
Receita

Espaguete
àcarbonara

Aprenda como preparar esta
deliciosa sugestão para um
almoço em família. É rápida

e muito fácil de fazer!

Página 16
.

Especial
Weg completa
51 anos de fundação
Esta edição do oCP traz um caderno
especial em comemoração
ao aniversário da
multinacional que
mantém suas raízes
em Iaraguã do Sul .

.

Caso da Amvali

investi
,.

aara
Jogo em casa

[uventus encara
oConcórdia
Embalado com a goleada
de 5 a O sobre oAtlético,
equipe comandada pelo
técnico Pingo vai em

.

busca de mais três pontos,
no duelo deste domingo.
Página 22

Promotor de Justiça, Ricardo Viviani de Souza, instaurou um inquérito civil público para apurar
se a desfiliação da Prefeitura da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu foi legal ou não.

Página6

Mais segurança em Corupá
,

FABIO MOREIRA

Neste fim de semana, começam a funcionar as cinco câmeras demonitoramento instaladas no município.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Hoje completa 13 anos

� çriação da Empresa
.

da Católica de SC erli .

Iaraguãdo Sul. Ela
foi criada ainda na

. época da Uner] parai
que os acadêmicos da

instituição pudessem
desenvolver trabalhos
práticos, exercítàndó d'
que estavam aprendendo
nas salas de aula.
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Um dos mais

,i,radicionais escritó.rio�
,

de contabilidade, .' .

fundado em 16 de
setembro de 1974,
Comemoramais um"''';''ri, f 'i

. aniversário. Já são 38
anos a serviço de outras

êmpresas da região.
.

r""J'

Weg
.,

Amaior empr,esa da
'jrJgião, e uma das m�iotes
de Santa Catarina,
comemora 51 anos de

atiyidades na próxima
segunda-feira. Em um

pouco mais demeio
século de atividades se

tornoumultinacionâlque
orgulha os jaraguaenses,
Epom os pésainda

. ' tftrmemehté�lantaa0'$ .

em nossa região.

eventos@apevi.com.br

Vendas
De acordo com o lBGE, as
vendas no varejo tiveram
.alta de 1,4% em julho na

comparação com junho
de 2012 e elevação de
7,1% em relação ao igual
mês do ano passado.

n%1iDJHej�.DOIlJ5S ÍNDICE PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Internúcleos 2012

Acontece no próximo dia 27, o

evento de integração dos núcle
os setoriais da Associação Comer
cial e Industrial de Blumenau (Acib).
Essa é a segunda edição do evento

aberta à comunidade empresarial.
No ano passado, cerca de 300 em

presários participaram do internú
cleos e puderam conhecer novos

parceiros, fornecedores e clientes.
No evento, os Núcleos Setoriais da

Associação Empresarial de Blu
menau apresentam as ativida
des desenvolvidas internamente
e também os produtos e serviços
das empresas integrantes. A entra

da é gratuita e não é necessário fa
zer inscrição prévia.

DIVULGAÇÃO

Speed Pneus
A Speed Pneus está com nova loja. A quinta da rede. A inauguração
aconteceu na semana passada. A estrutura fica na Avenida Getúlio

Vargas 712, Centro de Jaraguá do Sul.

Arrecadação
Apesar de uma pequena queda na arrecadação no mês passado -

afinal o mercado já está sofrendo há bastante tempo - a arrecadação.
de impostos ultrapassou a casa do trilhão de reais. Apenas nesses oito
meses do ano, o montante colhido pelo Poder Público no Brasil supera
o PIB de diversos países como, por exemplo, o da vizinhaArgentina.

Desaparece Crescimento gradual
Informações divulgadas pelo Fed - Banco

Central dos EUA - dão conta de que amaior

economia do mundo continua crescendo,
embora lentamente. Isto mostra que as

medidas adotadas estão fazendo algum
efeito, mas não têm sido suficientes para um
crescimento mais robusto. É uma situação
bemmelhor que a da Europa. Este ano, as
vendas de veículos nos EUA alcançaram
a mesma marca de 2008 - 8,5 milhões de
unidades - no período. No ano seguinte,
no mesmo período, as vendas caíram 5,8
milhões de unidades. De lá para cá estão
crescendo gradativamente ano após ano.

"

um aeone
Kodak foi sinônimo demáquina
fotográfica. Foi ela que
desenvolveu a fotografia digital.
Como não aproveitou esta
patente, os concorrentes entraram

.

firme no mercado.Abalada por
uma profunda crise, acaba de
anunciar o encerramento
da divisão de fotografia.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 802
01 - 03 - 04 - 05 - 08
09 - 10 - 12 - 13 - 14
18 - 20 - 21 - 22 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2994
16 - 37 - 55 - 70 - 71

www.ocorreiodopovo.com.br
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COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT ·t 1,27%
OURO 1ft 0,04%

US$ 117·,640
US$ 1772,120
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LIBRA (EM R$) 3,2614 3,2632" -0,07%

Gestão de custo
O gerenciamento dos gastos e custos será o
tema de palestra do dia 18 de setembro em
Blumenau. Ométodo usado na orientação
será o UEP - Unidade de Esforço de Produção.
O palestrante éValéria Allora. As inscrições
podem ser feitas pelo (47) 3336-4515 ou

pelo e-mail relac3.blu@ahkbrasil.com.

Chocoeasy
A Netzsch Equipamentos de Moagem, instalada
em Pomerode, passa a fornecer também para
o mercado nacional dos equipamentos de
conchagem (etapa de produção) de chocolate
que são considerados uma referência no
mercado internacional. A vizinha cidade
continua sendo um reduto de empresas
de tecnologia, amaioria de capital alemão,
atraídas pela possibilidade de contratarem
trabalhadores que entendem a língua alemã.
O sistema ChocoEasy foi lançado e patenteado
pela Netzsch Confectionary naAlemanha em
2004 e fornecido em diversos países, mas, no
Brasil a patente estava com aMeller com

quem a Netzsch estabeleceu acordo.

Agregação
O Brasil está diante da oportunidade de ativar
o Imposto de Exportação para incentivar o
desenvolvimento de uma indústria voltada

para o processamento, pelo menos parcial, da
produção agrícola e a exportação de derivados.
Por que exportar-couros crus oumadeira em
bruto se pode exportar os subprodutos? No
caso do couro bovino somos o maior produtor
mundial e, no caso damadeira, só não
somos porque ainda não focamos nisto.

Europa
o plano do Banco Central Europeu busca
a salvação do euro cuja destruição, na
verdade, não interessa a praticamente
ninguém. O custo disso seriamuito grande e

seria pago por toda a economiamundial. No

entanto, a salvação do euro ainda é apenas
um passo para a solução dos grandes .

problemas pelos quais passam estes países.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.'., ento 'que p:lerece a':ar�nção de todos�'
Integrantes do Núcleo de Jovens Enipreendedores irão
convidaras pessoas aparticiparemdamobilizaçãopara
criar um projeto de lei popular para propor a reforma
tributária. No Brasil é necessário 1,4.milhão de assina
turas,Ameta é,que Jaraguá do Sul contribua commil.

'I (),�rasi1 s� $q§�entacqmos�P8S!ós.,El,�0!ll� possui'
, uma :aas thài9�e�' cargas tribütafiâs' ªb rrÚma((S9�'

,

uma naçãõ quy carrega um peso muito duro, que pré- ,

judicaacompetitividade dos produtosnacionais em re-

Por causa desse comprometimento dos preços
. pagos e� qualquer produto tér uma destinação ele-,
yàda pârá" sustentar .o 'góvemo, é comum ocorrêr:'
ações de contrabando para: a revenda de produtos
mais baratos no mercado local, originando assim
uma concorrência desleal com os estabelecimentos
que semantém, de forma heróica, cumprindo as exi-

gências 'da lei. ".'
,

I ,

i.

Qpeifão,d0 Impostq qu� açontece hoje vai posSibk,
litar queos ciâaqã()s teM��.posiciona1nento nf,hls
crítico sobre o excesso de impostos e cobrem uma rea- .

ção dogovemo para que hajaumamudança.

Eventb vai possibilitar que os cidadãos
tenham uma visão mais crítica sobre

. o excesso de impostos' e cobrem uma

reação do governo para uma mudança.

Charge
EM CORUPÁ

Do leitor

Ajuda para
umamulher

L� a reportagem do jornal
O Correio do Povo, da

edição do dia 13 de setem

bro, quinta-feira, feita pela
repórter Carolina Veiga. O
tema é sobre o drama vivi
do pela moradora Catiane
Teixeira. Ela espera por uma

cirurgia bariátrica.
Na semana passada es

tive em contato com uma

senhora que mora na Tifa
Schubert, com a mesma si

tuação, ou pior. A conheci
por acaso, durante o meu

trabalho. Estive na casa dela.
Foi uma situação mui

to delicada. Essa moradora
estava na janela, sobre uma

cama, porque não consegue
se levantar. Aparentemente
deve pesar em torno de 150

quilos (pode ter mais). Ela
está nessa situação há nove

anos. Praticamente nunca

sai de casa.

Ela necessita de atenção,
pois já foi levada para Floria
nópolis uma vez. Mas parece
que não pôde fazer a cirurgia
pelo SUS.

Enfim, não sei por onde e

nem como ajudar uma pessoa
nessas condições. Achei que
divulgando esse caso na im

prensa ela pode ter chances
de receber ajuda, quase que
imediata. Me senti na obriga
ção de relatar essa situação,
pois é muito frustrante você
se deparar com uma pessoa
sem esperança, totalmente
desacreditada na vida.

Espero que de alguma for
ma alguém passe essa infor

mação adiante, na esperança
de que o sonho dela se con

cretize, e logo!
Luciane Dalpiaz,
Jaraguá cio Sul

Compartilhe a sua opinião. Escreva...nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

II

I
redacao@ocorreiodopovo.com.br

o pOVO e os espertos
LágTimas

Em Porto Alegre já havia gente de joelhos, ora
ções, pedidos, histerias, uma comoção... Tudo

porque uma árvore, um maricá, andava "choran
do". Segundo muitos, eram lágrimas do Senhor
em sentimento pelos pecados da Terra. Veio uma

engenheira agrônoma e "estragou" tudo, disse que
aquelas gotas, aquelas lágrimas, eram, na verdade,
secreções produzidas por insetos nesta época que
antecede a Primavera. Sua chata, estragaste a fé
das pessoas, chata!

Quem tem algum poder sabe que o "vantajoso"
não é dar ao povo o de que o povo precisa. O

interessante é dar ao povo o que o povo quer...Vem
dessa verdade o modo como os políticos e líderes

religiosos agem. Eles dão ou oferecem ao povo o

que o povo pensa que lhe faz bem, que lhe vai con
duzir à felicidade. Costumeiramente, todavia, o

que é oferecido ao povo é uma vala funda, uma la
trina de onde dificilmente vai sair. Aliás, a mídia, a

�

grande imprensa, faz isso, dá ao povo o que o povo
diz desejar nas pesquisas. E tome latas de lixo na

programação. Burro será o empresário que desejar
instruir, elevar a qualidade do povo, muito burro. Milagre
Ficará sem audiência e dinheiro. Isso que acabei de ver, sim, é "milagre", milagre

Acabei de ler uma página inteira de uma revista produzido pela água-benta da testa: o suor. O suor

popular, dessas que trazem resumos de novelas e da fé, do credo em si mesmo, do credo em Marcos:
fuxicos sobre celebridades da televisão, e a revista 9:23 - "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê".
fez-me ficar irado e ao mesmo tempo sorrir.... Pen- Vi na televisão imagens de um menino de 10 anos

sando bem, concluí: é exatamente assim que se correndo sem as pernas em provas estudantis, corria
faz, se o povo quer enganações, ilusões, safadezas, com próteses de "madeira". Depois dessas imagens,
fuxicos, crimes, trapaças, bandalheiras, que se dê vi o mesmo garoto, já adulto, correndo sobre próte
isso a ele. É o lucro pensando mais alto que a ética. ses de carbono, parecidas com ferro, e voando para

A tal revista trazia uma página especial sobre .. a vitória nas Paraolímpiadas de Londres e vencendo
cuidados que as pessoas devem 'ter': com o mau- o favorito, o sul-africano Oscar Pistorius. O ex-meni
olhado dos amigos, com os perigos de um gato pre- no, o grande vencedor, era Alan Fonteles, brasileiro.
to cruzando o caminho de alguém, com o passar de- Uma história linda, de fazer chorar, chorei.
baixo de uma escada, cuidados máximos para não
quebrar um' espelho, nesse caso, serão sete anos

de azar... Um somatório de crenças tolas mas mui
to arraigadas na alma dos ignorantes, dos que não
sabem que só a água-benta, ou a sua ausência, nos
pode melhorar ou atrasar a vida... Essa água-benta
é o suor da testa. O mais é crença barata, mas, para
fins de ganhar dinheiro, é o que políticos e líderes

religiosos oferecem ao povo. Tirar o povo da escuri
dão, ah, isso dá prejuízo para amoçada...

Falta dizer
A moça estava na tevê, falava de tecnologias,

e era linda. Não tinha, todavia, um braço. Fiquei
pensando: de fato, a vida é matemática, vivemos
as somas, as multiplicações, as subtrações e as di
visões. Aquela moça vivia uma subtração, no en

tanto, ela multiplicava-se em vontades e talentos
e parecia-me feliz. É assim que se deve viver, em
adequações matemáticas ...

Fale cou,osco'
Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti

• redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
·Comercial: 9149-9771· Plantão Entregas.: 2106-1919· 99021380· 91614112 ·Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

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

Pena que isso não
acontece todo o dia

I
,.,

.

Neste sábado, oito estabelecimentos vão
vender produtos com preços sem impostos

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

.

Diego Porcincula

"' Tocê sabe o quanto paga de
V imposto em produtos como
alimentos, itens de higiene, ves
tuário, linha branca ou aqueles
que se utilizam no dia a dia?
Pensando em conscientizar a

população, o Núcleo de Jovens
Empreendedores da Acijs-Ape
vi, promove neste sábado o

Feirão do Imposto; na praça

Ângelo Piazera, das 8h às 12h.

O evento é uma ação nacional
e acontece anualmente atra

vés da Confederação Nacional
dos Jovens Empresários (Co
naje). O Brasil é um dos países
com uma das maiores cargas
tributárias do mundo, alcan

çando a marca de 34% do Pro

duto Interno Bruto (PIB).

Quem passar pelo espaço

poderá acompanhar uma ex

posição de produtos com a es

pecificação da carga tributária
e o valor que seria sem impos
to. A população também pode
preencher um abaixo-assinado

para o Movimento Brasil Efi

dente (MBE) que pretende reu
nir mais de um milhão de assi

naturas a favor da simplificação
fiscal e de um maior controle e

eficiências dos gastos públicos.
Em Jaraguá do Sul, a expectati
va é de que mais de mil assina
turas sejam recolhidas em prol
do movimento.

Segundo a coordenadora
do Núcleo, Graziela Bordin, é

preciso eliminar a ideia de que
apenas o empresário paga im

posto. 110 consumidor paga im

posto em muitos produtos de

necessidade básica, como os

alimentos, por exemplo", expli
ca. No feirão estarão expostos
os valores com e sem impos
tos de produtos da cesta básica
até eletrodomésticos da linha
branca.

Essa exposição é uma ma_

I

neira de fazer com que a po
pulação cobre uma melhor uti- I

lização das taxas. liAs pessoas

podem cobrar o do governo o

retorno destes valores em saú

de, educação e segurança".
Outra ação desenvolvida

será a participação de restau

rantes' farmácias e uma pani
ficadora no evento. Os restau

rantes colocam à disposição do
consumidor um prato selecio

nado com isenção de impostos.
Os medicamentos genéricos de
uso contínuo serão vendidos
sem impostos, ou seja, com um

abatimento de 33%. A padaria
participante vai isentar 16% dos

impostos no preço.da cuca.
EDUARDO MONTECINO

VENDAS Fernanda espera um bom movimento com as ofertas nas cucas

Vantagem

Quer comer sem imposto?
Um dos doces mais conheci

dos da região vai ter isenção tri

butária neste final semana. A tra

dicional cuca vai ser vendida com
desconto de 16% em relação aos

tributos aplicados no preço con-

vencional. A comerciante Fernan

da Siufi de Moraes Santos, daMr.
Pão, explica que a produção está

acelerada e que espera um movi

mento representativo de clientes
neste sábado. liA expectativa é ven-

.

der mais cucas e com' diferentes
opções de recheio", informou. Ela
comentou que a isenção de im

postos tomaría o preço mais atra
tivo e as vendas poderiam aumen

tar bastante na padaria.

Confira os locais onde o

preço será reduzido

Apenas neste sábado (15/9)

• Mr. Beef
Prato: tomate recheado mais dois espetos Kafta e refrigerante.
O valor normal é de R$ 17,20, mas neste sábado será de R$
11,65. O restaurante fica na rua Epitácio Pessoa, 820,
Centro.

• Restaurante Arweg
Será oferecido Buffet por quilo e mais bebidas das 11 h às

12h. O valor normal é de R$ 29 o quilo, e sairá por R$
19,65. O restaurante fica localizado na Avenida
Waldemar Grubba, 2633, Vila Lalau .

• Casa da Nona
Prato: Rondelli de quatro queijos ao molho bechmall, das
1 Oh30 às 14h. O valor é de R$ 9,50. A casa fica na rua

Max Wilhelm, no bairro Baependi.
• Cachaçaria Água Doce

Prato: Escondidinho de carne de sol e Arrumadinho de frango.
Valor do Escondidinho de carne R$ 30,40 e Arrumadinho de

frango R$ 27. A Cachaçaria fica na rua Presidente Epitácio
Pessoa, 1138, Centro

• Restaurante Brasileirinho
Buffet por quilo. Valor: R$ 18,20. O restaurante fica na

rua João Marcatto, no Centro

• Panificadora Mr. Pão
Cuca de diversos sabores. Preço: R$ 10,80 o quilo

• Farmácia Panvel
Os medicamentos genéricos de uso contínuo serão

.

vendidos sem impostos. A farmácia fica na Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, 364, Centro

,

• Farmácia Popular
Venda de medicamentos genéricos sem tributos. A farmáci�
está na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Centro
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Promoção Compre e Ganhe "Fiesta Upgrade" válida até 30/09/2012. Compre um dos catálogos participantes da promoção e receba um catálogo superior, conforme previamente definido. Participam desta campanha os catálogos FAE3, F8E3, FDC3,
SAE3 e SDD3. Regulamento completo e informações sobre cada um dos catálogos podem ser consultados através do site www.ford.com.br. nos Distribuidores Ford ou através do CAF - 0800 703 3673. Esta promoção não é válida para veículos

adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.612013 (cat. FEE3) a partir de R$ 31.990 à vista. Preços válidos até 30/09/2012 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. Ford Fiesta RoCam Hatch

1.Ql2013 (cat. FBF3) a partir de R$ 29.090,00 à vista. Ford Focus Hatch 1.61 GLX Flex (cat. 0883) a partir de R$ 51.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 55,9% de entrada (R$ 29.012,1Dl e saldo em 24 parcelas de R$
990,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 52.772,10. Custo Efetivo Total (CETI calculado na data de 31/07/2012 a partir de 0,38% a.m. e

4,60% a.a. por meio do Programa Ford Credit. Ford Fusion 2.5L SEL (cat. UAA2) a partir de R$ 84.500,00 à vista ou fiRanciado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a. 59,4% de entrada (R$ 50.193,00) e saldo em 36 parcelas de R$ 990,00 na modalidade

CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 85.833,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 31/07/2012 a partir de 0,21% a.m. e 2,52% a.a., por meio do

Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro sérviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer

alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET)
a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JÁ O SEU.

