu na

sexta-feira (17), às 7h, em Jaraguá
do Sul. O velório acontece na manhã

deste sábado na residência da família,
na Vila Terezinha, bairro Nereu Ramos.

Em seguida, o corpo será sepultado no

Cemitério em Nereu Ramos.

As notas do obituário são

veiculadas gratuitamente nas

edlções de fim de semana. As

lnfermcções podem ser enviadas

para o e-mail reda�ão@
ocorreiodopovo.com.br ou

pelo telefone 2106-1919.
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Com um discurso

homogêneo, atletas
esperam voltar de

Joinville com a vaga ,

na semifinal do turno

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

Henrique Porto

O sonho de retornar à elite

do futebol de Santa Cata

rina está se tornando cada vez

mais real para o Juventus. Uma
vitória no domingo, sobre oi

tavo colocado Caxias, garante
matematicamente a presença
dos comandados de Pingo" na
semifinal do turno.

O treinador levará para

campo a escalação que já vai fi
cando namemória do torcedor,
com o goleiroWanderson, os la
terais Pará e Michel, os zaguei
ros Charles e Alemão, os volan
tes Pedra e Almeida, os meias

Rogério Souza e Max, além dos

atacantes Kiko e Lourival. O es

quema tático é o 4-4-2.

Como se diz na gíria do fu

tebol, 110 grupo está fechado" e

focado na conquista da vaga.
Caso a vitória aconteça, Iuven
tus e Guarani jogam na última

www.ocorrei.odopovo.com.br

rodada pelo mando de campo
nas semifinais.

Na avaliação dos atletas, o

caminho para a quarta vitória

consecutiva passa pela manu

tenção do trabalho que vem

sendo realizado. "Precisamos

manter o mesmo posiciona
mento e vontade, sempre bus

cando o equilíbrio, pois esta

mos no caminho certo e vamos

em busca da vitória e da classi

ficação", afirma o capitão Rogé
rio Souza. "Precisamos manter

a nossa determinação, pois o

campeonato está afunilando

e chegando num momento

decisivo. Por isso é importan
te manter o que a gente vem

fazendo de bom e tentar con

sertar as falhas", acrescenta o

volante Anderson Pedra, que

passou por tratamento médico

durante a semana e era dúvida.

O adversário passa por um

momento complicado. Nesta

semana demitiu o técnico Ioel
Cavalo e contratou Antonio

Lucas, que já treinou a Seleção
Brasileira de Masters. O Guali

cho soma 1 vitória, 3 empates e

2 derrotas. Possui o pior ataque
da competição, com 5 gols.

A partida inicia às 15h30, na
Arena Joinville.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

'�;rrr

EXPECTATIVA Caso Anderson Oba não jogue,
volanteWilhian entra na equipe contra o Inter

DIVISÃO DE ACESSO
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

18/08
15:30 Maga x Oeste
19/08
15:30 NEC x caçador
15:30 Jaraguá x Inter de Lages

6 Maga o 1 O O 1 O 3 -3 0,0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

IRIANE PORTO/AVANTE!

UNIÃo Jogadores fizeram wn 'pacto' pela
classificação antecipada à sel11irmal do turno

DIVISÃO ESPECIA,L
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

18/08
18:00 YN de Indaial x Imbituba

19/08
10:30 Biguaçu x A. Tubarão

15:30 Caxias x Juventus

15:30 Porto x Guarani

22/08
20:30 Hercilio Luz x Concórdia

7 Hercilio Luz 7 7 2 1 4

8 Caxias 6 6 1 3 2 5 i8 -3 133,3%
9 Porto 4 7 1 1 5 8 114 -6 119,0%
10 XV de Indaial 4 7 O 14 3 i 7 110 -3 119,0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Cuidado Leão doVale, o
Clodoaldo Jusviackvem aí

O Leão do Vale reencontra:

sua torcida neste domingo (19).
Às 15h30, o Sport Club Iaraguá
recebe o tradicional Interna

cional, de Lages, no estádio do

Botafogo. As duas equipes ven
ceram seus jogos de estreia no

Campeonato Catarinense da

Divisão de Acesso e dividem a

ponta da tabela com o Oeste.