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800
Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
caplta� e regiões metropolitanas: 4001-48581 Oemal. localidades: 0800 722 4858.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I

iI
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• Saiu no OCP

.mCaso Amvali

Ministério Público investiga
saída de Iaraguá do:Sul

oficial, não somente através da im
prensa. A prefeita, aAmvali e a Câ
mara Municipal serão notificados
da postura da Promotoria e terão,
a partir da data da notificação, dez
'dias para se pronunciarem e apre
sentarem os documentos.

"Essa desfiliação, em caso de ser

desrespeitosa, pode ensejar prática
de ato de improbidade administra
tiva e aí levar o Ministério Público a

ingressar com uma ação a respeito",
disse o promotor.

A ilegalidade na desfiliação es

taria na ausência de um Projeto de
Lei encaminhado pelo Executivo

à Camara de Vereadores, pedindo
a saída do município da entidade.
Essa exigência consta no Estatuto

Social daAmvali.

Antenas e, que, segundo a prefeita,
teriam sido feita em território jara
guaense e, portanto, Reinke teriaagi
do de forma irregular.

A prefeita comunicou que só
retomaria à entidade depois que
Reinke fizesse uma retratação por
autorizar a instalação das antenas
dentro dos limites de terra de Ia
raguá do Sul. Contudo, um estudo
feito pela Secretaria de Estado de

Planejamento comprovou que as

antenas estão fixadas no município
deMassaranduba.

Para realizar a investigação, o

promotor solicitou, por forma de

notificação, que os envolvidos

apresentem cópias de documentos
oficiais para que possa tomar co

nhecimento da situação de forma

Promotor Ricardo Vívíaní de Souza quer saber
se é legal a desfílíação do município na entidade

JARAGUÁ DO SUL vai, em princípio, verificar se hou
ve ou não a desfiliação e se ela foi

legal ou não. Se constatada a irre

gularidade, vai apurar também as

motivações que levaram a prefeita
de Iaraguá do Sul, Cecília Konell, a
tomar essa decisão.

Em março desse ano, a prefeita
solicitou o desligamento daAmvali
em razão de um desentendimento

com o prefeito de Massaranduba,
Mario Fernando Reinke (PSDB),
que presidiu a entidade em 2010.

A discussão ocorreu por causa do

posicionamento 'das antenas de
rádio localizadas no Morro das

Verônica Lemus e

Diego Rosa

OMinistério Público instaurou,
na quinta-feira, Um inquérito

civil público para apurar a desfi

liação de Iaraguá do Sul da Asso

ciação dos Municípios do Vale do

Itapocu (Amvali).
Segundo o promotor de Justiça

da Vara da Moralidade Administra

tiva, RicardoViviani de Souza, a in

,vestigação - aberta depois da forte

repercussão que o assunto recebeu
nos órgãos de imprensa da região' -

o que o MP pediu 'para:
Os motivos para o

inquérito do MP
,

o inquérito instaurado pelo Minis

tério Público sobre o caso da desfílíação f'
de Iaraguã do SuldaAmvali se baseiaem

II..
afrontas a princípios constitucionais,

,
'sendo: os da legalidade - se a desfiliação

�� .for ilegal-, da impessoalidade - se consta

'I tado que omotivo que levou à desfilíação
foi uma decisão da prefeita Cecília Konell
'''pormotivos pessoais - e os damoralida
, de - se confirmado que os dois primeiros
princípios foram violados.

�
'.': No entendimento do promotor Ri-
';,cardo Viviani de Souza, se a desfiliação

I "for ilegal, Jaraguá do Sul estaria viven

li do uma realidade preocupante por es

� -tar angariando uma dívida perante à

, . Àmvali, de cerca de R$ 260mil, que está

,"'lIa iminência de ser cobrada judicial
'mente pela entidade. "Jaraguá do Sul

" .corre o risco de ter que pagar uma vul

'tosa quantia relativa a um período que
a população sequer está aproveitando",
declarouViviani.

"Quando eu estiver com a documen

tação requisitada em mãos, e vencido o

prazo para a prefeita se manifestar, vou
. tratar do caso com absoluta prioridade
porque independentemente do resulta
do, ela tem uma relevância social que eu
entendo bastante importante", comuni
cou o promotor. Além de notificar os

envolvidos para que tomem ciência do

inquérito, o promotor também pediu a

cópia de documentos oficiais.

• Arnvali - foi requisitado cópia do estatu
to atualizada, cópia de todos os documentos
existentes a respeito da .desfíliação, qual o
débito atual que o município tem perante a

entidade e qual o período a que ela se refere,
e quais os serviços que a Amvali prestava ao

município, para saber até aonde vai o prejuí
zo à população.

• Câmara deVereadores - o promotor soli
citou cópiada lei que reconheceu omunicípio
como associado daAmvali - a fim de verificar

se a lei trata também do caso de desfiliação
- e esclarecimentos acerca da existência ou

não do tal referendo, ou mesmo da iniciativa
do poder Executivo para que esse referendo
exista. "Porque eu não tenho informação se

o Executivo já tomou alguma iniciativa para
que esse referendo fosse apreciado".

• Prefeita Cecília Konell - o oficio que foi
a ela encaminhado dá ciência da instauração
do inquérito e concede o prazo de dez dias

para ela semanifestar.

I
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. KoneU diz que retomo depende de diálogoi
, ::"
: �.

o secretário de Administração Ivo

Konell ressaltou que o retorno à As

sociação dos'::'M$icípios do Vale do'

Itapocu (Amvali)
�

depende exclusiva
mente de um diálogo entre a prefeita
de Iaraguá do Sul CecíliaKonell e o pre
feito de Massaranduba, Mario Fernan

do Reinke. Questionado sobre o moti
vo que essa conversa não ter sido feita

para chegar a um acordo, o secretário
disse que o prefeito de Massaranduba
se nega a conversar.

Konell explicou que omotivo de Iara
guádo Sul deixar de pertencer àentidade
se deu por uma decisão da prefeita Ce
cília Konell porque, segundo ele, teria se

sentido humilhada e ofendida pelaatitu
de do prefeito de Massaranduba, Mario
FernandoReinke, de terautorizado a ins
talação dos equipamentos numa antena
localizada noMorro dasAntenas. liA Pre
feitura de Jaraguá do Sul desapropriou o

de Massaranduba pois, o diálogo entre

as autoridades dos municípios poderá
solucionar a questão".

O ofício ressalta que Jaraguá do Sul
não está inadimplente com a Amvali

porque foi oficializado (em março), o
desligamento da cidade com a entidade
e a Prefeitura não utiliza mais nenhum

serviço prestado pela associação. ,

Reinke alega que teria agido dentro
da autoridade dele, como prefeito, por
que a antena ficanomunicípio deMas
saranduba. Ele ressalta que a Secretaria
de Planejamento do Estado confirmou
essa localização e oficializou a decisão
em ofício encaminhado para a Amva

li nesse ano. Ontem à tarde ele não foi
localizado para comentar sobre a de

claração de Konell de que um diálogo
com a prefeita de Jaraguá do Sul pode
ria resultar num acerto para o retorno

de Jaraguá do Sul àAmvali.

morro através de decreto, em 1987. Nun

ca o município deMassaranduba recla
mou a posse daquela área", conta.

As justificativas da decisão de dei
xar a Amvali também foram apresen
tadas à entidade no diaS de setembro,
quando a prefeita de laraguã do Sul pro
tocolou um ofício em que justifica o des
ligamento devido à autorização do pre
feito Reinke, enquanto ainda presidente
daAmvali, em fevereiro de 20II, da ins

talação do equipamento transmissor da
emissora SuperNovaFM nomorro.

Segundo o ofício, a postura de
Reinke é apontada como "desrespeito e

menosprezo demonstrado ao municí

pio de Iaraguá do Sul em relação afron-,
teiras históricas entre os dois rnunicí

pios, reconhecidas há mais de 50 anos

e, agora, contestadas". No texto, a pre
feita escreveu que "o retorno à Amvali

depende exclusivamente do Sr. Prefeito

; j
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Propostas
�e governo 1
Na segunda-feira, dia 17, às 18h,
é a vez do candidato Dieter Janssen
(PP) apresentar as propostas de

governo na plenária daAcijs.
A apresentação de Dieter fará
o fechamento da rodada de

apresentações dos candidatos à

majoritária realizada pelo
Centro Empresarial de Iaraguá
do Sul. A participação é
aberta a toda a comunidade.

Propostas
de governo 2
o resultado final desta série vai
acontecer no dia 24 com um Painel

Propositivo. Na ocasião, serão
entregues para os candidatos algumas
proposições das entidades que
compõe o Cejas (Acijs, Apevi, CDL e

sindicatos Patronais) e que podem
contribuir nos planos de governo.

50nasemana
Anota "Em ritmo acelerado", divulgada
ontem nesta coluna sobre o candidato
aprefeito Dieter Janssen (PP) refere-se
aos cerca de 50 encontros realizados
somente esta semana. E, neste sábado,
a campanha será intensificada no bairro
ilha da Figueira, o maior domunicípio.

Servidores púbücos
Ontem à noite, os servidores públicos
municipais de Jaraguá do Sul realizaram
um bate-papo com os candidatos a

prefeito. Amaior reivindicação dos
funcionários se refere à aprovação
do Estatuto, segundo o presidente
do Sindicato dos Servidores (Sinsep),
Luiz Carlos de Souza Ortiz Primo. i'A

proposta já está pronta e os servidores

querem que o projeto se torne

realidade já no próximo ano", disse.

Plenário

dade girava em torno de R$ 259 mil por
atrasos na mensalidade. Aí é que entra

o Ministério Público de Santa Catarina

querendo entender o que está aconte

cendo. Pois se existe uma lei que regu
lamenta um processo a ser seguido, por
que ele não está sendo respeitado?

Na época, o estopim da situação te

riam sido desentendimentos pessoais.
Mas, estes não podem prevalecer sobre
os interesses públicos. É uma ofensa à
democracia quando isso acontece.

Roubos
A onda de roubos parece ter

começado na campanha eleitoral
deste ano em Guaramirim. A

denúncia é do candidato Lauro
Frõhlích (PSD) que afirma que
foram retiradas mais de 30 placas.
Segundo a coordenação da

campanha, estes fatos já vinham
acontecendo nas semanas

anteriores, mas tudo indica que
desta vez o ato foi organizado e

premeditado. Era o que faltava...

Nilson Antonio - Interino
2108.1923 I nllson@ocorreiodopovo.com.br

:Amvali: uma luz
no fim do túnel

Desde o anúncio de que o município
iria se desfiliar da entidade, o tema

ganhou repercussão, inclusive na Câ
mara de Vereadores. De um lado a ad

ministração municipal garantindo que
não voltaria atrás da decisão tomada e,

de outro, as dúvidas sobre o procedi
mento legal a ser obedecido. No meio

disso tudo, as dívidas continuam cor

rendo e os serviços ao município foram
suspensos. No último levantamento re

alizado, a dívida de Jaraguá com a enti-

; Fqique por dentro de tudue OConte o,ce no reg'-til 100

,.t41II: I"" s
:

@ocorreiodopovo

,

.,

�-,

A semana
Turma de peso

Na inauguração das câmeras de vigilância, ontem, em
Corupá, a cúpula da segurança pública do Estado marcou

presença. No centro da foto, o secretário de Segurança César
Augusto Grubba, com o comandante geral da PolíciaMilitar,
Nazareno Marceneiro. Eles estavam ladeados com o promotor
de Justiça da Vara Criminal em Jaraguá do Sul, Marcio Cota (E)

e o diretor regional da Polícia Civil, Uriel Ribeiro (D).

'São cerca de
mil alunos e os

professores não têrn
onde desenvolver a

prática esportiva. A
fhd... 1(' a'::c 71' (')1 .qÇ' ica está"'..-I \.... t,,_ J"'"

,..,j 1] \..} .........c v! ",�-./L.,

, sendo feita em un1

galpào próximo às
salas de aula'.

!
i
i

I

1. NATÁLIA PETRY (PMDB),
vereadora sobre as condições do
ginásio de uma escola estadual.

"

"
,,-

I

i

'rAlossa expf:�ctativa é
'vlUi�:n�:;e�' "tOdúéJS ,iS le�ei�;iÕeS'P"'"

2. CARLOS CHIODINI (PMDB),
deputado estadual

I I:

-
�'.#

:_; �\.�.�.:.
•

� Ao

'Estou na espera da
ão d t""'

•

"'I'UI _"31/�""'1 "HII"" ""'" ."'" ri"
· ... '1 «,'M" Ir".

."'1.

,<it�.'::lt'" ,O"",l("tI,�lLI�r,UJ I,� ,(.1 pI.", ,eltl

(Cecilia Konell)
p�ll"a acabar C01'11 essa

IA
•

Epo emica, ,�,/spero g�le
ela aSSU111a que o local
é de Massaranduba e

retorne àAmvali',
3. MARIO FERNANDO REINKE,

Prefeito de Massaranduba,
sobre o caso das antenas.

4. MAURO BRAMORSKI (PSD),
Vereador de Massaranduba, sobre o fim
do voto secreto nas sessões da Câmara.
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SilVia Kita redacao@ocorreiodopovo.com.br

Martin Stahl abre
sua casa cOlDercial

Balthazar Stahl, sua esposa Elisabeth e o filhoMartin emigraram
em 1891, viajando no Navio Han

nover. Aqui no Brasil, nasceram os

filhos André, Balthazar Ir, Anna, Eli
sabeth e Maria. Balthazar exercia a

função de carpinteiro. Martin Stahl
mantinha comércio de secos e mo

lhados situado na Estrada Iaraguá,
próximo a uma ponte de madeira
edificada em 1908, onde se fazia a

travessia do Rio Iaraguá, chegando
ao Iaraguá Esquerdo e depois ao

centro doDistrito. Em 1940transfor
mou em casa comercial. Em 1952, a
viúva de Martin Stahl, Petronilha

Kolli, vendeu para Leopoldo Stahl,
irmão de Martin, que fechou a casa

comercial em 1966. Martin e Petro
nilha Stahl tiveram os filhos: Hilda,
Paula, Alfredo, Cecilia, Leopoldo,
Lilly, Érna, Eugênio eAlfonso.

ACERVO ARQUIVO HISTÓ.ruCO/FAMÍLIA STAHL

Casa comercial de
Martin StahI. Parte

da edificação
ainda permanece
na atual Rua

Walter Marquard�

Fábrica de canivetes é aberta
João Ambrosio eAntonio Marcatto iniciavam em setembro de 1934 uma

fábrica de canivetes em Jaraguá. Instalada na Rua Abdon Batista, atual Av.
Marechal Deodoro e segundo comentários publicados no jornal da época,
tinha um bom acabamento, não perdendo em qualidade para nenhuma ou
tra empresa do mercado. Os proprietários eram técnicos experientes.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

1CfJJ1t/15íC,.,�I/JI
'

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
*

Lunelli �\(aZ�O;:
*

Grupo Lunelli

�
� �

E fundado O Nucleo Integralista em Jaragua
No dia 9 de setembro de

1934 foi fundado o Núcleo In

tegralista de Iaraguá, contando
com a presença de numeroso

grupo de Joinville. A solenida
de aconteceu no Salão Buhr,
sendo que fizeram uso da pa
lavra os senhores Ramos e

Largura, de Joinville, e Ricardo
Grünwaldt, de Iaraguã, mui

to aplaudidos. O Núcleo de

Iaraguá passava a ter nas pes
soas dos senhores Grünwaldt,

Reinoldo Butzke, Freymundo
Freygang e Ricardo Jenssen a

liderança do movimento no

município. Após estes atos os

integralistas de Joinville des
filaram pelas ruas de Jaraguá,
recebendo muitos elogios.

O Núcleo Integralista de

Jaraguá foi um dos maiores do

Estado, com 3.630 integrantes,
elegendo em 1936 o prefeito
municipal Leopoldo Augus
to Gerent. Em novembro de

I,

,

FAIHHOA ES'PhC1AL. DE

ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO

Aguardente B Assucar Mascavinho
:ll\�Jn "{�.Lnri�'(� em düpos;;jf,cl (�rl(:b;wa cspccínl, p�I.t�,ll,
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",

A fanúIia emigrou em 1891, chegando a Rio dos Cedros.
Em 1899 vieram para Jaraguá. Ângelo Rubini foi zelador
de estrada, comissário de polícia, juiz de paz. Possuía
ferraria, engenho de cana, fabricação de açúcar e

aguardente. Em setembro de 1934 publicava este anúncio
de aguardente, açúcar, cachaça e comércio em geral.

o atendilnento educacional

em meados do século 20
Hoje temos grandes esco

las, com atendimento de diver
sos professores. Mas em 1953

era diferente. A grande maioria
das escolas funcionava em edi

ficações que abrigavam tam

bém a casa do professor. Ainda
temos algumas destas edifica

ções' não como salas de aula,
mas como local de exposições,

.

recreação, local para atividades
diversificadas. Como exemplo
o prédio antigo da escola do

Iaraguá 99, atual Antonio Es

tanislau Ayroso. As 17 escolas
existentes abrigavam 581 alu-

.

nos. Os professores também se

dedicavam ao cultivo de pro-

dutos para sua subsistência,
no período contrário às aulas.
Eram escolas multisseriadas,
onde os alunos das-quatro 'sé
ries iniciais estudavam na tur

ma, ocupando somente uma

sala de aula.
Por outro lado, era necessá

rio um internato parameninas,
'pois o Colégio São Luís atendia
somente meninos. Foi alugada
uma casa para a seção femi
nina em 1953 'que atendia 18

alunas, assistidas pelos Irmãos
Maristas. Em 1954 o Colégio
Divina Providência passou a

fazer este atendimento, inter
nato e aulas parameninas.

1937 o partido foi extinto pelo
governo federal e o prefeito
destituído em janeiro de 1938.

O jornal Jaraguá, cuja publica
ção aconteceu de 1934 a 1938,
era de propriedade de Ricardo
Grünwaldt, chefe do partido
no município. No Estado so

mente em Joinville e Blume
nau havia mais integrantes
no partido do que em Iaraguá,
tendo respectivamente, 4.809
e 7.147 integrantes.

Estrutura
administrativa

em 1961

A partir de 1934, a ad

ministração pública, com
a emancipação política,
foi contratando funcio
nários e criando cargos e

funções de acordo com a

demanda de atividades

que passava a exercer.

Se no início eram quatro
ou cinco funcionários,
em 1961 este número era

bem maior.
Nesta época os fun

cionários eram contrata

dos, não efetivos. Havia

naquele ano as seguintes
funções além do Prefeito:
Diretor de Expediente,
Educação e Assistência

Social; Diretor da Fazen

da; Diretor do Depar
tamento Municipal de
Estradas de Rodagem;
Diretor do Departamen
to de Serviços Gerais; Di
retor do Departamento
Agropecuário, Contador;
Tesoureiro; Fiscal' de

Rendas; Fiscais; Escritu
rários; Extranumerários;
Zelador do Cemitério;
Porteiro Zelador; Carce

reiro; Motoristas e Trato

ristas. Eram em torno de
30 funcionários adminis
trativos. Os professores
eram subvencionados

pelo Estado.
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érgio Carneiro Bello,
de Florianópolis, re

toma a Iaraguá do
Sul, atendendo a pe
didos, com "Histórias
Variadas do Folclore

e Oralidade". A contação ocorre

na Biblioteca PúblicaMunicipal
Rui- Barbosa hoje, às 10h, com
entrada gratuita.

Sergio Carneiro Bello, Con
tador de Histórias, é mediador
de leitura na Biblioteca Barca

dos Livros, em Florianópolis,
SC. Desde 1999 vem ministran

do cursos e oficinas de forma

ção de contadores de histórias.
Trabalha como contador de

histórias desde 1995, quando de
senvolveu na Escola Autonomia
e naEscolaSarapíquá (ambas em
Florianópolis), o projeto "Hora
do Conto". Desde 1999 ministra

oficinas e cursos de formação de
contadores de histórias e realiza

apresentações artísticas de nar

ração oral. Em 2004, concluiu sua

dissertação de mestrado com o

título "Quem Conta um Conto...