A partida terá a arbitragem
de Clodoaldo Iusviack, que
foi muito mal no comando de

XV de Indaial e Iuventus, pela
Divisão Especial. Após a Fede

ração Catarinense de Futebol

receber reclamações formais

das duas equipes, junto com o

'vídeo tape' do jogo, o joinvi
lense ficou afastado de algumas
escalas e retorna agora, na Ter

ceira Divisão.
O técnico Rafael Rocha pre-

tende repetir a mesma forma

ção
.

que venceu o Caçador por
2 a 0, no Meio-oeste. Sua única

dúvida é no meio de campo. O

volanteAndersonOba será ava

liado pelo departamento mé

dico. Caso não jogue, Wilhian

entra no seu lugar.
Assim, o Jaraguá deve ir à

campo com Otávio; Fabiano, Ri
cardo, Paganelli e Pajé; Jeferson,
Anderson Oba (Wilhian), Torres
e Geléia; Zamorano e Thiago. Os
ingressos custam R$ 5.

No complemento da

rodada jogam NEC

e Caçador, além de

Maga e Oeste. Uma

equipe garante vaga

na Divisão Especial.
,

Futsal

Tem clássico
na terça-feira
Mesmo derrotada pelo Corin
thians na quinta, por 6 a 2, a
CSM está classificada ao mata

mata da Liga Futsal. No geral,
os jaraguaenses terminaram na

7a colocação, com 33 pontos.
Agora, terão pela frente o Car

losBarbosa (segundo, com 48

pontos), atual campeãomun
dial. O jogo de ida está confir

mado para terça-feira (21), às
19h15, naArena Jaraguá.

Interbairros

Quatro jogos
no domingo

Após uma pausa no 'Dia dos
Pais', a 4a Copa Interbairros será
retomada namanhã de do

mingo (19), com quatro jogos.
No Flamengo, jogam Rio Cerro

xCentro (8h15) e Jaraguá 84 x
Barra do Rio Molha (10h15).
No Eurico Duwe, o jogo será

entre Rio da Luz e Estrada Nova

(9h30). E no Santo Antônio

acontece a partida entre a equi
pe da casa e aVila Rau (9h30).

Football

Breakerse
Tsunami

O estádio Eurico Duwe deve

lotar na tarde de domingo, para
acompanhar a estreia em casa

do Jaraguá Breakers no Torneio
Touchdown. Com o 'kickoff"

marcado para às 14h, os 'que
bradores' - reforçad" por dois
atletas americanos - tentam

conter o Santos Tsunami. Os
.

ingressos custam R$ 5 e estarão

à venda no local ou no patroci
nador Casa das Piscinas.

Tênis de Mesa

Estadual em
Camboriú

A equipeAPATM/FME, de tênis
demesa, busca uma boa coloca

Çã9 na quinta etapa do Circuito
.

Catarinense, que acontece até

domingo em Balneário Cambo

riú. Doze atletas de Iaraguá do
Sul, entre 13 e 18 anos: dispu
tam os jogos nos dois naipes.
Apromoção é da Federação
Catarinense de Tênis de Mesa e o

evento também envolve a quarta
etapa do Circuito Paraolímpico.
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COB pede revisão
de resultado no boxe
,

Arbitro da final olímpica teria se arrependido
da punição ao brasileiro Esquiva Falcão

RIO DE JANEIRO blicadas nos jornais brasilei

ros, de que o árbitro polonês
Mariusz Gorn se arrependeu
de ter punido Esquiva Falcão

com a perda de dois pontos,
na luta que decidiu a medalha

de ouro olímpica, da categoria
até 75Kg contra Ryoto Murata,
vencida pelo atleta japonês por
14 a 13. .

De acordo com informa

ções veiculadas namídia, após
a luta o árbitro polonês admi-

Time Brasil

Qcomitê Olímpico Brasilei

ro (COB) enviou uma carta
à Associação Internacional de

. Boxe (AlBA) solicitando a re

visão do resultado' da luta final

do boxeador Esquiva Florenti
no Falcão nos Jogos Olímpicos
de Londres. A decisão ocorreu

após o COB tomar conheci

mento, através de notícias pu-

Avante!
Henrique Porto

redacao@avanteesportes.com

Não falei •••

Soberba é pecado, eu sei. Também sei que não sou vidente,

pai de santo e muito menos tenho bola de cristal. Apenas
observo e tiro minhas conclusões: Afirmei algumas vezes aqui
na coluna que esse time do Iuventus era como uma locomotiva,

que iria embalar e seria difícil alguém segurar. Dizia isso porque

era nítida a qualidade do elenco, assim como sua falta de sorte.