ANarraçãO deHistórias naEscola
e suas Implicações Pedagógicas",

O 180 Iaraguá em Dança
ocorre' a partir de domingo
no, gfffi1de teâ,tro do Centro
'Cultural da Scar de Jaraguã
do Sul. Os ensaios encerram
neste sábado. Já as apresen-

" 'taçÕes ocorrem' dOlmngQ'
das 14 às 15h30; das 16h30 às

18h30; e das 19h30, com pre
/, visão máxiina1'de término às

22h30. Nos dias 17, 18, 19, 20
e 21, as apresentações ocor-

I, rem apenas à noite, a partír
dás 19h30. A lista completa e

definitiva com o horário das

participações já está dispo-
nível através' do site cultura.

jaraguadosul.com.br
Os números finais do

evento apontam um total de
2.l'Li8 bailarinos, 344 auxilia
res, 244 danças e 67 coreó

grafos de 34 instituições. De
acordo com a coordenado ..

ra de eventos da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul,
promotora do Iaraguã em

apresentada ao Programa de

Pós-Graduação em Educação do
Centro de Ciências da Educação
da UFSC..Participa de Festivais
e Simpósios Internacionais de
Contadores de Histórias.

Ministrou disciplinas de

Narração Oral na Faculdade
Estácio de Sá (Santa Catari

na) para o projeto de extensão

"Faculdade da Maturidade" e

no curso de Jornalismo. Atual
mente trabalha como Contador
de Histórias na Escola Sarapi
quá, e realiza apresentações de
narração oral e oficinas de nar

ração de histórias.
Bello também participa do

Projeto daBiblioteca
II

lo Circui
to de Contações de Histórias"

que apresentará alguns dos
maiores expoentes da contação
de histórias de SC e talentos de

Iaraguá do Sul em uma série de

apresentações gratuitas para
escolas do município, que re

ceberão transporte (também
gratuito) até a Biblioteca Pú
blica Municipal. O objetivo do

projeto é o incentivo a leitura e

acontecerá de 16/10 a 30/11.

Dança, Miriam Meier, . são,
pelo menos, 75 coreogra
fias e.,.1l00 baílarínos a.mais

I' I,

que em 2011. O aumento
das inscrições obrigou a co

missão a estudar uma nova

logística para' o
.

evento: "De
seis dias com 10 períodos de
apresentações,o Jaraguá em
Dan�a passai! a contar com I

oito dias e 14 períodos.
No dia do encerramento

do festival haverá,a presença
da banarina Ana Botafogo,
do Teatro Municipal do Rio
de Janeiro. Participam inscri
tos nas seguintes categorias: . ,

baby, de 4 a 6 anos; infantil I,
de 7 a 9 anos; infantil II, de 10

a 12 anos; infantojuvenil, de
13 a 17 anos; adulto de 18 a 39

anos; e sênior, acima dos 40

anos. Mesmo sem ter caráter

competitivo, um .júri obser
vará critérioscomo expressão
corporal, criatividade, har-

"mania, técnica e coreografia.

Incentivo à leitura

Histórias invadem
a biblioteca

Sérgio Carneiro Bello vem de Florianópolis para aguçar
a imaginação dos ouvintes commuitos personagens

DIVULGAÇÃO

INTERPRETAÇÃO Bello é um grande expoente da arte de narrar histórias

Apartamentos a partir de

R$ 11_9.000,00
""--

Elza
Residencial

Atendemos sabados, domingos e feriados

ligue e agende sua visita.

,.

Faça um passeio
virtual, acesse:

kazza .eng.br/elzaresidencial

Aptos com 59,7 m2 de área privativa;

IExcelente sacada cl churrasqueira;
.

Sala para 2 ambientes;
Vaga de estacionamento privativa coberta;

Localizado no Bairro Tres Rios do Sul
Rua 1305, esq/ com rua 445
Atrás da rnetalurgica TS'.
Distante somente 5 km do centro.

9
,._--_

NivelA

.,..,
co
r-,
co
N

(47) 9112-7282/9909-7282/3273-7275 �
contato@casapropriacaixa.com.br �

Plantão de vendas

Incorporação Imobiliária registrada sob nO R.3 - 63.823 de 24 de julho de 2012 do Cartório do Oficio do Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul- SC.
De acordo com a lei 4591/64, informamos que as imagens contidas neste material, são de carater meramente ilustrativo, os móveis assim como alguns materiais
de acabamento representados nas ilustrações, não fazem parte Integrante do contrato. O Imóvel será entregue conforme o memorial descritivo, podendo haver

mOdifi<?Bções no p�o arquitetônico e projetos complementares sem prévio aviso
., _
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Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Crônica

Camboja
Essa semana, remexi em fotografias do

sudeste daÁsia, tiradas em 2008. Parei

por um tempo para olhar imagens do
Camboja. Eram de uma escola localizada no
centro de Phnom Penh, a capital cambojana.
O regime revolucionário do KhmerVermelho
havia convertido o local em prisão e

centro de tortura, depois de esvaziar toda
a cidade. Calcula-se que de 16mil a 20mil

pessoas tenham passado por S21,'0 nome
da escola durante a prisão, entre 1976 e

começo de 1979. Com exceções de seis casos

conhecidos, ninguém saiu com vida. Depois,
os vietnamitas (oVietnã invadiu o Camboja
e derrubou o KhrnerVermelho) libertaram
Phnom Penh e abriram a prisão ao público.
A comparação dessa escola com Dachau
e Auschwitz foi inevitável. Quase todas as

vítimas de S21 eram elementos do Khmer
Vermelho ou parentes deles, que entraram
em choque com a linha do partido que, além:
de mudar quase que diariamente, só era
conhecida de um círculo reduzido e cada vez
mais paranóico, liderado por Pol Pot.
Mas'S21 era diferente de Auschwitz e

Dachau em um sentido mais importante.
Auschwitz e Dachau foram convertidos

e as
LADO A LADO - GLOBO· 18R

, Albertinho conta para Isabel que terá aulas
com madame Besançon. Edgar comenta com

Guerra que só se casou com Laura porque achou
que ela o amava. Laura reclama com Constância
por ter escolhido sua empregada. Guerra convida
Edgar para trabalhar com ele no jornal. Albertinho
aparece no mercado e assusta Isabel. Laura se

desentende com Edgar. Berenice afirma a Zé
Maria que Isabel não quer mais saber dele. Mário
leva Diva ao restaurante de Queiroz, e a atriz fica
incomodada com o local. Isabel se recusa a sair
com Albertinho. Edgar assume a administração
da fábrica de sua família. Constância inventa um

almoço na casa de Laura. Isabel avisa a Afonso
que vai dormir na casa de madame Besançon.
Sandra vê Edgar com Guerra na confeitaria e per
gunta por Laura. Mário avisa a Diva que comprou
o restaurante de Queiroz. Laura conta para San
dra que foi obrigada a, se casar. Zé Maria e Isabel

pensam um no outro. Laura e Edgar dividem a

mesma opinião sobre a lei que Constância sugere
a Bonifácio. Zé Maria exige falar com Praxedes.
Laura pede que ela e Edgar sejam amigos.

CIIDIISDEalARME· GLOBO - 19H
sarmento fica comovido com a oferta de

Cida. Gilson pede para Penha ficar com ele.
Sônia ouve Sarmento falando com Cida e

desconfia. Sandro fica arrasado ao saber que
Penha sairá com Gilson. Chayene revela para
os jornalistas que cantará com Fabian o dueto
de Hosário. Inácio desabafa com Romana e diz
ter sido egoísta com Rosário. Isadora pede para
Niltinho ficar com ela. Brunessa se surpreende

em museus. Foram higienizados por
curadores ocidentais com aquecimento
e ar condicionado, mostruários de
vidro polido, iluminação de palco, lojas
e sanitários modernos para o público
visitante. S21 não passou por nenhum

processo de esterilização. Os mostruários
são toscos. O calor é quase insuportável.
Ratos farejam nos corredores e nos

sanitários imundos. Vi teias de aranha
e sangue coagulado nas paredes
descascadas. Até parece que o Khmer

Calcula-se que de 16 mO a

20 mil pessoas tenham passado
por 521 durante a prisão, entre

1976 e começo de 1979.

vermelho saiu daqui ontem. O prédio,
que tem uma rede de arame na frente
das sacadas para evitar que as vítimas
de tortura, se suicidassem, está hoje
praticamente como era. A única diferença

é que os odores de fezes, suor e carne
humana foram limpos.
Num tal cenário, a visão de correntes, de
extratores de bicos de seios e fotografias
de moças de olhos pretos e inchados cria
um efeito que não se sente nos infernos

particulares da Europa. No pátio, as forcas
ficam perto de um balanço de criança.
Vi um monte de cuias de coco que me
lembrou o monte de crânios quebrados que
tinha visto ao entrar no prédio.
Chegaram dois ônibus vermelhos de
turistas. De um, desceu um grupo
de espanhóis, de outro, um grupo de
americanos. Ambos eram parecidos: classe
media próspera, óculos escuros e roupa
"casual". Cada grupo tinha seus três ou

quatro alegrões se comportando como

adolescentes. Esses alegrões queriam ser

, fotografados exibindo crânios espalhados
no chão. Quando os dois ônibus estavam

prestes a partir, todos os turistas voltaram à

alegria anterior. Este ano Camboja, ano que
vem Cancun ou Ibiza.

* Quem quiser ver imagens desse lugar, entre
no youtube e digite: S21 Camboja

ao ver um grafite de Rodinei. Penha fica encan

tada com o tratamento que recebe de Gilson.
Conrado convence a namorada a acompanhá
lo no coquetel de inauguração do escritório.
Stela percebe a troca de olhares entre Elano
e Cida. Penha desce do carro de Gilson e se

encontra com Lygia. Rosário enfrenta Chayene.

•

lque
anfma

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

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

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21R

Jorginho se esconde de Tufão. Begônia
afirma que ajudará Nina a se livrar da cadeia.
Max tenta colocar a culpa pelo sequestro de
Carminha e pelo assalto na mansão em Nina,
e Janaína o repreende com o olhar. Begônia
se declara culpada e livra Nina e Betânia das

acusações. Nina tenta fazer com que Tufão vá
embora da delegacia, mas ele insiste em levá-Ia
em casa. Muricy e Leleco se beijam. Darkson
e Tessália se arrumam para sair. Nina comen

ta com Jorginho que Carminha e Max querem
fazer com que eles se separem. Tufão chega
em casa e repreende todos que tentam recrimi
nar sua ida à delegacia para ajudar Nina. Valdo
discute com Betânia por causa de Nina. Verôni
ca e Noêmia pensam no que podem trabalhar.
Cadinho pede para ir ao baile charm. Alexia é

despejada e se muda para a casa de Verôni
ca. Tessália beija Darkson na frente de Leleco.
Olenka elogia a performance de Cadinho na

pista do baile charm. Nina e Jorginho confortam
Betânia. Valdo vende as fotos que Nina deixou
com Betânia para Carminha.

GABRIELA - GLOBO
Não é exibida no sábado.

AmmyLouise
dos Santos
tem 2 anos

e 8 meses.

Ela é albina,
100% surda,
mas é muito

inteligente e

aDlorosa, além
de termuitas
manias. Todo
mês vai ao Pet

Shop Bylardth,
emGuaramirim.
Fabrício dos

Santos a adotou

quando tinha 2

meses e declara

todo seu aDlor à
sua 'filhinha'

o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.
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Artur Ferreira Horst Sporrer Marli Zoz . Ana Paula P. Batista Ivo G. Fodi Terezinha J. Mira
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Lançamentos

A Ira de Nasi -

MauroBet�e
Alexandre Petillo

Naslnão nasceu para
ser santo. Nasceu para I

ser a voz de um pecaao
capital. Quando foi
fundo ele acabou indo
além do permitido e

recomendado. E, na volta,
trouxe com ele tudo que
o dragou - do melhor e

�q pior. Nas/tr�yessias
ao céu e nas 'travessuras
abaixo do inferno das
drogas químicas e das

.porcarias das pessoas
físicas e jurídicas que
experimentou, o ex

JOGalista do Ira! se.tomeu
,hôtri&tn ..icom �o<;lâs.a":$,,!!H I.'

létras. Desde as bem feitas
e de boamétrica até as'

'

malfaladas e malditas.
Esta obra traz a história
de um dos roqueiros mais
polêmicos do Brasil.
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Churrasco
Fim de semana pede churrasco e há duas opções de festa servindo o prato. Confira!
• Na Ilha da Figueira, a ComunidadeEvangélica Luterana (em frente ao Posto
Pérola) convida para a tradicionalfesta anual que ocorre a partir das 17h. O valor do
churrasco édeR$lS e para a compra antecipada ligarpara 975-0092 ou 9975-4171.
• Em Nereu Ramos também tem FestaAnual da Igreja Luterana neste sábado, a
partir das 18 horas e, no domingo, a partir das 11 horas.

-

r
contato@beatrizsasse.com.br I 4784330306

DemoVia

emSampa
A banda DemoVia, de Jaraguá
do Sul, faz show em São Paulo
nesse sábado, na casa Café
Aurora. É a primeira vez que
o quarteto toca na capital
paulista. No repertório, muito
rockn roll, com músicas

próprias e o resgate de sons de
bandas que influenciaram o

grupo, como Legião Urbana,
Engenheiros do Hawaii, Barão
Vermelho, Paralamas, Titãs,
U2, Pink Floyd, Ioe Satriani
e outros. A DemoVia é
formada por Jean Sales (vocal),
Guilherme Coelho (bateria),
Marcelo Lucht (baixo) e

.

Everton Sales (guitarra).

Cicloturismo'
No dia 2 de setembro mais de 100 ciclistas
estiveram reunidos na pequena e bucólica

Schroeder, paramais um circuito de
Cicloturismo. O evento foi uma promoção da
ciclista Marines Ronchi, grupo Pedala Jaraguá
Overbike e contou com o apoio da empresa
Banana Brasil e Caeté Distribuidora. Foram
55 quilômetros pedalados no circuito que
contemplou os bairros do Centro, Duas Mamas,
Rancho Bom, Braço do Sul, Bracinho, Itoupava
Açu, Santa Luzia eAmizade. Participaram
ciclistas das cidades de Schroeder, Iaraguá
do Sul, Ioinville, Corupá,Itajaí, Balneário
Camboriú e Guaramirim. O sol de 30 graus não

afugentou os ciclistas que cumpriram o trajeto
em pouco mais de três horas com algumas
paradas para hidratação, alimentação e fotos

pelos lindos lugares da pequena e acolhedora
cidade. O próximo evento agendado será na
cidade de Timbó.

Equipe de apoio dos eventos de
Ciclotmismo que presta este serviço de
forma voluntária, faz pausa para a foto.
Da esquerda para a direita: Bernadino da
SBm Neto, Fabiano Kerstner, C1audemir
K. Zalewski,Marines Ronchi, Kleiton
D. Darolt, Claudio Bertoldi, Denilson do
Amarante, Carina Paraboni e Deleon Rosa
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Laboratoltio.
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LanchêS, porções especiais e bebidas nobres

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

Atendimento das 18h às 6h da manhã

1509001

Pisou na bola Niver da

cz: compadre e amigo Tamara
Cacá Pavanello foi infeliz Amanhã, mais conhecido

ao anunciar a vinda do Falcão como domingo, quem
para Iaraguâ que, aliás, todos recebe todo o carinho
sabemos que é fantasiosa. De- dos amigos e familiares
veria sim, ter organizado uma pela estreia de mais um

passeata em carro aberto com aniversário é a bonita
os atuais jogadores do CSMIPré Tamara Bonone Legnaghi.
Fabricar que, em minha opi- Ele comemora
nião, merecem ser aplaudidos 21 aninhas. Mil vivas!
de pépela excelente campanha
que o grupo fez na Liga Nacio- Lei-tora fielnal efaz no Estadual.
"

E hoje
Que rola a inauguração da

Epic Concept Club. A casa

de eventos mais aguardado
domomento. O evento deve

marcar o calendário das
maiores festas jovens de Iaraguá

.' do Sul. Para comandar o frege
a presença do sofisticado DJ
Olin Batista, filho do bilionário
Eike Batista. Dizem que jovem
vai aterrissar no aeroporto de

Navegantes em seu próprio
jatinho. Que luxo, hein?!

A leitora fiel de hoje é Cleide
Xavier. Ela é outra querida
que acompanha a coluna
todos os dias.Valeu mesmo!

Pião
Alguém pode me dizer

quem é aquela garpta,
. "

frequentadora assídua de
nossas baladas, que de tão
"rodada" já está recebendo
o carinhoso apelido de

beyblade, (para quem não

conhece é o pião moderno).
E bota rodada nisso!

Bela Catarina
RESTAURANTE&.CONFEITARIA

Moa Gonçalves
FOTOS DIVULGAÇÃO

SHOW Dra. Márcia e o filho Leonardo, depois
de curtirem o show ao vivo da cantora Marisa

Monte, no Rio de Janeiro, hoje movimentam
a festa do niver do Davi, filho de coração

DEGUSTAÇÃO Este colunista com a amiga
Marli, proprietária da Cafeteria Doce Pimenta,

saboreando um delicioso pastel de Belém

Feijoada do Moa
Os ingressos para a 12a Feijoada do Moa, a partir de segunda
feira, dia 17, sofrerão o primeiro reajuste. Até domingo
o valor será R$ 35,00. Local de venda no fim de semana,
somente na loja Tevah Moda Masculina, no Shopping
Breithaupt. Mais informações no fone 9210-0930.

"

f
K� �ÓS
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A escolha perfeito

www.ocorreiodopovo.com.br
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BALADA Eduarda Schramm

nos corredores da London

í.'
'"
li /' '"

• No próximo dia 20 de outubro, a
pastit das 11h� rola na Sociedade
Diana, em Guaramirim, a
,la Feijoada Beneficenteda
Associação dos Deficientes Físicos
de Guaramirim. O feijoeiro será (J.

amigo Tato Branco e sua equipe.
Tõ nessa!

j
I
I

J
j

• José CarlosJunckes, depois
de temporada dé pescaria
no Pantanal, está de volta
ao batente; Na bagagem, '

além demuita história e

outrasmentiras, trouxe
.' umDourado de 11 quilos,
Dizem que foipescado por
elemesmo. Então, tá!

•Por favor, não ouse

esquecê-lo: Adilson
Freiberger é o grande "

aniversariante de ,

segunda-feira. Liguem]
", Ele vai adorar saber que

foi lembrado.

moagoncalves@netuno.com.br

Pessoas são como livros.

Precisam ser lidas. Não p_are
nas capas. Há muita riqueza

escondida em capas não atraentes.

Padre Fábio de Melo

•Na segunda-feira quem recebe
. merecido coro de parabéns é

-

PatriciaHinterlholzda Silva.

..

�
l
I

• Hoje, apartirdas 18h, acontece
noParqueMunicipal deEventos,

.

oBaile deDebutante das« Idade.
Festa das boas, vai reunir todas as
debutantes quejáparticiparam nas

outras edições..

• O estilista eamigo]Môser, sempre
participativo na sociedade, doará
todos os lookspara ,tl$ debutantes de,
hojeà noite. Belo gesto.

• A organização da Feijoada do
Moa vai doas cadeiras de rodas,
para aAjadefi, durantea festa

fi,
" nd'dia�2, no Beira Rio. Se algum
anônimo quiser colaborar, será

. bem vindo.Mais informações no
fone 3370-2900

,cti. 'ii

• Valorize seus pais.

• Com essa;fifi!

CSM Futsal/FME X Rio do Sul
Campeonato Estadual

5/09 - sábadll- I horas
Ingresso único: RS 5,00

• Neste final de semana
raIana Sociedade

' ,

Desponíva 25 de Julho
IV Festa Catarinense do
StrudeI.

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

·Butiá
O Restaurante Butiá, comandado

pela famíliaMarcatto, na orla de Barra
Velha, tem sido um dos mais visitados

pelos jaraguaense. No fim de semana,

quem foi conferir as delícias da casa

foi o casal Chico e Eliete Caviglioli
(leia-se ElianMalhas).

BELEZA

Priscila

Goncalves,
presença
bonita nas

baladas

da moda

Pastel de Belém
Ontem fui conferir nacafetería
Doce Pimenta o famoso Pastel

de Belém. Doce de origem
portuguesa, que faz o maior

sucesso no Brasil. Realmente é

uma delícia.

Deboche
Só no dia de ontem; pasmem, um
folclórico candidato a vereador aqui
da urbe sorriso ficou sabendo que
aquele kkkkk, para quem não é muito

familiarizado com a linguagem dos

tuiteiros, significa que aquilo escrito do
outro lado, seguido de uma risada, se trata
de piada, ou seja, uma ironia. Depois que
soube disse ainda: "Ora, danem-se".

Dany&Rafa
Neste sábado à noite, para apagar
velinhas de um ano, a casa

noturna PatuáMusic, pilotada
pelo sangue bom Charles Lux,
movimenta uma concorrida

Balada de Aniversário, com a

presença da excelente dupla
sertaneja Dany & Rafa. Festa

imperdível!

Mús'ica ao vivo
O cantor e compositor Enéias
Raasch estará hoje, a partir das
15h, movimentado com o melhor

do MPB, o café colonial da
Confeitaria Bela'Catarina:
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Carl
co.,altllbNo topo

Adrianinho Iunkes, segundo os

entendidos, deve ser um dos
vereadores mais votados nestas

eleições. A campanha do jovem
promoten éde gente grande.

:
h

, VeMa torcer p r araguá!

Pensando bem
Não passam de traidoras
nossas dúvidas que às vezes
nos privam do que seria
nosso se não tivéssemos o

receio de tentar.

"Garage"
Hoje, a partir das 10h, Beta
Fiscal, dono da chave, abre
a primeira loira gelada em
comemoração a 21 a reabertura
da " Garage". Tô nessa!

Onde comer bem

em Jaraguá
NoRestauranteParkAurora.

Comidaboa, lugaraconchegante
emmeio ànatureza.

3370-3242

Concorro o, tJmQ comis,o
ofICiai e ois ingres�os

para o iogQ.

wwwfac boo .com/ mmaqulna

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 1141 FIM DE SEMANA, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Voe"
�

Quer publicar sua foto?
E só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. ,,�"

Amamãe Luana aniversariou no dia 13 e a

pequena Livia Zimmermann comemorou o primeiro
aniversário no ,dia 14. Desejo que o seu melhor
sorriso aconteça incontáveis vezes pelo caminho.

':'ue� um deles trága uma luz que, mesmo que
:mnguem perceba, amacie um bocadinho as durezas

do mundo. Parabéns rllha são votos do papai
Marcos e mamãe Luana

Dennis Piccoli
e Rúbia
Moser easam
se hoje, às
19h30,na
Comunidade
Bainhada
Paz. A família

deseja muitas
felicidades
ao mais novo
casal

'-

Raquelly completou um
aninho dia 13. Quem
deseja felicidades e

muita saúde são os

pais, avós, padrinhos e

demais familiares

•

'Os amigos parabenizam
C1eiva RoeU, que faz

. aniversário neste dia
15, e deixam a seguinte
mensagem: Parabéns

por esse dia tão especial,
muita alegria, paz e

harmonia. Que todos os
seus desejos se realizem,
pois você merece. Feliz

aniversário!

Toda família Hanemann,
em especial a esposa,

rdhos, noras e o netinho

Henry, que está a
caminho, parabenizam
Zinho Hanemann, por
mais um ano de vida,
comemorado dia 14.

Desejant muita saúde,
paz e felicidades!

Festa de Rei e Rainha
A Sociedade RecreativaVitória - Rio da Luz ,

de Jaraguá do Sul, homenageará com Festa
de Rei e Rainha e baile hoje, as Majestades
Sr. Gilmar Koehn e Srta. Ilaine Borchardt. Os

festejos iniciam às 18h com a concentração
na sede social, dos sócios, convidados e

simpatizantes, para posterior busca das

Majestades às 19h, sob o comando do Sr.
Hilário Lernke, acompanhados pela Banda
Só Virtude. As 22h terá início o baile. O
Jantar será servido a partir das 20h, valor
por pessoa será de R$ 18 com direito ao

jantar, baile, mais uma lata de cerveja e

um refrigerante. Cerveja lata, quatro por
R$ 10 a noite toda. Após às 22h, ingressos
para o baile no valor de R$ 5. Endereço da
Sociedade: Estrada Rio da LuzVitória, si
n°, bairro Rio da Luz. Informações pelos
telefones 3055-8896 I 3055-8164.

Noite Alemã
A Associação Atiradores Diana, de

,

Guaramirim, através do seu Departamento
de Tiro, realiza neste sábado sua 4a Noite
Alemã. Início das festividades será às 19h
com a Busca das Majestades de Tiro, Rei
Sr. Osvaldo Aguiar de Almeida e Rainha
Sra. Denise Aguiar de Almeida; às 18h,
competições de tiro na modalidade Ar

comprimido Chumbinho; às 21h início do

baile, animado pelo Trio Musical Edelweiss,
de São Bento do Sul; às 23h entrega da

premiação do Tiro; às 2h, encerramento
da festa. Durante o baile serão servidos

gratuitamente aperitivos da culinária
alemã. O chope é da Cervejaria Kõnigs Bier.
Ingressos a R$ 15 por pessoa. Endereço da
Sociedade: Rua Otto Lemke, bairro Amizade.
Mais informações: 3373:.0073 I 3373-1659
ou por e-mail: oalmeida@netuno.com.br

Festa de Rei e baile
A Associação Desportiva e Recreativa

Amizade, de Iaraguã do Sul, realiza hoje
Festa de Rei e Baile. A concentração dos
sócios e convidados será às 13h30. Às
14h será realizada a marcha em busca da

Majestade Sr. Laércio Enke, sob o comando
do Sr. Marcos Edilson Minel. O baile terá
início às 23h, com animação da Banda

Society. Ingressos antecipados a R$ 12 nos

seguintes locais: Posto Mime do Kohlbach,
Lanchonete Skini House e no Bar da
Sociedade (na hora será R$ 15). Endereço
da Sociedade: Rua Roberto Ziemann ,

3.174, bairro Amizade. Informações
no telefone 3371-3257 ou por e-mail

sociedadeamizade@yahoo.com.br

Baile de fj rmatura
curso de danças '

A Sociedade Esportiva e Recreativa Cultural
Hansa Humboldt "Salão Atiradores", de
Corupá, juntamente com aAcademia de

Danças Tradição de São Bento do Sul,
professores Handrey eVanessa, promovem
hoje o Baile de Formatura do Curso de Dança
Gaúcha com animação do Grupo Farrancho,
com início às 22h30. Ingressos antecipados
com os alunos do curso ou no telefone 3375-
2500. Endereço da Sociedade: Rua Roberto
Seidel, 1.551, Bairro Seminário.

Festa do Strudel
A Sociedade Recreativa Desportiva 25
de Julho, de Iaraguá do Sul, juntamente
'com a Associação Húngara de Jaraguá do
-Sul, estarão promovendo neste sábado e

domingo a 4a Festa Catarinense do StrudeI.
As festividades iniciam às 15h de sábado;
às 17h, apresentação do Grupo de Danças
Húngaras Dunántúl (palco externo); às 19h,
Solenidade de Abertura e Apresentação
do Grupo de Danças Húngaras Dunántúl
(palco externo); às 19h30min, início do

jantar com prato típico Goulash; 20h30,
Baile com a Banda San Remy (palco
externo); 22h30min, apresentação do

Grupo de Danças Húngaras Dunántúl (no
salão); meia noite; DJ Marcos Luis (l05
FM) e DJ Mario Junior (Super Nova FM)
(palco externo). Entrada livre até às 20h.

Domingo, às 10h, continuação da Festa
com apresentação do Grupo Gaúcho
Fronteira da Lealdade (palco externo);
11h, início do almoço, com prato típico
Goulash e prato tradicional com frango;
às 12h, apresentação do Grupo de Danças
Húngaras Dunántúl (palco externo); às
14h, Tarde Dançante com Grupo San

Remy (salão); 14h30, apresentação do

Grupo Folclórico Regenwalde (palco
externo); às {5h, apresentação do Grupo
Folclórico Sünnros Volkstanzgruppe: às
15h30, apresentação do Grupo de Danças

-, Húngaras Dunántúl: às 17h,; continuação
da Tarde D,ançante com a Banda Safira
(salão); às 21h, encerramento da festa .

Entrada livre até às 15h. Durante a festa
haverá serviço de bar e cozinha e muitas
variedades de Strudel: Doces - queijinho,
côco, amendoim, banana, repolho doce
e'maçã; Salgados - repolho, palmito

I
'

frango, calabresa e legumes. Endereço
da Sociedade: Rua BertaWeege, 3.28Q,
bairro Jaraguá 99. Mais informações pelos
telefones 3376-1003 ou 3376-1099.
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Taylor Swift canta no
programa da Xuxa
Taylor Swift, a cantora country do mo

mento nos Estados Unidos, está no Brasil
com a agendavoltada, aomenos em parte,
para a criançada. No Rio de Janeiro, esteve
na Rede Globo, onde gravou participação
no programa especial do Dia das Crian

ças comXuxa. De acordo com a gravadora
Universal, a vinda de Taylor faz parte de

ações promocionais de seu próximo disco,
Red, previsto para outubro.
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Adriana Lima dá à
luz sua segunda filha

Amodelo brasileiraAdriana Lima deu
à luz sua segunda filha na tarde de quar
ta-feira, em Nova York. Ela e o marido, o
jogador de basquete sérvio Marko Iaric,
deram o nome de Sienna à menina. A
bebê nasceu com 3,17kg e ambas passam
bem. "Marko e eu estamos muitos felizes
em receber Sienna na nossa família, eVa
lentina mal pode esperar para se tornar

uma irmã mais velha", disse amodelo.

Cinema

PROGRAMAÇÃO DE 14 A 20/9

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Resident Evil 5 - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40, 19:30,
21:20
• ARCOIRIS 2
• o Legado Bourne - Leg. - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30
• ARCOIRIS 3
• Os Mercenários 2 - Leg. � 13:00, 15:30, 17:30, 19:30,
21:30

Tirinhas

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Resident Evil 5 - 3D - Dub. - 13:30, 15:30 17:30
• Resident Evil 5 -3D - Leg. - 19:30, 21 :30
• ARCOPLEX2
• OS Mercenários 2 - Leg. - 15:00, 17:00, 19:00, 21 :00
• ARCOPLEX3
• O Legado Bourne - Leg. - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30
• ARCOPLEX4
• Um Divã para Dois - Leg . -14:00,15:50 17:40,

. 19:30, 21 :20
• ARCOPLEX5
• Intocáveis - Leg. - 14:20, 19:20, 21 :30
• Polissia - Leg. - 16:50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• ParaNorman - Dub. -13hOO, 15h10
• Resident Evil 5: Retribuição - Dub. - 17h30, 20hOO
• Resident Evil5: Retribuição - Leg. - 22h10
• CINÉPOLlS 2
• Resident Evil 5: Retribuição - Dub. - 13h50, 16hOO,
18h30, 21hOO
• CINÉPOLlS 3
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Leg. - 22h20
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Dub. -

14h30, 17h10, 19h40
• CINÉPOLlS 4
• Corações Sujos - 14hOO, 16h20, 18h45, 21 h20
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - 13h20, 15h40, 18h20, 20h50
• CINÉPOLlS 6
• À Beira do Caminho -13h10, 15h30
• O Legado Bourne - Leg. - 17h40, 20h40
• CINÉPOLlS 7
• Os Mercenários 2 - Dub. - 14h20, 16h40, 19hOO,
21h30

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. - 13: 10,
15:10,19:20

• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. - 17:10, 21 :30
.GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub.

- 17:30, 19:40
.

• Abraham Lincoln: Caçador.de Vampiros (3D) - Leg.
- 21 :50

• Paranorman (3D) - Dub. - 13:30, 15:30
.GNC3
• Os Mercenários 2 - Dub. - 13:20, 15:40, 17:50,
20:00,22:10
.GNC4
• A Era do Gelo 4 - Dub. -14:10,16:10
• O Legado Bourne - Leg. - 18:45, 21 :20
.GNC5
• Na Estrada - Dub. - 13:45
• Rock of Ages: o Filme - Leg. - 18:30
• Um Divã Para Dois - Leg. - 16:30, 21 :00
• SALVA VIP
·Intocáveis - Leg. - 14:20, 16:45, 19:10,22;00

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Dub. - 13:10,
15:10,19:20

• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. -17:15, 21:40
.GNC2
• Os'Mercenários 2 - Leg. - 14:30, 17:00, 19:40, 21 :50
.GNC3
• À Beira do Caminho) - Dub. -13:00
• A Era do Gelo 4) - Dub. - 15:30, 17:30
• O Ditador - Leg. - 19:30, 21 :30
.GNC4
• E a Vida Continua - Dub. -14:10,16:30,19:00,21:10
• GNC5
• A Era do Gelo 4) - Dub. -13:30
• O Legado Bourne - Leg. - 16: 1 0, 18:45, 21 :20
• GNC6
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D)) - Dub.

- 17:40, 19:50
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Leg. -

22:00
• Paranorman (3D)) - Dub. - 13:40, 15:40

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Os Mercenários 2 - Dub. - 1"1:40, 19:45, 21 :50
• Paranorman (3D) - Dub. : 13:40, 15:40
.GNC2
• Resident Evil 5: Retribuição - Leg. - 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 22:00
.GNC3
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Leg. -

13:20, 17:25, 21 :30
• Os Mercenários 2 - Leg. - 15:25, 19:30

Em til Vida Continua': Ernesto (Luiz
Bacelli) tem 50 anos e carrega consigo
uma tragédia do passado, a qual esconde
através de um sorriso bem humorado.
Ele conhece Evelina (Amanda Acosta),
de 25 anos, ao ajudá-la na estrada, após
o carro dela enguiçar. Ambos estão
indo ao mesmo hotel e, aos poucos,
constroem uma amizade sólida baseada
também nas dificuldades enfrentadas
ao longo da vida, já que Evelina está
machucada emocionalmente devido à

infidelidade do marido.

Ex-empregados de
Shakira a processam

o casal de colombianos que processou
Shakira por demissão injustificada apre
sentou uma denúncia formal contra a can
tora por 'calúnia grave'. O advogado expli
cou que o casal foi demitido da equipe de
Shakira, e um de seus assessores legais os

acusou de querer extorquir a cantora com

supostos vídeos íntimos, mas o casal disse

que não têm nada e que só reclamam os

seus direitos legais.

Horóscopo
CY) ÁRIES
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Bom dia para cuidar do seu lar. Seu senso de

organização estará apurado, facilitando a execução das
tarefas de casa com capricho. Se você já tem um amor,
o clima é de romantismo. Se pretende conquistar um,
convide seu alvo para um passeio. Cor: cinza

U TOURO

U Momento favorável para ir em busca de mais qualidade
de vida Que tal começar pela alimentação? Cortar
hábitos ruins contarão pontos a seu favor: Saia um
pouco da rotina para se divertir: proGure um lugar
diferente. No amor, tudo azul. Cor: amarelo.

J[ GÊMEOS
Preste atenção aos detalhes das tarefas que realiza,
principalmente se estiver fazendo algo diferente. Em
casa, não fuja de suas responsabilidades. No amor, a
paixão vai tomar conta do astral. Espere momentos
quentes na intimidade. Cor: lilás.

� CÂNCER
� Dia favorável para colocar ordem em sua vida Poderá

até encontrar objetos e papéis que julgava perdidos.
Em sua casa, asensação de felicidade virá da
companhia dos familiares, curta o momento! No amor,
aproveite a companhia e divirta-se! Cor: cinza

..o LEÃo
UL Cuidado com o que ganha e gasta, reveja seu

orçamento e evite desperdícios! Excelente momento
para quem deseja cuidar melhor da alimentação. Nos
assuntos do coração, Chegou a hora de demonstrar
com atitudes o que sente pelo par. Cor: tons claros.

YYh VIRGEM
'

11,f Confie mais em suas habilidades e em sua capacidade
de resolver problemas em seu lar. No campo
sentimental, você estará mais confiante. Por isso,
aproveite o dia para se dedicar àquela pessoa que faz
seu coração bater mais forte. Cor: tons pastel.

Emmy aposta em

comediantes

Ricky Gervaís.. Louis CK, Mindy Ka

ling, Iim Parsons eAmyPoehler são os cin
co primeiros nomes revelados pelaAcade
mia da Televisão dos EUA para entregar os
prêmios Emmy, cuja cerimônia acontecerá
dia 23. Todos os nomes são comediantes
famosos. Louis C'K é atualmente um dos
maioeres nomes da comédia stand-up
americana. O meste de cerimônias da pre
miação será o humorista IímmyKimmel.

,t

.n. UBRA
- Não se preocupe com suas responsabilidades

domésticas neste dia, pois a sua saúde merece mais
atenção. Organizar suas finanças pessoais é uma ótima
pedida neste momento. No campo afetivo, espere por
momentos de carinho e aconchego. Cor: amarelo.

)
I

�t
m ESCORPIÃO
II 4 Conte com a colaboração de seus familiares para

atividades domésticas. Cuidado com quem conversa,
não convém compartilhar seus planos com todos.
No campo afetivo, demonstre seus sentimentos com
atitudes e não vai se arrepender: Cor: rosa

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

Pense bem antes de fazer suas escolhas e procúre
ser menos exigente consigo e com os demais. Faça
uma avaliação de seus últimos passos para melhorar
seu desempenho. A área sentimental pede carinho e

cuidado, participe da vida de quem ama Cor: branco.

V\_ CAPRiCÓRNIO

...}J Excelente momento para sair e se divertir: Dedique-se
a um hobby e entregue-se ao lazer: procure fazer o que
realmente gosta No setor afetivo, dê mais atenção à sua
alma gêmea e tente conhecermelhor suas vontades e
seus desejos. Cor: amarelo.

.AAA AQUÁRIO

.AAA Se pretende começar uma dieta alimentar, comece
neste dia No lar, quanto maior o seu envoMmento com
seus familiares, maior será o amor que receberá em
troca No setor afetivo, a intimidade tem tudo para pegar
fogo: aproveite! Cor: branco.

\ I PEIXES
7T Conte com o auxHio de familiares para conseguir dar

conta de todas as suas responsabilidades neste dia
Cuidar da rotina doméstica pode até se tornar uma
tarefa divertida. Sua cara-metade precisa se sentir mais
acolhida e amada Cor: verde-claro.
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Tudo ótimo!

S agu t car

o "spaghetti alla carbonara" é preparado com
natas, toucinho, pimenta preta e queijo pecori
no, mas, aqui vai uma receita do blog Panelate

rapia que se inspirou no tradicional espaguete e

deixou a receita super fácil de fazer!
Você irá utilizar 1 pacote de 500g de massa e,

para o molho, os ingredientes abaixo:

Azeite
2 ovos

1 caixinha de creme de leite
2 dentes de alho picados
1/2 xícara de bacon em cubos
1 xícara de parmesão ralado
Sal e pimenta do reino de acordo com seu gosto

e c

1
Só fazendo e provando para saber que delícia

fica essa receita. Do blog Panelaterapia também.