E a locomotiva embalou. Salvo uma arbitragem desastrosa -

como de Clodoaldo Iusvíack em Indaial- dificilmente o tricolor

volta sem os três pontos de Joinville. Avante Iuventusl

Exemplo
Ontem estivemos no treino da equipe, no João Marcatto. A

idéia era fazer uma foto somente com os titulares quando
fomos interrompidos pelo meia Almeida. Ele argumentou
que o Iuventus não é um time, mas sim um grupo e solicitou

que os demais atletas também participassem da foto. Foi

atendido de pronto e recebeu o aplauso dos colegas. Esse
é o clima no Juventus de hoje, um clube que está fazendo

tudo certo - dentro e fora de campo - para reconquistar em
definitivo a confiança do povo jaraguaense. Pena que tem

gente na comunidade que ainda não aceitou isso ...

Figurinha
Olhem só que legal. o meia-atacante jaraguaense Jean

Deretti, maior promessa do Figueirense, virou figurinha.
Ele é o destaque - isso mesmo, o destaque - do Furacão

do Estreito no álbum do Campeonato Brasileiro. O meia

atacante ganhou uma caricatura assinada por ninguém
menos que Maurício de Souza, 'honraria' só concedido

aos principais atletas de cada equipe, como Luís Fabiano,
Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Wagner Lave, Dedé,
D'Alessandro, Ralf, Marcos Assunção, Kleber, etc.
Tá com moral o garoto, hein?

tiu ao oficial brasileiro Ienes

Kennedy que a punição por ex
cesso de cantata físico acabou

definindo o resultado final, e

que a mesma só foi aplicada
porque Mariusz Gorn achava

que o atleta brasileiro não seria

tão prejudicado pela punição.
Dessa forma, o COB soli

citou que a AlBA tome as pro
vidências cabíveis para que o

resultado da luta seja revisto.

"Tudo indica que houve um

erro de interpretação do ár

bitro, por isso pedimos que a

AlBA reveja o resultado final da
luta", afirmou o presidente do

COB, CarlosArthur Nuzman.

Cuidado
o Jaraguá que abra o olho
neste domingo. Todo cuidado
é pouco quando Clodoaldo
Iusvíack dirige uma partida. Do
outro lado teremos uma equipe
tradicional e que leva um

bom número de torcedores ao

estádio. Longe-de mim insinuar

algo, mas é bom estar sempre
atento. Estamos na segunda
rodada do campeonato e certos

resultados podem soar como

normaIS ...

CSM
Prova de fogo em cima de prova
de fogo. Essa parece ser a sina
da CSM/Pré-Fabricar na Liga
Futsal. Depois de alcançar a
classificação às quartas-de-finais
da Liga Futsal, eis que teremos
pela frente ninguémmenos

do que os atuais campeões do
Mundo. Um desafio e tanto,
mas apenasmais uma pedra no
caminho de uma equipe que
aprendeu a dinamitá-las!

Go Breakers!
Um bom programa para

domingo é acompanhar a
partida entre Jaraguá Breakers
e Santos Tsunami, pelo Torneio
Touchdown. Amodalidade

cresce a cada dia e conta até

com transmissão dos jogos pelo
canal fechado Bandsports. Os
'quebradores', por exemplo,
contam com dois americanos

no ele-nco. Imaginem só o

tamanho das 'crianças' ...

OURO COD tenta reverter o resultado, após o
árbitro supostamente admitir o erro em punição

Atletismo

FabianaMurer é bronze
FabianaMurer, campeãmundial do salto com vara, conquistou

amedalha de bronze na etapa de Estocolmo da LigaDiamante, on
tem, com 4,55 m. Amedalha de ouro ficou com a cubanaYarisley
Silva (4,70 m) e a de prata com a alemã Silke Spiegelburg (4,55 m).

Campeã olímpica em Londres, a norte-americana Jennifer Suhr,
zerou naprova, não conseguindo ultrapassarnenhumavez aaltura
de 4,55 m. Martina Strutz, da Alemanha, também zerou. Fabiana

aindavai disputarmais duas etapas da LigaDiamante: emBirmin

gham, no dia 26, e a grande final, emBruxelas, no dia 7 de setembro.

BRASlll:lflO '","",m" SÉfllE JJ�
,
CLASSIFICAÇÃO

17 Bahia 16 17 3 7 7 14 22 -8 31,4%

18 Sport 14 17 3 5 9 13 25 -1227,5%

19 Atlético-GO 12 17 2 6 9 17 31 -1423,5%

20 Figueirense 11 17 2 5 10 15 28 -1321,6%

18° RODADA

18/08
18:30 Fluminense x Sport
18:30 Náutico x Bahia

21:00 São Paulo x Ponte Preta

19/08
16:00 Coritiba x Cruzeiro

16:00 Atlético-MG x Botafogo
16:00 Grêmio x Figueirense
16:00 Santos x Corinthians

18:30 Flamengo xVasco
18:30 Portuguesa x Internacional

18:30 Atlético-GO x Palmeiras

�f�lfipapo�b!I11��(iJgJ;��'f!
ClassificadosCopa Sul-All'1ericana
Rebaixados para Série B

CA PEOt�IA
CLASSIFICAÇÃO

América-MG 29 56,9%

7 América-RN 27 17: 8 52,9%

8 Avaí 27 1718 3 52,9%

9 Atlético-PR 26 lI! 8 2 51,0%

10 Paraná 25 171 7 4 6 25 2213 49,0%

11 Ceará 24 17: 6 6 27 25 j 2 47,1%

12 CRB 21 171 6 3 21 28 -7 41,2%

13 ABC-RN 20 17i 5 5 O 39,2%

14 Boa-MG 19 17i 4 7 6 i21 24 -3 37,3%

15 Guarani-SP 18 17: 4 6 7 16 19 -3 35,3%
i

'1012016 ASA-AL 17 17 5 2 26 -6 33,3%

17 Bragantino 15 17 3 6 8 19 25 -6 29.4'X,

18 tpatinga 10 17 3 1 13 13 37 -24 19,6'Y,)

19 Barueri 10 17 2 4 11 12 32 -2019,6;:

20 Guaratinguetá 9 17 2 3 12 12 31 -1917,6'i/

18"RODADA

17/08
Vitória x Joinville*

Avaíx Barueri*
Guarani-SP x CRB*

Guaratinguetá x Ipatinga*
América-MG x América-RN*

18/08
16:20 Bragantino x Ceará

16:20 ABC-RN x Boa-MG

16:20 Atlético-PR x Criciúma

16:20 Goiás x São Caetano
21:00 ASA-AL x Paraná

*encerrados após o fechamento da edição

Rebaixados para a Série C
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Venha conhecer o Novo 'Gol e o Novo Voyage.
\. /

NOVOS ITENS DE SÉRIE:
Vidros elétricos dianteiros'

Abertura elétrico do porte-malas
Limpador e de.sembaraçador

do vidro traseiro

www.vw.com.br. Promoções válidas até 18/08/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. Gol Geração 4 Total Flex, 2 portas, ano modelo 12/13: á vista com redução de IPI a partir de
R$22.790,OO. Novo Goll.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12/1'3: á vista com redução de IPI a partir de R$25.820,00. Novo Go11.6 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12/13: á vista com redução de IPI a partir
de R$29.660,00. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de R$28.160,OO. Voyage 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir
de R$32.070,00. Fox 1.02 portasTotal Flex, ano modelo 12/13: á vista com redução' de IPI a partir de R$27.890,00. Fax 1.62 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de R$32.540,00. IOF,
cadastro e despesas de gravame Inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrõruco da operação não Inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condiçOes de financiamento na

Caraguá Auto Elite. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Unha 12/13, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricaçêo e montagem em componentes internos de molar e transmissão

(exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidorla: 0800701 2834. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva
ou de fala: 0800 770 1935.

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo.... "anos

Caragu6 Auto Elite
A escolho perfeito��

�1.:�1fIi.S
�1i�.$
�lI'J 4132746000
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