130g de chocolate meio amargo
1 caixinha de leite condensado
2 caixinhas de creme de leite (200g)
1 iogurte natural (l50g)
1 garrafinha de leite de coco (200m!)
50g de coco ralado (sem açúcar)
1 envelope (l2g) de gelatina incolor preparada
conforme instruções da embalagem

Comece colocando amassa para cozinhar em

água fervente com sal. Bata os ovos como se fos
se fazer omelete, junte o creme de leite, misture
bem e reserve.

Frite o bacon com uma colher (sopa) de azei
te (se soltar bastante gordura você pode retirar
o excesso e descartar). Ao final adicione o alho e

frite mais um pouco, sem deixar dourar demais

para não ficar "amarguinho"
Retire o espaguete do cozimento e jogue so

bre o bacon (fora do fogo). Junte o molho e mis
turebem. Os ovos vão cozinhar com o calor do

espaguete e o molho vai engrossando gradati
vamente. Junte o parmesão ralado, acerte o sal,
polvilhe pimenta e sirva na sequência.

olate
Misture bem todos os ingredientes (exceto

uma caixinha de creme de leite e o chocolate).
Não precisa de liquidificador, use um batedor
de arame para misturar. Depois leve para gelar
(em 6 potinhos) por 2 horas. Após este perío
do, derreta no microondas o chocolate meio

amargo com uma caixinha de creme de leite e

coloque por cima. Leve para gelar novamente e

depois delicie-se!

www.ocorreiodopovo.com.

Essas dicas são para recortar e guardar com o caderno de
receitas e nunca errar na medida. Super úteis. Acompanhe!
• Antes de medir sempre peneire os ingredientes secos.

• Paramedir os ingredientes líquidos, coloque-o sobre uma
superfície reta e verifique o nível na altura da vista.
• Paramedir amanteigas ou qualquer outro tipo de gordura,
retire com antecedência da geladeira e deixe atingir
temperatura ambiente.

Pesos emedidas:
I litro = 4 copos americanos =1000mI
1 xícara = 16 colheres (sopa) = 240mI
1 colher (sopa) = 3 colheres (chá) = 15 mI
1 colher (chá) = 1/3 colher (sopa) = 5 mI

Xícaras/colheres:
1 pitada = 1/8 colher (chá) oumenos
1 e 1/2 colheres (chá) = 1/2 colher (sopa)
3 colheres (chá) = 1 colher (sopa)
1/6 xícara = 2 colheres (sopa) + 2 colheres (chá)
1/4 xícara = 4 colheres (sopa)
1/3 xícara = 5 colheres (sopa) + 1 colher (chá)
3/8 xícara = 6 colheres (sopa)
1/2 xícara = 8 colheres (sopa)
2/3 xícara = 10 colheres (sopa) + 2 colheres (chá)
3/4 xícara = 12 colheres (sopa)
1 xícara = 16 colheres (sopa)

Líquidos (leite, água, óleo, bebidas alcoólicas, café, etc.):
1 Xícara = 240mI
V2 xícara = 120 ml
1/3 xícara = 80mI
% xícara = 60mI
1 colher sopa = 15 mI
1 colher chá = 5 mI

Chocolate em pó
(cacau em pó):
1 Xícara = 90 g
lJ2 xícara = 45 g
1/3 xícara = 30 g
1/4 xícara = 20 g
1 colher sopa = 6 g

Açúcar de confeiteiro:
1 xícara = 140g
1 colher (sopa) = 8g

Açúcarmascavo
(aperte-o naxícaralcolher
nahorademedir):
1 xícara = 175g
1 colher (sopa) = 13gManteiga(margarina e

gordura vegetal):
1 xícara = 226 g
1/8 xícara = 30 g
1/4 xícara = 55 g
1/3 xícara =75 g
1/2 xícara = 115 g
2/3 xícara = 150 g
3/4 xícara = 170 g

Farinha de trigo:
1 Xícara =.120 g
V2 xícara = 60 g
1/3 xícara = 40 g
% xícara = 30g
1 colher de sopa = 10 g
1 colher de chá = 3 g

Açúcar refinado:
1/8 xícara = 30 g
1/4 xícara = 55 g
1/3 xícãra e 75 g
1/2 xícara = 115 g
3/4 xícara = 70 g
1 xícara» 225 g

Amido de milho:
1 xícara = 120g
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Paranã

Forma S D bo as·
atração em Vila a

Considerado um dos principais atrativos tu
rísticos naturais do Estado, Vila Velha, em Pon
ta Grossa, é o parque estadual mais antigo do
Paraná. Os arenitos, formações rochosas de
tamanhos e formas variadas, são as principais
atrações da unidade - que, de acordo com a Co
missão Brasileira dos Sítios Geológicos e Pale

obiológicos, também é um importante local de
.

conservação de sítios geológicos. O parque foi
um imenso mar interno no período Carbonífero
(mais ou menos 340 milhões de anos atrás) e, de
pois de ser drenado, revelou as formações de are
nito, que depois de "expostas à luz do sol ficaram
avermelhadas, formando umaproteção de óxido

de ferro, como se fosse um cimentado.
O parque possui toda a estrutura necessária

para atendimento ao visitante, sem causar im

pactos negativos sobre o importante patrimônio
geológico do Paraná. Também tem como atrati
vos as Furnas (grandes crateras com vegetação
exuberante e, água em seu interior) e a Lagoa
Dourada (que recebeu este nome porque suas

águas ficam douradas ao por do sol).'
Vila Velha também abriga uma fauna variada,

com lobos-guarás, jaguatiricas, quatis, gatos-do
mato, cachorros-da-mato, araras, furões, catetos,
veados, tatus, pica-paus, pombas, perdizes, ta

manduás-bandeira emirins, entre outras espécies.

Raleiro para a Copa do Mundo de 2014
O Parque Estadual de Vila Velha, na região dos

Campos Gerais, no Paraná, é um dos 184 destinos
turísticos brasileiros que serão divulgados pelo go
verno federal durante a Copa do Mundo de 2014. .

Além de Vila Velha, em Ponta Grossa, outros
quatro roteiros turísticos paranaenses integram
a lista 'oficial do Ministério" do Turismo. Em Pa

ranaguá foram escolhidos o Santuário do Rocio
e a Ilha do Mel; em Marretes o Parque Estadual

Pico do Marumbi e o Salto dos Macacos. Na Ca

pital Curitiba, foram incluídos sete pontos turís
ticos, além dos parques e bosques: Marco Zero na
Praça Tiradentes, á Universidade Livre do Meio

Ambiente, a Rua 24 Horas, o Passeio Público, a
Ópera de Arame, o Teatro Paiol e o Museu Oscar

Niemeyer. Na região Oeste, em Foz do Iguaçu, o
Parque Nacional Iguaçu e as Cataratas do Iguaçu
fecham o roteiro no Paraná.

BRADESCO. LADO A-LADO
PARA SU-A EMPRESA __

-'-

CRESCER COM SOLUÇÕÉ5
E FACILIDADES.
Para você. micro. pequeno e médio empresário. o Bradesco
tem as melhores soluções para ajudar sua empresa a crescer:

• Soluções de Crédito, Pagamentos, Recebimentos,
Cartões Empresariais e Negócios

• Atendimento feito por Gerentes especializados
• Espaços exclusivos nas Agências
• Agências distribuídas em todo o Brasil

Fale com seu Gerente.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Como chegar: são aproximadamente 290km, de carro a partir de
Jaraguá do Sul. Siga pela BR 280 e BR 101 em direção a Curitiba,
depois pela BR 376 até a cidade de Ponta Grossa que fica a 20 km
do Parque. A entrada custa em torno de R$ 18 para brasileiros.

Hospedagem: você poderá ficar em Ponta Grossa ou acampar em

camping próximo ao Parque.
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Previsão do TeIllpo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

15° 32°

Previsão para O

fim de semana
Sábado: Nevoeiros ao
amanhecer e predomínio
de sol em SC ..Domingo e

segunda-feira: O sol aparece
em toda SC, acompanhado
de mais nuvens nas regiões
próximas ao RS, com
chance de chuva isolada no

período noturno no Planalto
Sul e no Litoral Sul devido
a um cavado no RS (área
alongada de baixa pressão).

. Temperatura elevada para
época do ano.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

GeadaNublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Norte-Nordeste 5km/h 100
• 9h Norte 4km/h 100
• 12h Norte 5km/h 93
• 15h Nordeste 10km/h 60

Omm

0%• 18h Leste-Nordeste 11 km/h 61
de possibilidade

• 21 h Leste-Nordeste 10km/h 80 de chuva.

Humor
Lá vem o marido
o casal de amantes está no meio daquele amasso, quando de repente
alguém bate na porta.
- É o meu marido! - grita amulher, desesperada. -Vamos, pule a janela!
Rápido!
- Mas nós estamos no 13° andar! - contesta o amante.

f'
- Ai, Roberto, pelo amor de Deus! Isso lá é hora de ficar pensando em superstição?

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 31°C

�
,�

14°(j ,

126°C SEGUNDA
• MíN: 15°C

MÁX: 32°C

lfidra_/
ao praticar

TERÇAatividade
tísica MíN: 17°C

MÁX: Moc

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 2h32: 1,8m .1h32: 1,2m
• 15h28: 1,8m .14h39: 1,3m

• MINGUANTE 8/9 • Baixamar • Baixamar
• 7h15: Om • 8h21: Om

:. NOVA
Tábua

• 19h58: 0,1 m • 20h13: 0,2m
16/9 das marés Ilajai Imbiluba

• Preamar • Preamar

'. CRESCENTE 22/9 .1h25: 1,2m • Oh47: 0,7m
.14h17: 1,2m • 14h13: 0,7m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 30/9
• 8h12: 0,1m • 8h04: -0,1m
• 20h29: 0,2m • 20h21: 0,1m

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Entrar na posse de
2. O país europeu cortado pelos montes Apeninos
/ O neônio

3. Que existe no presente / Acento que nasala algu
mas vogais,

4. Ligante muito usado com o cimento / Conside-
ração

5. O que é natural ao Norte da Grã-Bretanha
6. Artigo masculino plural! Chuva forte
7. Chefe da criadagem e da administração interna

nas casas nobres
8. Sigla do estado de Aquidauana / Parte da mina

onde se acha o mineral
9. O maior dos planetas
10. Interjeição usada como apelo telefônico / Doen

ça da pele, contagiosa, causada por um ácaro
11. Prefixo: pluralidade / Orquestra Sinfônica Na

cional
12. Peixe encontrado em ambientes marinhos ou

de água doce, capaz de inflar o corpo quando se 1 i

. sente ameaçado / As iniciais da atriz Giardini
13. Linda flor multicor, semelhante à papoula.

VERTICAIS
1. RJo de leito estreito / Comércio de mercadorias

furtadas
2. A cantora de jazz norte-americana James / Um

tipo de mensagem enviada pelos celulares / O
jovem cantor Santana

3. A parte da flor que a sustenta / A atriz norte-ame
ricana Angelina, de "Iomb Raider"

4. A terceira pessoa gramatical (fem.) / Festa noturna
/ Sigla de uma grande companhia aé'rea nacional

5. O poeta OIavó (1865-1918), autor da letra do
"Hino à Bandeira" / Elem. de comp.: espírito,
intelecto

6. Os extremos da ... Europa / Pássaro europeu se

melhante ao sabiá / (Ingl.) United Nations
7. Dispositivo que mede as rotações por minuto de

um motor oú de um eixo
8. Relativo à ex-capital fluminense
9. Excessivamente sentimental I Cabo no extremo

setentrional do litoral brasileiro, no Amapá.

2 4 7 8 96
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Nota de agradecimento
e convite para Culto

Ponto de Vista
Romeo Piazera

Júnior,advogado

Acorda Jaraguá! A esposa Sidonia e os filhos Jaime e

Joselita, entristecidos com o falecimento de

OBrasil, em época de elei

ções' sejam elas muni

cipais, estaduais ou federais,
continua sofrendo do mesmo

mal, qual seja: o vício das obras
e melhorias sazonais. Explico:
no caso que nos diz respeito e

nos afeta de maneira mais re

levante, ou seja, em relação às

eleições municipais, nota-se

um empenho dos atuais gover
nantes, em realizar em poucos
meses, aquilo que não foi e po
deria ter sido realizado durante
os 48 meses que compõem o

tempo de exercício de cada ges
tão executivamunicipal.

Aproxima-se o momento

eleitoral e, demaneira extrema
mente mais visível, nos depara
mos com a realização de obras
e outros serviços públicos, que
feitos na véspera do período
eleitoral, ao que parece, preten
dem passar para os munícipes,
a impressão de que a atuação
da gestão pública municipal,
especialmente aquela relacio
nadas com as obras e serviços
públicos que devem possuir o
objetivo de tornar a vida mais
confortável e segura, ocorreu

da mesma maneira e com a

mesma intensidade que aquela
verificada durante todo o perío
do de mandato para o qual fora
eleita, no nosso caso, a manda
tária do executivo municipal.

Embora se reconheça que os
serviços públicos são sempre
bem vindos, não adianta ape
nas pintar faixas nas ruas em

época de eleição, assim ,como
também cuidar da manuten

ção das lixeiras públicas, adesi
vando-as, bem como também,
não parece ser correto, ao me

nos do ponto de vista da gestão

pública, pintar os muros dos
cemitérios apenas uma sema

na antes do feriado de finados,
e no restante do ano deixar as
coisas de lado. Tais situações,
típicas de uma gestão pública
voltada apenas para os resul
tados imediatos, ao contrário
de servirem para a realização e

execução de um planejamen
to, demonstram o quanto a

municipalidade preocupa-se
apenas com o momento atual,
esquecendo-se do restante do

período de gestão para o qual
os governantes foram eleitos,
demonstrando, também, uma

forma tupiniquim e espartana
de atuação política do poder
executivo municipal.

como o nepotismo e o incha

ço com a criação de cargos de

confiança/comissão, é um ca

minha a ser inevitavelmente
trilhado por qualquer gestor
público consciente e responsá
vel das demandasmunicipais.

Se o olhar da sociedade jara
guaense não for transformado
em ação efetiva, especialmente
na hora de. escolher seus go
vernantes, com o privilégio da

competência e respeito aos an

seios da nossa população, res
guardadas as devidas propor

ções, isto fará com que, num
futuro não muito distante, pos
samos ser identificados como

uma cidade onde imperou a

dinastia de uma família que,
dando as costas para as reais
necessidades da população, fez
o que bem entendeu, da ma

neira como bem quis e, assim,
jogando no lixo as mais ele
mentares lições de respeito às
leis e às instituições, manchou
de modo indelével, profunda
e permanente a belíssima pá
gina que homens e mulheres

jaraguaenses, empreendedo
res tanto da classe industrial,
comercial como de serviços,
assim como tantos outros labo
riosos cidadãos escreveram ao

longo da nossa história.
Devemos refletir muito bem

em quem vamos no dia 7 de
outubro, pois que após as elei

ções, só nos restará a certeza de

que fizermos e participamos de
um projeto honesto e respeito
so, ou, ao contrário, ajudamos
a perpetuar um modelo de ges
tão pública tirânica e imperia-

.

lista, há muito ultrapassado e

que serve de amarras ao desen
volvimento da nossa cidade.

Lauro Gielow

ocorrido em 5 de setembro, agradecem a todos os

familiares e os amigos pela dedicação e colabora

ção até o fim de sua jornada terrena e pelo envio

de flores e coroas. Convida ainda para o Culto de
Sétimo Dia, que será realizado no dia 6 de outubro

(um sábado), às 19h, na Igreja Evangélica Luterana

Cristo Bom Pastor, em Rio Cerro II - Jaraguá do Sul.

. T OBITUÁRIO

Em outubro de 2010, com apenas seis anos, Igor Viergutz descobriu enfrentaria
a Leucemia Mieloide Aguda. A partir de então, a família, residente em Schroe

der, começou uma rotina de viagens à Joinville para o tratamento no Hospital
Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria. Um ano depois, a doença voltou mais

forte e restou o transplante de medula óssea como saída para Igor. O menino

permaneceu na fila de transplante até os oito anos, quando ganhou apoio de fa
miliares e amigos nas redes sociais e nos jornais. Moradores da região pediram
ajuda em blogs, Twitter, Facebook. Até mesmo os jogadores do Joinville Esporte
Clube (JEC) visitaram o menino loirinho que estava interncdo no 5° andar do

hospital. Igor era uma criança sorridente, que dominava muito bem o compasso
das baquetas quando tocava bateria. Ele faleceu na quinta-feira (13), às 7h, no
hospital em Joinville. O velório aconteceu ontem de manhã, na Comunidade
Batista Peniel, em Schroeder II. O corpo foi sepultado no Cemitério Bom Jesus.Serviços públicos

são sempre bem

vindos, mas não
acUanta apenas
pintar faixas nas

I

• João Ademir Raimundi, de 52

anos, faleceu na segunda-feira (10),
às 4h, em São João do Itaperiú. O
velório aconteceu na terça-feira, às

9h, na casa da família. O .corpo foi

sepultado no Cemitério de São João
do Itaperiú.

• Rosalina dos Santos Vargas" de
89 anos, faleceu na terça-feira (11),
às 18h, em Jaraguá do Sul. O velório
aconteceu na tarde do dia seguinte,
na Capela Mortuária da Vila Lenzi.
O corpo foi sepultado no Cemitério

Municipal da Vila Lenzi .'

""

ruas em epoca
de eleição.

• Olga Demarchi Kanzler, de 91

anos, faleceu na madrugada de ter

ça-feira (11), em Jaraguá do Sul. O

velório: aconteceu no mesmo dia, às
16h30, na Capela Mortuária Maria
Leier. O corpo foi sepultado no Ce
mitério Municipal do Centro.

• Constantino José Machado, de
80 anos, faleceu na sequndo-feiro
(10), às 4h30, em Jaraguá do Sul. O
velório aconteceu na manhã do dia

seguinte, na casa da família, no bairro
Chico de Paulo. O corpo foi sepultado
no Cemitério do bairro Jaraguá 84.

Iaraguá do Sul necessita ur

gentemente de uma gestão pú
blicamunicipal que ande junto
com o progresso que a socieda
de realiza diariamente. Neces
sitamos de um executivomuni

cipal e gestores que pensem de
forma planejada, olhando para
nossa cidade de maneira ma

cro, com atenção a todos os as

pectos que servem de impulso
para o nosso desenvolvimento.

A profissionalização da ges
tão municipal, com. o afasta
mento definitivo de questões

• Elizabete Libel Pschedt, de 63
anos, faleceu na segunda-feiro (10),
em Jaraguá do Sul. O velório acon-

'teceu na tarde do mesmo dia, no

salão da Igreja Cristo Rei. O corpo
foi sepultado no Cemitério Municipal
de Mafra.

• Camila Aparecida Pedri, de 20

anos, faleceu na segundo-feira (10),
às 2h 15, em Jaraguá do Sul. O ve

lório aconteceu na manhã do dia

seguinte, na Capela Mortuária do
Vila Lenzi. O corpo foi sepultado no

Cemitério da Vila Lenzi.

As notas do obituário são veiculadas gratuitamente nas edições
de fim de semana. As informações podem ser enviadas para o

e-mail redação@ocorreiodopovo.com.br ou pelo telefone 2106-1919.

,., ,.,

DOAÇAO DE OIGAOS
o número de doadores de órgãos no Brasil cresce cada
dia e, com ele, o índice de transplantes re.alizados no
país. Atualmente, o programa público nacional de trans

plantes de órgãos e tecidos é um dos maiores do mundo.
Para ser doador, não é necessário deixar documento por
escrito. Cabe aos familiares autorizar a retirada, após a

constatação da morte encefálica. Neste quadro, não há
mais funções vitais e a parada cardíaca é inevitável.

Quando um doador efetivo é reconhecido, as centrais
de transplantes das secretarias estaduais de saúde são

ii
comunicadas. Apenas elas têm acesso aos cadastros

I, . técnicos de pessoas que estão na fila. Além da ordem da

lista, a escolha do receptor será definida pelos exames
de compatibilidade com o doador. Por isso, nem sempre o

primeiro da fila é o próximo a ser beneficiado. As centrais
controlam todo o processo, coibindo o comércio ilegal de
órgãos. A doação é regida pela Lei nO 9.434/97.'.
Para ser doador é preciso:
, Ter identificação e registro hospiíelar;'

.

'Ter a causa do coma estabelecida e conhecida;
, Não apresentar hipotermia (temperatura do corpo
inferior a 35°C), hipotensão arterial ou estar sob efeitos de

drogas depressoras do Sistema Nervoso Central;
, Passar por dois exames neurológicos que avaliem o

estado do tronco cerebral. Esses exames. devem ser reali
zados por dois médicos não participantes das equipes de
captação e de transplante;
, Submeter o paciente a exame complementar que
demonstre morte encefálica, caracterizada pela ausência
de fluxo sanguíneo em quantidade necessária no cérebro,
além de inatividade elétrica e metabólica cerebral;
, Estar comprovada a morte encefálica. Situação bem
diferente do coma, quando as células do cérebro estão

vivas, respirando e se alimentando, mesmo que com

dificuldade ou um pouco debilitadas.
A doação de órgãos também pode ser feita em vida para

algum membro da família ou amigo, após avaliação dínica da
pessoa. Nesse caso, a compatibilidade sanguínea é primordial
e não pode haver qualquer risco para o doador. Os órgãos e
tecidos que podem ser retirados em vida são rim, pâncreas,
parte do fígado, parte do pulmão, medula óssea e pele.

Fonte: Portal Brasil

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Saúde
com responsabilidadeSemanalmente, o Hospital
e Maternidade Jaraguá com o apoio do Correio

do Povo publica matéria sobre temas importantes
relacionadosà saúde, levando informação e

conhecimento a comunidade.
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Comunidade

paraMaria Inez
Família do Rio da Luz que
corria o risco de ficar sem
lar, ganha uma moradia

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Pelo menos por enquanto, Maria Inez
dos Santos Costa, 31 anos, e o espo

so podem dormir tranquilos. Agora, o

casal játem um local paramorar com os

quatro filhos, com idades entre dois e 12
anos. A novo endereço é o loteamento
Raise II, ainda no bairro Rio da Luz.

A casa simples foi alugada por pessoas
que, sem querer se identificar, resolveram
ajudar a família após conhecerem a histó
ria pelo jornal O Correio do Povo.

Na tarde de ontem, amoradia com cô
modos amplos foi preparada para receber
a família, que realiza a mudança hoje pela
manhã. Maria Inez e a filha de 12 anos;
mais a proprietária do imóvel lavaram as

paredes, o piso, as janelas e as portas. Na
varanda, latas de tinta aguardavam.

Além dos moradores, a casa ganhará
cores, aromas e risos novos. Sem deixar
a timidez esconder a emoção, Maria
Inez não cabia em si, tamanha a alegria

que sentiu ao conhecer a nova mora

dia. "Segurança", falou ela, ao perceber
a imensidão dos cômodos se compara
dos aos 20 metros quadrados em que
vivia com a família. O terreno amplo
encantou as crianças.

Omenino de oito anos e a pequena de
quatro bolavam as brincadeiras que po
deriam realizar no barro vermelho. Jogar
futebol, andar de bicicleta e montar uma
casinha de bonecas preenchiam a imagi
nação dos filhos de Maria Inez. Enquanto
as crianças exploravam o quintal, ela fazia
planos para a casa nova. "Posso colocar as
crianças em um' quarto e eu e meu ma

rido dormimos no outro. Só o pequeno
fica com a gente", comentou. "Aqui, nessa
parte pode ser a sala e lá a cozinha".

Na hora de voltar para passar a última
noite na casa de amianto na encosta do

. morro, o difícil foi convencer as crianças.
"Ah, deixa a gente ficar", disse o menino
de oito anos. Prestando a atenção no tra
jeto de volta, uma preocupação rondou a

cabeça do pequeno. "Mãe, eu não vou sa

ber ir para a escola!", exclamou ele. Como
todamãe, Maria Inez tratou logo de tran
quilizar o filho, explicando que durante
os primeiros dias no novo endereço, ela o

acompanhará até o colégio.
EDUARDO MONTECINO

LAR Maria, em frente da casa simples, que vai abrigar a família

Condições de vida

Moradora quer casa própria
A família continua sobrevivendo com

os R$ 700 reais que o marido ganha tra
balhando em uma indústria de Jaraguá.
Maria Inez agradecendo a ajuda recebi
da, afirma que agora, o próximo passo
é conseguir uma vaga na creche para o
filho caçula, para que possa voltar a tra
balhar como diarista ou babá. "Eu que
ro agradecer todos que me ajudaram de
cabeça erguida e' seguir em frente. Vou
arrumar um trabalho para cuidarmelhor
dos meus filhos", garante.

O presidente daAssociação de Morado
res do bairro Rio. da Luz, Hélio Teixeira da
Rosa afirma que o problema não foi resol
vido. Ele agradece as pessoas que se solida
rizaram com a história e pede que "a prefei
tura' independente de quem seja o prefeito
no próximo ano, dê uma atenção maior às
famílias como esta, que ainda consta no ca
dastro da Secretaria de Habitação e espera
receber uma das moradias populares que
estão em construção no Rio da Luz, e que
devem ser concluídas em 2013.

STRASBOURG

SEU VEíCULO
OU MOTO NA

TROCA

VEíCULOS
FiNANCIADOS EM
ATÉ60MESES

VARIEDADE:
MAIS DE

300 VEíCULOS

VEíCULO OPCIONAIS ANO DER$ PORR$ lOJA
3008 GRIFF 1.6 AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+AO+COURO+TETO+COMP+AUTO+RODA 2011 85.900 80,900 ITAJAr
VELOSTER 1.6 AUTO AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+COURO+TETO+COMP+AUTO+RODA+CD 2012 79,900 75.000 JONI
3008 ALLURE 1.6 AUTO COMPLETü+RODA+ABG+ABS+AUTO+USB+EBD+AL+CD+VRA+RÉ 2011 78.400 72.400 ITAJAr
IMPREZA HB 2,0 4X4 AR+DH+RODA+VTE+ABG+ABS+COMP+AO+CD+4X4+DT+LT+VRA+USB 2011 69.900 65.900 SUBARU-BLU
FORESTER XS 2.0 AUTO 4X4 AR+DH+VTE+AL+ABG+ABS+CD+COMP+4X4+FN+RODA+LDT+W 2009 66.000 64.000 SUBARU-FLN
307 CC 2.0 AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG+COURO+TETO+CD+AUTO+AO+RODA+COMP 2005 57.000 53.000 ITAJAr
CERATO EX2 1.6L AR+DH+RODA+VTE+ABG+AUTO+DT+RE+CD+FN 2010 51.900 46.900 BRUSOUE
L200 HPE SPORT 4X4 DIESEL AR+DH+VTE+AL+ABG+COURO+AO+RODA+W 2005 49.990 46.090 ITAJAr
CIVIC LXS 1.8 AR+DH+VTE+ABG+ABS+AL+CD+AO+COURO+RODA+DT+W 2008 44.900 41.900 ITAJAí
LlNEA LX 18 FLEX 16V DUAL AR+DH+RODA+VTE+ABG+COURO+COMP+AUTO+AL+CD+RE+AO+DT 2011 44.500 40.500 JONI
206 CC 1616V AR+DH+VTE+ABS+ABG+COURO+CD+COMP+TETO+ROOA 2005 41.800 38.300 ITAJAr
307 PRESENCE PK 2.0 AUTO AR+DH+RODA+VTE+ABG+ABS+COMP+TETO+AUTO+OT+LT+AO+VRA 2010 40.990 37.990 JONI
CIELO SD 1.6 AR+OH+VTE+ABS+ABG+AL+AO+COURO+ROOA+SENSOR+W. 2011 39.500 36.000 JONI
PARTNER VAN ESCAPA0 E 1.6 AR+DH+VTE+AL+AO+LDT+W 2011 39.900 36.000 JARAGUÁ
SENTRA S 2.0 16V AUTO AR+DH+VTE+ABG+CD+AUTO+COMP+RDOA+AO+DT+W 2008 39.900 35.900 SU8ARU-FLN
ZAFIRA 2.0 ELEGANCE AR+DH+VTE+ABG+CD+AO+COMP+AL+RODA+LDT+W 2008 36.900 35.200 JAC-IIAJAr
RANGER XLS 2.3 CS 4X2 AR+DH+VTE+COURO+AO+RODA 2009 37.900 34.900 JITAJAí
VECTRA GT 2.0 AR+DH+VTE+ABG+COURO+CD+AL+AO+RODA+LDT+W 2008 36.900 33,900 ITAJAí

- 207 SD PASSION XS 1.6 AUTO AR+DH+RODA+VTE+ABS+AUTO+AO+AL+RE+W 2010 36.400 32.900 JONI, '

KANGOO EXPRESSION SPORTWAY AR+DH+VTE+AO+RODA+LDT+W 2008 29.900 27.900 BRUSOUE
DOBLq AOVENTUflE 1 ,8 G/GNV AR+DH+VTE+AL+CD+AO+COMP+ROOA+LDT+W 2005 29.500 27.000 JAC-BRUSOUE
AGILE LT 1.4 AR+DH+VTE+AL+CD+AO+DT+W 2010 30.900 26.900 SUBARU-FLN
MEGÃNE SD DYN 1.616V AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+CD+COMP+SENSOR+AO+RODA+LDT+W 2007 29.800

'

26.800 JONI
XSARA PICASSO 2.01 AR+DH+VTE+AL+COURO+ABG+AO+RODA+LDT+W 2007 28.900 26.000 JONI
STILO 1.8 FLEX AR+DH+RODA+VTE+AO+DT+LT+AL+RE+W 2006 27.900 25.400 RIS
XSARA PICASSO EXC 2.0 1'6V AC+DH+ABG+RODA+VTE+COMP+AO+AL+RE+DT+LT+VRA+W+FN 2007 27.900 25.400 JARAGUÁ
PARATI18 COMFORTLlNE AR+DH+VTE+AO+LOT+W 2006 26.900 24.900 BRUSOUE
FACE 1.3 AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+AO+CD+COURO+SENSOR+RODA+LDT+W 2011 25,990 23.990 ITAJAr
OUCATO-15 FURGÃO 2.8 DIESEL DH+AO 2000 25.900 23.900 JONI
A3 1.8 TURBO 180CV AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+COURO+CD+AUTO+COMP+ROOA+LDT 2002 23.900 21.900 JONI
FOX CITY1.0 AL+TE+LDT+W 2008 22.800 20.300 JONI
C3 EXCLUSIVE 1616V AR+DH+ROOA+VTE+ABG+ABS+COMP+COURO+AL+RE+VRA+W+FN 2004 22.500 19.500 JONI
206 SENSAT 1.4 AO+ROOA+VE+DT+LT+AL+VRA+W 2008 21.000 19.000 BRUSOUE
SAVEIRO 1.6 C/GNV W+GNV 2006 19.900 18.400 INOAIAL
FOCUSSD2.0 AR+OH+VTE+AL+AO+ROOA+OT+W 2004 19.900 17.900 BRUSOUE
CLlO HB AUTHENTIOUE 1.0 16V AL+AO+TE+LDT+VE 2007 18.500 17,000 CHAPECÓ
CORSAHB 1.0 AL+AO+TE+LOT 2004 18.500 16.500 JONI
206 SENSAT 1.0 16V AO+VTE+RODA+DT+VRA+W 2006 18.900 16.400 JONI
ASTRA SO MILLENIUM 1,8 AR+DH+VTE+AO+RODA+DT+GNV 2001 16.700 15.200 INDAIAL
CELTAlO W 2006 16.900 15.100 . JONI
MONDEOV6 AR+DH+VTE+COURO+ABS+ABG+AUTO+TETO+AO+AL+DT+ROOA+W 2000 14.500 12,000 JONI
MEGANE RT 1.6 AR+DH+VTE+ABG+AL+AO+RODA+LDT+W 2001 13.300 11300 INDAIAL
KAGL 10 AO 2002 10.900 9.900 JONI
PALIO ELX 10 AR+DH+VTE+AL+AO+RODA+LOT+W 2000 11.900 9.900 JONI
CLASSE A 160 AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+AQ+RODA+LDT+W 1999 11.500 9.600 JONI
SANTANA 1.8 MI AR+DH+VE+AO+RODA+DT 1997 9.900 8.600 JONI
FIESTA HB 1.0 GL W 2001 9.400 7.900 JONI
OUANTUM EVIDENCE 2.0 DH+VTE+LDT+W 1996 7.900 7.900 JONI
ESCORT SW GLX 1.816V AR+DH+VE+AO+LDT 1998 8.500 7.500 JONI
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WEG

Os principais temas em foco estão

ligados à eficiência energética
e à inovação de produtos para
a área de energia renovável,
uma estrutura inteligente de
transmissão de energia e

tração elétrica para o

transporte coletivo e naval.
A empresa de motores Criada

por um eletricista, um
administrador e um mecânico em

1961, ampliou as atividades em

1980, e se consolidou, em 2000,
como empresa multinacional
brasileira. Hoje controla todas as

etapas da produção nas fábricas
no Brasil e, pela estrutura
verticalizada, consegue maior
flexibilidade para ajustar preços.
Nos últimos cinco anos, a Weg
registrou uma média de I 1%
de crescimento anual. Um
caminho que demonstrou
sucesso nas escolhas.

ESPA(O PARA CRESCER
A Weg é uma empresa feita
de pessoas, que prima pelo
crescimento e valorização dos
seus colaboradores. Ao chegar
aos 51 anos, a empresa tem

planos de ampliar o Centro de
Treinamento, que já formou
2,6 mil alunos. Também possui
metas ambiciosas para expansão
geográfica e aumento no

portfólio de produtos.
No ano passado, a Weg contava

com 24,5 mil colaboradores. A
sede, em [araguá do Sul, emprega
diretamente mais de 15 mil

pessoas e outras I, I mil estão
.

trabalhando em Guaramirim.
A empresa conta com unidades
no Rio Grande do Sul, São Paulo,
Amazonas e Espírito Santo.
Também existem unidades fabris
na Argentina, México, Estados
Unidos, Áustria, Portugal, África
do Sul, China e índia.

RETIFICADORAS PARA TODAS AS NECESSIDADES.
TECNOLOGIA E ALTA PRODUTIVIDADE
ME�HOR RELAÇÃO CUSTO BENEFfclO

'\ A Zema Zselics investe em tecnologia de ponta há quase 60 anos,
o que propiciou o desenvolvimento de Retificadoras Cilíndricas CNe,

para atender às diversas necessidades do segmento industrial.
Séries: Numerika -Futura - Pratika - Flexa - lntertronika - Espedais - Retrofitting

Algumas aplicações das Retificadoras Zema

Retificação de:

Motores elétricos

Formas não circulares (polígonos)
Vlrabrequins
Junta homocinética

Bicos injetores
Rolos. laminadores

Entre outras

TECNOLOGIA DE SUSTENTAÇÃO HIDROSTÁnCA
A Zema como diente e fornecedor, parabeniza aWEG pelos,

. -

51 anos de fundação e deseja muito sucesso a essa orgamzaçao,
que é motivo de orgulho e incentivo para os empresários brasileiros.

lema Zseltcs Ltda
Visite nosso Site: www.zema.com.br - e-mail: vendastszerna.com.br] Fone +55 11-4397-6002Textos e Fotografias: Débora Remor I Comercialização: Gráfica e EditoraEXPEDIENTE O Correio do Povo 'I Contato comercial: (47) 2106-1919 - www.ocorreiodopovo.com.br�

-
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recon leC MQn o

o futuro se constrói com d $1 a enerRlil
Há mais de meio século, ê! Weg alia inovação tecnológica à gestão energética, criando soluções eficientes e

sustentáveis para acompanhar a evolução do homem, Uma atuação que promove o desenvolvimento, faz
bem para o planeta e ainda enche de orgulho as suas empresas parceiras,
Homenagem da Aperam South America aos 51 anos da Weg,

"
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FERRAMENTEIRO Antes de trabalhar com transporte, Becket foi funcionário direto da empresa

DE CL ENTES E VISITANTES
o passado e o presente
Antes mesmo de começar a trabalhar
na empresa, johny já frequentava os terrenos da
empresa. "Onde hoje funciona a Weg II,
durante a minha infância era apenas um bananal.
Minha avó morava na frente e a gente
atravessava a estrada para vir
brincar aqui", lembra.
johny fazia parte do quadro de funcionários
diretos da Weg antes de atuar no serviço de

transportes. Ele trabalhou, no terceiro turno,
como ferramenteiro por oito anos.

'

PARA RECEBER BEM OS PASSAGEIROS, JOHNY BECKER PRECISA TER CONHECIMENTO
BÁS,CO DE ALGUNS IDIOMAS, COMO O INGLÊS, ESPANHOL E ALEMÃO

A manhã de johny Becker começa quando ele
confere a lista de passageiros que precisa buscar
nos hotéis de jaraguá do Sul para levar até as

áreas da empresa. Os visitantes e clientes da WEG
são levados por ele para conhecer um pouco da
cidade. "A maioria fica em média uma semana por
aqui. Quando começamos a nos conhecer, eles vão
embora", comenta johny ao definir o envolvimento ,

'Com os passageiros. "Mas alguns visitantes vêm
todo ano, então acabo fazendo amizade e até
convido para jantar lá em casa", recorda.

.

Ele precisa orientar também os estrangeiros. e

arranha inglês e espanhol, além do alemão,
que aprendeu com a família. "Meu pai falava
alemão em casa, mas aos poucos a gente
deixou de falar e sinto que perdi. muito",
comenta. Entretanto, a tradição germânica
ainda está presente na vida dele e da família
com a participação no grupo folclórico Sünnros,
ou "flor do amanhecer".
Aliás, foi num ensaio de dança que ele e a

esposa se 'conheceram. Hoje eles ensaiam duas
vezes por semana, no mínimo, e participam das
apresentações quase todos os finais de semana.

S I ano de determínafão e bu ca pelo crescimento
humano, social e empreendedor, a capacidade de cri�r e
ino ar, faz do grup WEq um exemplo a er eguído!

Parabéns WEq!'
...

I @,i
PC,A,ST1COS

ZANeJTTI
�.-�._��-�

Uma lnjeçlo dRod. Guilherme Jensen, Km 58 - se 413 - Distrito Industrial - Massaranduba 1(47) 3379-4000
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CAFE E FRUTAS P
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No mesmo mês em que a Weg
comemora os 51 anos, Dona
Helena completa 13 anos dentro
da empresa. Helena Novagoski
Kenauth começou fazendo a

faxina na fábrica e hoje é a chefe
da equipe de limpeza, e pretende
continuar trabalhando naqueles
corredores até o dia que se

aposentar.
"Eu gosto daqui, todos me tratam

muito bem e não quero deixar a

empresa", revela dona Helena.
Ela lembra que quando começou,
"trabalhava sozinha do parque
fabril, fazia café para o prédio
todo e, quando chegava uma

pessoa estranha precisava ligar
para a portaria, pois não tinha

vigilante naquela época".
Agora as preocupações de
dona Helena são outras. Ela

precisa treinar e aprovar as
novas funcionárias da limpeza.
"Também tenho que distribuir a

equipe entre os diversos prédios.
Quando falta alguém preciso
remanejar o pessoal." Além
disso, ela é responsável pelo café
e as frutas que compõem o café
da manhã dos diretores no

VIAGE E TURISMO

prédio da Direção Geral.
Atualmente dona Helena
se sente em casa, tanto na

empresa quanto na cidade. Ela
veio para [araguá do Sul com
o marido e os três filhos, hoje
com idades entre 2 I e 32 anos,
e recorda que a adaptação não
foi fácil, "mas nunca pensei
em voltar para o Paraná". No

começo ela morou numa casa

cedida pelo cunhado, no bairro
Vieira. "Eu saía às 4h da manhã
e voltava só de noite, nem sabia
como meus filhos iam acordar.

Graças a Deus as pessoas nos

ajudaram", lembra.
Em mais de dez anos de serviço,
ela e o marido conseguiram
comprar o terreno, construir a

casa onde moram e ajudam nos

cuidados dos dois netos. Aos

pequenos, ela tenta ensinar o

que ensinou aos filhos, e que
foi passado a ela pelos pais: a

fé. "Ir à missa aos domingos era

obrigação. Se um dos 12 irmãos
não ia à igreja, o pai proibia de
sair de casa. Não sou tão rígida,
mas convido meus filhos e netos
a rezar."

HÁ 13 ANOS TRABALHANDO NA WEG, HELENA NOVAGOSKI KENAUTH DIZ QUE GOSTA MUITO
DO SEU TRABALHO E PRETENDE CONTINUAR NA EMPRESA ATÉ SE APOSENTAR

RECONHECIMENTO Atualmente, dona Helena é chefe da equipe de limpeza

Parabéns WEGpor estes
51 anos de conquistas.

I

I

J=---,.
I
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AQUA AIREAS P
TAIANE KRISTINE WUERGES, DE I 7 ANOS, VAI SE FORMAR NO CURSO DE QUíMICA

NO FINAL DO ANO E JÁ FAZ PLANOS PARA COMEÇAR A TRABALHAR NA WEG TINTAS

o Centro Weg de
Treinamento foi implantado
para suprir a falta de mão
de-obra qualificada, que
emperrava o crescimento
da empresa. Desde
1968, o curso já formou
2,6 mil alunos e 50%
desse pessoal continua
nos quadros da Weg,
sempre com crescimento
profissional. Os sete cursos

oferecidos atualmente estão

qualificando 260 jovens
entre 16 e 18 anos, que
serão contratados depois da
formatura.
Taiane Kristine Wuerges, de
I 7 anos, vai se formar no
curso de Química no final
do ano e já faz planos para
começar a trabalhar na Weg
Tintas. "Comecei o curso

depois que vi a apresentação
na minha escola, há dois
anos, e me interessei",
conta. "Nas próximas
semanas vai começar o mini.
estágio já na fábrica, onde
vou trabalhar no ano que
vem. Em janeiro vou estar

empregada", comemora.
Outros colegas de escola de
Taiane também seguiram o

mesmo caminho, e eles hoje
se cruzam nos corredores da
área de treinamento. "Aqui
a integração é bem forte.,
fiz boas amizades", revela
Taiane, confidenciando
que conheceu o namorado

também no Centro Weg.
A jovem mantém o foco
no trabalho, e pretende
começar a faculdade de
Engenharia Química na

Fameg, em Guaramirim, no
ano que vem. "Na verdade
gostaria de trabalhar na

área de ferramentas, mas as

vagas para mulheres foram
abertas somente este ano.

Então, como também gosto
de química e o treinamento
foi nesta área, agora já estou

apaixonada pela química".
Assim como Taiane, Maycon
Ribeiro Paz, de 18 anos,
não vê a hora de terminar
o curso de usinagem para
começar a trabalhar na
ferramentaria. Ele começou
o treinamento no início
do ano, por sugestão do
pai, que foi colaborador
da Weg por 16 anos. O
irmão, de 24 anos, também
passou pela empresa e pelo
treinamento em montagem
eletromecânica.
"Eu terminei o.ensino
médio no ano passado
e já estou pensando em

prestar vestibular para
Engenharia Mecânica, na

Tupi de [oinville", contou
Maycon. Ele garante que tem
boas notas nas disciplinas
teóricas e práticas. "Aqui
a oportunidade é muito

importante, principalmente
para crescer na profissão". MERCADO DE TRABALHO Em janeiro do ano que vem, Taiane estará empregada
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ENTOSEM DATA
COM 59 ANOS DE IDADE E APOSENTADO HÁ 12 ANOS, NILSON FRANZ FAZ QUESTÃO

DE CONTINUAR DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DENTRO DA EMPRESA

depois passou para o desenho e

o planejamento. "Naquela época,
não existiam cursos para fazer.
Depois do ginásio (relativo ao

ensino médio), não tínhamos

opção para continuar estudando".
Quando surgiu a faculdade, Franz
tentou o curso de Contabilidade,
mas abandonou dois anos depois.
"Desisti, mas o aprendizado ficou.
Até hoje sou o tesoureiro da

Paróquia", conta.
Foi por intermédio da Igreja
Luterana que ele conheceu a

esposa, durante um encontro do

grupo de jovens.
E o esporte volta a lembrança. "Na
Olimpíada da juventude em Toledo,
no Paraná, em 1979, ganhei a prova
nacional dos 1.500 metros."
Além das medalhas, em casa ele

guarda ainda uma prancheta,
na qual desenhava os projetos
antes da informática tomar conta
das empresas. "Gosto muito do

que faço e os outros gostam do
meu trabalho. Quando imagino
o projeto, já vejo a ferramenta
batendo chapa na fábrica", relata.

Projetos de ferramentas e esporte
são as paixões de Nilson Franz, de
59 aos, que continua trabalhando,
mesmo 12 anos depois de se

\

aposentar. Ele conta que veio de
Rio do Sul para jaraguá do Sul
quando tinha 13 anos. Aos 14, já
participava da escolinha da Weg de
manhã, e trabalhava na produção à
tarde. À noite, acompanhava o pai
no Clube Atlético Baependi. "Se
faltava alguém, eu entrava no jogo,
senão ficava correndo em voJta do
campo", lembra.
Depois do convite para treinar
seriamente o atletismo, o esporte
começou a ocupar cada vez mais

tempo na vida de Franz. "Participei
de nove jogos Abertos, desde 1971.
Ainda tenho a medalha de prata
nos jogos de 1975 em Chapecó",
emociona-se. Futebol é outra
modalidade que traz lembranças.
"Fui goleiro do time do juventus,
e lá conheci muitos amigos, tenho
saudades". Hoje o esporte dele é
vôlei e uma corrida leve.
Na fábrica, o percurso iniciou na

limagem e montagem de máquinas,

O INÍCIO Franz começou a frequentar a Escolinha da Weg aos 14 anos de idade
"
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A indústria catarinense é feita por empresas que sempre trabalharam por uma Santa Catarina

melhor a cada dia. Por isso, o Sistema FIESe parabeniza a WEG, que há 51 anos é exemplo deste

esforço." Por meio de seu empreendedorismo e inovação, transforma a vida de milhares de

pessoas e contribui para o desenvolvimento do nosso estado.

F/ESC
C/ESC
SESI
SENAI
IEL

=Sistema

�FIESC=www.fiescnet.com.br
,

A FORÇA DA INDÚSTRIA CATARINENSE

"
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de semana, 15 e 16 de setembro de 2012

A opção de trabalhar em casa está cada vez mais
comum. Essa é uma modalidade que objetiva redução
de custos, e aumento de produtividade das empresas.
Mas, funcionários e empregadores precisam ficar atentos
ao outro lado da situação. Dedicação e comprometimento
são as pa'avras de ordem para que essa opção tenha o
resultado positivo e alcance o esperado.
Saiba mais na página 3
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Na teoria,

11' ;, P",çpp�cimento leva longe.
j Na prática, a Pós-Graduação
.

Senac te leva além.

,

:i

I
I ,

( ,

PÓS-GRADUACÃO SENAC 2012'
•

Gerenciamento de Projetos
Segurança da Informação
Controladoria e Gestão 'Tributária

Govemança deTecnologia da Infonnação

Paramais infonnacões acessewww.sc.senac.br11
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A armadilha do
leilão profissíonal

CONTRAPROPOSTA

desafio profissional. Caso essa pessoa, na
hora de comunicar sua demissão, declina
do processo devido a uma contrapropos
ta, então todos os compromissos ante
riormente firmados serão quebrados.

Este profissional pode ter sua imagem
prejudicada porque o headhunter dificil
mente o procurará para novas oportuni
dades com receio que ele recue no último
momento novamente, a empresa em que
está contratado o verá com desconfiança
e a organização que ia contratá-lo não o

procurará mais, afinal todos foram frustra
dos após terem decidido de que ele seria o

profissional certo. Essa situação pode ser

espalhada para o mercado também. "Vale
lembrar que os profissionais estão sempre
transitando entre as empresas e levam essas

informações com elas", avisa o especialista
em soluções para capital humano.

.

Além disso, há outro fator de risco para
o profissional que ganha o aumento. Mui
to possivelmente ele ficará fora da faixa
de remuneração para aquela função, com
um saláriomaior que os demais. Isso o co

loca em posição de risco, pois, caso uma
crise surja, ou seja, necessário cortar gas
tos, possivelmente será o primeiro funcio
nário cotado a uma demissão.

"Se a contrapropostavem com aumento
de salário ou com um novo cargo, o profis
sional deve se perguritar: por que isso não
foi feito antes?", instiga Rômulo Machado.
O diretor da De Bemt dá dicas para que as

pessoas evitem comentar que pensam em

sair da empresa ou não, pois não há como
garantir que ninguém irá repassar a infor
mação. O especialista alerta também para
o risco de a contraproposta significar uma
acomodação. "Não há problema em ficar
muito tempo numa empresa, o problema
está em fazer amesma coisa durantemuito

tempo", conclui Machado.

Entenda como esta prática pode minar sua imagem
junto a headhunters e-empresas

.J.�!lA�.ºA.-ºº �.º.� ..

Da Redação

Muitas empresas, no receio de perder
um bom funcionário ou parar projetos
estratégicos, oferecem a chamada con

traproposta. Apesar do ir e vir de profis
sionais ser parte do mercado de trabalho,
essa prática é um problema em potencial
para a organização que a usa e também

para o profissional que a aceita.
"A empresa que oferece contraproposta

deve avaliar que mensagem está passando
aos seus funcionários. O uso dessa práti
ca pode levar a uma reação em 'cadeia de
outros profissionais, que também podem
buscar omercado para ganhar aumento. Da
mesma maneira, pode surgir ainda quem
reclame o aumento porqúe alguém dames
ma função recebeu por meio da contrapro
posta", explica Rómulo Machado, diretor da
De Bemt Entschev Human Capital, consul
toria de recursos humanos. Rômulo alerta
que, na verdade, o uso da contraproposta
pode ser um indicativo de ineficiência da

empresa em reter seus talentos.
Ele explica que a demanda por pesso

as mais qualificadas ainda é maior do que
a quantidade de profissionais com qualifi
cação básica, o que reforçaria o fato de que
as empresas devem se preocuparmais com

estratégias para reter os talentos. "É preciso
se antecipar. Situações óbvias, como um

bom profissional ter remuneração abaixo
da média de mercado devem ser evitadas",
completa o diretor da consultoria.

Geralmente, quando uma pessoa che
ga à fase de negociação salarial na nova

empresa, ela já assumiu alguns compro
missos morais. Isso acontece porque o

profissional teve que afirmar tanto para
o headhunter, quanto para a organiza
ção, que está disposto a buscar um novo

-FILME

QUEIMADO
A prática de

contraproposta
é um problema
para a

organização
que a usa e

também para
o profissional
que a aceita

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br FIM DE SEMANA, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2012 I CARREIRA 13

Com equilíbrio e disciplina, é possível
balancear situações demodo que prevaleçamI

as vantagens a todos os envolvidos

lho no lar, além da tendência de

perda da diferenciação entre tra
balho e lazer. Outra desvantagem
é a redução de força nas reivindi
cações junto aos empregadores
por não serem mais coletivas e,
em alguns casos, pode haver re

dução das possibilidades de pro
moção no emprego.

Um novo modelo de trabalho
que também beneficia à socie
dade em geral ao contribuir para
a desconcentração dos centros

de grandes cidades, redução do

congestionamento e automati
camente dos poluentes decor
rentes de combustíveis. Favore
ce a criação de novos empregos,
melhoria da economia mediante
aumento da produtividade, re

dução da exclusão social - pes
soas que têm dificuldade de se

deslocar - e de investimentos em
infraestrutura e transporte.

Trabalhar em casa pode tra

zer uma série de vantagens para
o profissional e para as organi
zações, o que não quer dizer que
seja tão simples, pois requer per
fil, muita disciplina e capacidade
de adaptação e autogestão. Além
do risco de dispersão da mão de
obra para empresas e sociedade
em geral, deve-se estar atento

para risco de desvalorização dos
produtos/serviços e produtores,
o que pode agravar a assimetria
social decorrente de empregos
pouco qualificados e mal remu
nerados. Como toda forma de tra
balho, esta requer planejamento
e administração adequada.

Estabelecendo critérios
amigos e vizinhos, o trabalho em

casa ainda é um mito de pouca
importância, com baixo grau de
responsabilidade, compromisso
ou horários, de modo que à rei

vindicação de quaisquer uns deles
pode-se parar tudo.

É preciso estar preparado para
administrar tais situações, principal
mente, quando se trata de crianças.

Com equilíbrio, disciplina e

paciência, é possível, balancear
as situações de modo que pre-.
valeçam as vantagens a todos os

envolvidos.

"

DISCIPLINA E preciso estabelecer e cwnprir
horários para que possa equilibrar a vida pessoal e

profissional, sem que tuna prejudique a outra

VANTAGENS

* Qualidade de vida: O ga
nho de tempo é a principal van
tagem de optar pelo trabalho
em casa. Isso é especialmente
verdade em grandes centros

urbanos, com transito caótico
e transporte público de baixa
qualidade ou para quem pre
cisaria se deslocar grandes dis
tâncias, por morar longe do es

critório. A economia de tempo
de deslocamento, indo e vol
tando para o escritório, garante
tempo extra para trabalhar mais
e para se dedicar a atividades
pessoais e a família. Além dis-

so, o funcionário é poupado do
stress do trânsito.

* Redução dos gastos: Traba
lhar em casa permite economi
zar, de imediato, com transporte
e com alimentação. Para o em-

.

presário, também há economia
no custo do aluguel e nos gas
tos do escritório (como energia,
água, condomínio, telefonia),
que podem simplesmente desa

parecer.
* Horário flexível: Este é o so

nho de muita gente, e o pesadelo .

de alguns tantos outros. A ideia
de trabalhar em casa atrai pela

-

OPÇAO
,

"orne Office: E bom ou ruim?

FONTE

www.ideiademarketing.com.br

O Home Office tem se torna

do uma atividade cada vez mais

comum.Empresas,colaborado
res e profissionais independen
tes veem na prática uma forma
de reduzir custos, aumentar a

produtividade e favorecer pro
cessos como é o caso dos re

crutamentos de pessoal, mas,
é preciso estar atento ao outro

lado da situação.
As organizações podem en

frentar' por exemplo, dificul
dades para conseguir presença
do trabalhador no local, é pre
ciso equilibrar os custos extras

decorrentes de equipamentos,
energia, telecomunicações e

capacitação profissional. Ou
tro ponto que merece atenção
é a redução do trabalho coletivo

que pode interferir na qualida
de e no desempenho/dos resul
tados organizacionais.

Para o colaborador há cres

cimento de sua autonomia e

maior facilidade em atingir os

objetivos pessoais. Melhor apro
veitamento do tempo, redução
do stress com o trânsito e de

despesas pessoais, mais tempo
com a família e possibilidade de
aumento da renda mensal.

No entanto, o profissional que
atua com Home Office tende ao

isolamento social, pode ocorrer

certa degradação da vida familiar
e aumento dos conflitos no que
se refere à introdução do traba-

Tanto as organizações quanto
os profissionais devem estabelecer
e seguir critérios que favoreçam
a gestão da atividade de modo a

potencializar suas vantagens. O

profissional que optar pelo Home

Office, mais do que antes, precisa
"estabelecer e cumprir horários"
para que possa equilibrar a vida

pessoal e profissional, sem que
uma prejudique a outra.

Nos dias atuais, ainda prevale
ce apercepção de que "trabalhar é
sinônimo de ir e vir para um local

pré-determinado". Para familiares,

I'
I

possibilidade de podermos es

colher o horário da jornada de
trabalho, trabalhando nos horá
rios em que nos sentimos mais

dispostos e podendo balancear
melhor os compromissos pro
fissionais e pessoais (ex: buscar
o filho na escola).

DESVANTAGENS
* Horário flexível: Sim, ele

pode representar uma gran
de armadilha, se a pessoa não
souber gerenciar o seu tempo
e, principalmente, não conse

guir estabelecer uma hora certa

para encerrar o trabalho. Quem
trabalha em casa não tem o "fim
de expediente", aquele horário

mágico em que você desliga
tudo, sai pela porta do escritó
rio e deixa o trabalho para trás.
Por isso mesmo é importante
ter planejamento diário e sema

nal, além de lista de pendências.
Uma agenda ou outros tipos de

organizadores podem ajudar.
* Infraestrutura: Quem tra

balha em casa acaba precisando
investir dinheiro para montar

um ambiente próprio de traba
lho. Isto inclui investir em um

link de Internet decente, uma

rede wireless em casa, móveis de
escritório (mesa, cadeira, estante
e gaveteiro) e equipamentos de
informática (como um monitor
e impressora multifuncional).
Eventualmente pode ser neces

sário até mesmo fazer uma re

forma em sua casa. Dependendo
da empresa que você trabalha, é
possível conseguir o reembolso
de algumas destas despesas.

* Falta de Convivência: Pou
cas pessoas percebem isso an

tes de partir para o trabalho em

casa, mas a verdade é que tra

balhar em Home Office signifi
ca trabalhar isolado do mundo,
com quase nenhum contato

físico com seus colegas de tra

balho (exceto contato via rede,
mensagens e telefone). Muita

gente precisa do convívio social

para produzir bem e ficar de
bom humor. Quem trabalha re

motamente acaba abrindo mão
do bate-papo no café, da troca

de ideias no almoço e na con

versa casual' com os colegas de
escritório. Sempre que possível,
marque almoços ou pequenas
reuniões presenciais com os

colegas de trabalho e clientes -

isso ajuda a afastar a solidão. E
evite ligar a TV quando se sentir
sozinho - ela não é uma compa
nhia, é uma distração!
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I
Cedo ou tarde encontraremos

pessoas desagradáveis em nosso

trabalho, porém, conforme o
tempo passa, comportamentos

hostis e agressivos nesse ambiente
são menos tolerados.

Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Aproveite sua folga!
Falamos tanto em trabalho, obviamente, deve ser o lucro. E demitido e que ele havia assumi- da então gestão dela era tão é a maneira com que as pessoas

deveres, objetivos, qualificações, se a sua empresa, ou cada um do algumas novas funções. Nada imatura e irritante que, mesmo respondem à pressão: há aqueles
metas, mas por vezes parecemos de nós, não fizer a sua parte, a com que realmente devesse se tendo uma equipe de trabalho que só trabalham sob pressão, e
esquecer-nos de um ingrediente concorrência fará. Desta ma- preocupar. descontraída e as metas esta- há outros que "espanam", como
essencial e condicionante ao neira, nossos chefes e empresas Por outro lado, conheci um rem totalmente sob controle, se diz por aí. Ou seja, nada
bom desempenho profissional: criam as metas e nos colocam médico recentemente, candi- ela teve uma crise de estresse conseguem fazer. Isso acontece
o descanso. Isso mesmo. Todos sob pressão. Pressão essa que dato a uma posição na área de que paralisou seus braços to- porque, na maior parte das vezes,

nós, humanos, precisamos de cada um tem uma maneira de saúde. Começara a carreira como talmente. Foi levada ao hospi- não sabem por que aquela pres-
descanso. Diretores e garis, ope- administrar. Alguns conseguem pesquisador e, posteriormente, tal e medicada. Os músculos -são está sendo exercida, e porque
rários e presidentes. faze-lo com facilidade, enquan- passou a atuar como médico- demoraram mais de um dia temem o desconhecido. Por isso,

Antes de falar sobre descanso, to outros simplesmente não -cirurgião. Após ter descoberto e para voltar ao estado normal, muitos psicólogos defendem
vamos entender como chegamos conseguem se desligar e relaxar percebido a capacidade impres- de tão tensos que estavam. que as lideranças devem sempre
a este nível de tensão, de pressão. e acabam tendo sérias proble- sionante que esses profissionais Além desses casos, há pessoas deixar claro porque a equipe
O mundo é atualmente uma mas de saúde, como contarei têm de tomar decisões rápidas e que "engatam" uma empresa está sendo pressionada, para que
competição global. Em qualquer abaixo exemplo de ambos. seguras, admirei a capacidade na outra, e acabam ficando dessa maneira trabalhem com

banca de jornal que vamos, Recentemente uma grande que ele tinha em administrar a anos sem tirarférias completas. tranquilidade naquele período
encontramos itens de Taiwan, amiga minha me ligou. Funcio- pressão no centro cirúrgico com a Conheci uma profissional assim. de tempo específico.
EUA, China. Em nossos carros,

- nária de um banco e acostumada equipe. Mesmo trabalhando com Passou oito anos sem tirarférias. Obviamente, pressão em
uma parte vem da Bélgica, outra a lidar com pressão, estava aos vidas e pormuitas vezes ficar Não raro ela tinha crises de labi- excesso e por tempo demais, com-
da Coreia, outra do Tocantins e prantos. Desesperada, temia horas debruçado sobre um pa- rintite. Obviamente, cada pessoa binada com a falta de descanso,
outra daArgentina. Os negócios, perder o emprego e que o mari- ciente, ele conseguia administrar responde aos estímulos psicológi- desgastam qualquer um física e

portanto, têm uma necessida- do tivesse o mesmo destino em o clima e humor da equipe com cos do trabalho de uma maneira. mentalmente. Por isso, aproveit�
de constante de inovar, criar e breve. Após conseguir acalmá-la, uma leveza impressionante.Apli- Os gestores de empresas bem os próximos feriados e as

controlar - para que não percam conseguiu entender que estava cava a pressão nos momentos defendem que esses "apertos", na férias que virão. Faça destes dias

dinheiro para empresas de outros naquele estado de nervos pela certos e descontraía sempre que medida certa, produzem ótimos de descanso sagrados, para que

lugares. Além disso, todas as ati- falta de descanso. Mal se lembra- possível, amenizando as tensões efeitos na equipe. Fazem a equipe nada lhe estrague este tempo des-

vidades ficaram mais complexas va da última vez que teve férias da equipe, entre anestesistas e produzir resultados melhores tinado ao descanso, ao repouso,

que antes, elevando o nível míni- ou do último feriado que havia instrumentadores. e em menos tempo. Entretanto,_ ao prazer. Até o próximo artigo!
mo de desempenho das empresas se desligado totalmente do tra- Em outro caso, entrevistei quando a pessoa não consegue
e, consequentemente, de estresse e f;' balho. O gatilho desencadeado r: uma profissional do ramo de controlar bem a ansiedade, aca- Envie sua dúvida, sugestão ou

pressão nas equipes. seu marido havia comentado educação. Trabalhava em uma ba ficando doente. história para coluna@debernt.

O resultado final disso tudo, que um colega dele havia sido editora e o comportamento Algo interessante de analisar com.br

�

W/ZARD Procura'se Talentos
SEJA UMA REVENDEDORA AVON E

GARANTA UMA RENDA EXTRA.

VocÊ DILÍ J1GUE

Professor (a) de Inglês
Inglês Fluente, Experiência docente, dinâmico, criativo, fiuência
em outros idiomas será um diferencial.

Assessor (a) Comercial
Pessoa dinâmica, Extrovertida, com boa dicção, habílídade em planejar
estratégias de vendas e atingir metas, experiência com venda de
cursos será um diferencial.

Venha fazer parte�esta Equi,e que é U�er noEnlino�e Idiomas à2; anil!
Rua Guilherme Weege, 85- Centro- Jaraguá do Sul- SC- fone (47) 3371-0800

jaraguadosul@wízard.com.br ou wizard@netuno.com.br

LIGUE 8854-5209 CAROL

Contratamos para as seguintes vagas:
ASSESSOR COMERCIAL! MARKETING

AUXIUAR

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
CONSULTOR DE I�PLANTAÇAO- FISCAL

COORDENADOR DE VENDAS

(Experiência em gráfica flexográfica)
CONSULTOR DE VENDAS

ENCARREGADO DE ESTAMPARIA

OPERADOR DE PRODUÇAO
SUPERVISOR COMERCIAL (Experiência

em gráfica flexográfica)
SUPERVISOR DE VENDAS

TECELÃO
VENDEDOR EXTERNO
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TECNOLOGIA

Falta de conhecilllento
atrasa recrutalllento

As desenvolvedoras de soluções sofrem com

a falta de profissionais bem qualificados

FONTE reconhece que muitas pesso
as não possuem conhecimento

avançado nesta área. Neste caso,

a solução foi investir em treina
mentos internos.

IiEste é um mercado novo

e é realmente necessário ofe
recer uma forte capacitação.
Contratamos somente pessoas
que contam com os requisitos
básicos exigidos pela empresa,
mas quase sempre é necessário
reciclar o conhecimento destes

profissionais. Para atuar com a

venda dos produtos, por exem
plo, os funcionários e parceiros
vão aos Estados Unidos obter a

certificação da empresa", afirma

wwwblumenauti.com.br

As desenvolvedoras de solu

ções e empresas que fornecem

serviços de computação em nu

vem sofrem com a falta de cola
boradores bem qualificados. De
acordo com a Page Personnel,
especializada em recrutamento,
este cenário é prejudicado espe
cialmente pela escassez de bons

profissionais e rotatividade de

pessoas promovida pelo aqueci
do mercado de TI.

A Citrix, desenvolvedora de
infraestrutura usada em ambien

,

tes de computação em' nuvem,

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

capacitacao@apevi.com.br
APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E

PEQUENAS EMPRESAS DO
VALEDO ITAPOCU

Data: 10e 11 de setembro-das 18hàs22h

CIPA-C-
Data: 10 a 14 de setembro - das 18h às 22h

Dias: 11, 18,25 de setembro e 02 de outubro (terça-feira) - das 19h às
22h

Data: 12 e 13 de setembro - das 19h às 22h30min.

Operador de Retroescavadeira; EscavadeiraHidráulica;Trator de Esteira;
Pá-carregadeira; Rolo Compactador; Empilhadeira; CaminhãoMunck;
CaminhãoMunckFlorestal;Trator de Pneu eMotoniveladora (Patrola)

Aula teórica: dias 13 e 14 de setembro - quinta e sexta-feira - das 18h às 22h

Aulaprática: dia 15 de setembro - sábado - das 7h às 19h

Fi
-

C _

Dias: 15,22 e 29 de setembro (sábados) - das 8h às 12h

DESENVOLVENDO O POTENCIAL DO REPRESENTANTE

Dias: 15,22 e 29 de setembro (sábados) - das 8h às 12h

Contabilidade
Consultoria Empres rial

_,*II:HII:IftIt

Católicade
Santa Catarina
Centro !Jrnver.i,lário

_,

1l0LUÇç�1tS f'T5CAIS

Flávio Nóbrega, gerente de ven
das corporativas na Citrix.

Segundo Diego Rondon,
gerente de consultoria da divi
são de TI da Page Personnel, a

tecnologia de computação em

nuvem é usada há, no mínimo,
uma década.

.

Um agravante, segundo o ge
rente, é que os profissionais de
outras áreas e até mesmo usu

ários comuns desconhecem os

detalhes de funcionamento des
ta tecnologia.

Rondon comenta que alguns
recrutadores desconhecem a tec

nologia de cloud computing, não
acompanham as notícias deste
mercado e indicam pessoas sem

qualificação para as empresas.
Além disso, a quantidade de co

laboradores não supre a deman
da do aquecido mercado de TI.

REQUISITOS

Os especialistas afirmam que
as pessoas que deseja atuar com

.

computação em nuvem devem

possuir um conhecimento técnica
e também administrativo.

Na Citrix, por exemplo, Nóbrega
comenta que a empresa prioriza a

contratação de colaboradores com

experiência em virtualização, siste
mas operacionais, redes, segurança
da informação e armazenamento.

Já Rondon, da Page Person

nel, diz que não basta obter um

diploma de ensino superior, em
TI porque nenhum curso abran

ge todas as áreas de computação

FOTOS: DnnJLGAÇÃO

COMPUTAÇÃO EM NUVEM Profissionais de out

ras áreas e até mesmo usuários eomuns desconhe
cem os detalhes de funcionamento desta tecnologia

em nuvem. "Este mercado conta

com diferentes pilares. Além de
conhecer as soluções, as corpora
ções exigem visão administrativa
e planejadora alinhadas aos inte
resses da empresa", comenta.

SALÁRIO

Um analista de infraestrutura

recebe, emmédia, R$ 4.500 mensais
em empresas de' pequeno porte. Já
um analista de doud computing
conta com salário entreR$ 3.000 eR$
6.500, de acordo com a região de be
nefícios.Os dados são deum recente

estudo da empresa de recrutamento

, especializado Page Personnel.

CARREIRA

Já os interessados em crescer na

carreira e obter um cargo melhor

podem obter uma certificação para
comprovar o conhecimento técni
co. Segundo Rondon, o preço das

certificações na área de doud com
puting é considerado elevado.

"O custo fica entre R$ 500 e mil

reais, sem contar o transporte, hos

pedagem e apossibilidade de repro
var e ter de pagar a taxa novamente.
As empresas de grande porte como
a Microsoft, Red Hat, Orade, Cisco,
VMware, Novell, por exemplo, con
tam com certificações para as tec

nologias próprias", diz.

O cenário é prejudicado pela escassez de bons profissionais
e rotatividade de pessoas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 I CARREIRA I FIM DE SEMANA, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

" Cabe à empresa estabelecer
planos desafiadores, capazes de

proporcionar uma alta rentabilidade
do capital inve$lido e 1UII cr�scimento

•

elo

empresarial ano a ano.

Alidor Lueders. Consultor • alidor@lueders.com.br

Orçamento Operacional. Foco na redução de custos.
o desafio de crescer e se desen

volver num mercado altamente
competitivo éa preocupação
constante dos empreendedores,
investidores e gestores de empre-
sas.A indústria, face ao excesso de
capacidademanufatureira, precisa
se reinventar e inovar o negócio. É
necessário buscarmaioreficiência e

eficácia em produtividade, qua
lidade, flexibilidade e velocidade,

.

utilizando asferramentas e técnicas
administrativas, e valendo-se de
disponibilidade de informações e
damaiorfacüidade para conseguir
recursosfinanceiros para investi
mentos. Cabe à empresa estabelecer
planos desafiadores, capazes de
proporcionar uma alta rentabi
lidade do capital investido e um

crescimento ano a ano. O que exige
criar uma cultura em que todos os
colaboradores entendam e estejam
comprometidos com amaximização
da rentabilidade e de operar com
custo baixo e procurem maneiras,
em cada área, de contribuir para os

resultados.
Na elaboração do orçamento

operacional, envolvendo todos os

gestores, dever-se-áfocar namaxi
mização do lucro e na redução dos
custos e despesas, visando criar uma
vantagem competitiva, buscando ser
líder em custos baixos em relação aos
concorrentes. Se disponíveis, pode-se

utilizardados do mercado (bendi
marks) de empresas que utilizam as

melhorespráticas para solucionar
cada problema e definir objetivos
emetas de desempenho. Empresas
que tenham diversas unidades de

negócios sugere-se a centralização
das atividades corporativas (RH,
Iinanças.Iurídico, Controle, Infor
mática, Pesquisa eDesenvolvimento,
Marketing, Logística, etc.) que certa
mente contribuirão para redução de
despesas administrativas e agiliza
rão as decisões.A busca continuada
deproduzir a baixo custo implica no
incentivo e no desenvolvimento de
uma cultura de administração dos
fatores de custo, a adoção de sistemas
e processos eficientes e controle rígido
dos resultados.

.

Criando a cultura defatores de
custo:

a)Estabelecer objetivos emetas
claras e desafiadoras deforma a
sermos osmelhores, produzindo os

melhores resultados. Não podemos
nos satisfazer com o estado atual, va
mosmelhorarsempre, para alcançar
novos objetivos.

b)Adotarameritocracia - recom

pensarpor resultados, desenvolver
e promover colaboradores, etc. com
'base no desempenho e na contri

buição com resultados, criando
oportunidade do empregado chegar
ao topo.

c)Concentrar-se na geração
de lucro, que beneficia acionistas
(retomo do investimento), governo
(tributos), empregados (perspectiva
de desenvolvimento, recompensa e

promoção), clientes (confiabilida
de de continuidade), fornecedores

-'

(crédito), etc.
Qualquer reunião deve serpro

dutiva egerar conclusões/decisões,
formalizadas em atas que servirão
para comunicara todos os envolvi
dos na empresa. O coordenadorda
reunião deve agendar os assuntos;
distribuir omaterial necessário

antecipadamente aos participantes
a serem envolvidos eprimarpela
discussão eficaz no tempo adequado.

Concentrardestinação de recur
sos para custos e despesas que clara
mente trazem negócios e aumentem
o lucro, por exemplo - pessoal de
vendas-vendedores, propaganda,
pesquisa de novos produtos, etc.Ava
liar e cortar os custos que não agre
gam valor, onde se encontram as des

pesas e custos indiretos necessários
para operacionalizara empresa, ex.:
gestores, gerentes, suportes, chefias,
material de expediente, informática,
etc., partindo do princípio de que
tudo pode sereliminado até que seja
provada a sua real necessidade.

Fazer perguntas para estimu
lar a geração de ideias e inovações
é competência de todos os gesto-

res, por exemplo:
1)Em relação aofornecedor - as

principais compras dependem de
poucosfornecedores que pressionam
a elevação dos preços?Faz pesquisas
sobre preços de compras?Negocia
continuadamente, procurando
melhores condições?

2)Em relação a clientes - as

vendas são concentradas em poucos
clientes? Os seus produtos/serviços
contem a diferenciação que o cliente
está disposto a pagar?Quais os itens
ou customizações ele não valoriza, e
não quer pagar?

3)Informações e relatórios
pode-se eliminar todos os relatórios
sistemáticos e somente autorizá-los
um a um, para retomarem? Vale a

penagastar com contínuas previsões
e alterações do orçamento? Será
que estamos demandando demais
relatórios ou informações para
gerir o negócio ou tomarpequenas
decisões? Vale a pena gastar dinheiro
para saber o tamanho do mercado
ou émelhordestinar os recursos ao
aumento de vendas?

4)Estrutura Organizacional- há
revisão periódica da estrutura e da

gestão, com a implantação de nova
dinâmica degestão e decisão?

5)Investimentos - os investimen
tos em processo (qualidade total,
construirequipes, etc.) estão sendo
rigorosamente questionados se real-

mente trarão retomo?A otimização
damanutenção demáquinas e ins
talações éadequado?Em pesquisa
e desenvolvimento a áreajustifica
osgastos? (para avaliação dividir
a área em pesquisa básica, novos
produtos;melhoria nos produtos
existentes, melhoria de processos,
customização de produtos para
clientes, etc.).

6)0 tempo do gestor éprecioso
- como estabelece as prioridades e o
foco na agenda visando produtivi
dade, rentabilidade, etc.?

7)Para cada custo ou despesa
esse custo é realmente necessário?

8)Evitamos desperdício de tem
po, materiais, recursos humanos, etc.
em assuntos que não agregam valor?

Conclusão, o orçamento ope
racional decorre da estratégia da
empresa, e o crescimento e desen
volvimento da empresa decorre da
rentabilidade do seu negócio, o que
deveria nos levar a focar estratégi
ca e continuadamente na redução
dos custos e despesas, para sermos
mais competitivos e sermos mais

.

saudáveis econômica e financei
ramente. Finalmente, cabe aos
gestores, para se obter resultados e

sucessos, disciplina para focar nas
metas e propósitos, e não se deixar
abater pelos problemas, mas sim
buscar soluções com persistência,
coragem e determinação.

Inscrições para cursos de
qualificação do IFSC vão até domingo
JARAGUÁ DO SUL

Tatiane Machado

Terminam no proximo do

mingo (16), as inscrições para 21

cursos de qualificação em nove

cidades do Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC). São 597

vagas para em Araranguá, Cha
pecó, Florianópolis, Itajaí, Iara
guá do Sul, Lages, Pinhalzinho,
São Carlos e Xanxerê.

Confira no edital, disponível
no endereço eletrônico ingresso.

ifsc.edu.br, a quantidade de va

gas, o horário das aulas e os pré
- requisitos para cada curso. As

inscrições podem ser feitas pela
internet. A seleção para os cursos

será pormeio de sorteio público.
Os cursos de qualificação

oferecidos pelo IFSC também
são chamados de cursos de

formação inicial e continuada
(FIC). São de curta duração e são
voltados ao aperfeiçoamento e

qualificação para todos os níveis
de escolaridade, em diferentes
áreas profissionais.

CONFIRA OS CURSOS OFERTADOS EM·CADA CIDADE:

- Araranguá:Modelagem Plana e Costura Industrial, Oualificação Profissional em Libras:Aplicação
nos diferentes contextos socioculturais, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - NR 10.

- Chapecó: Uso doMultímetro e do Osciloscópio na EletrônicaAutomotiva.
- Florianópolis: Manipulador deAlimentos,Auxiliar deManipulação deAlimentos

- Itajaí:NR-lO, SolidWorks - DesenhoAssistido por Computador (CAD).
� Iaraguâ doSul: Desenho Técnico Mecânico, Fundamentos deMetrologia, Reciclagem NR-lO.

-Pinhalzinho:Montagem eManutenção de Computadores.
-São Carlos: Informática, Costura Industrial.

- Lages: Boas Práticas paraManipuladores deAlimentos, CLP - Controlador Lógico Programável,
Instrumentação para Laboratórios, Matemática Comercial e Financeira Básica sem o uso de

Calculadoras Financeiras, Noções Básicas em Cosmetologia, Desenho Industrial: Básico 2D e 3D.
- Xanxerê: Fundamentos deMetrologia.

Mais informações no site da Instituição ou pelo telefone: 0800 7220250 (ligação gratuita).
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" Temos nosso

próprio tempo...
(Renato Russo)

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

ASSÉDIO MORAL TRABALHISTA•

.VERDADE OU MITO?

"Os detalhes da sua incompetência não me interessam ...

(Frase da personagem deMeryl Streep no filme O Diabo veste Prada)".

Não são raras as discussões envolven
do a eterna relação entre empregadores e
seus empregados...As vezes obcecados em
busca de seus bens, patrimônios, posições
de destaques e o reconhecimento que
entenda como merecido, cada qual na
sua proporcionalidade, contribui para o
desenvolvimento dessa relação.

Se relembramos os primeiros movi
mentos para os tão sonhados reconhe
cimentos de direitos trabalhistas, em
especial com a revolução industrial,
iremos recordar as cenas que envol
veram o filme "TemposModernos"
interpretadopor Charles Chaplin, ou
ainda aquelas que fizeram com que
o roteiro politico do filme italiano, de
MarioMonicelli (Os companheiros)
nos remetesse ao período clássico de

exploração industrial.
Diante da cultura, dos princípios e

valores de cada época, no decorrer dos
tempos, os direitos trabalhistasforam
ampliados, os deveres dos empregadores
reforçados emuitas circunstâncias de
conflitos, reiteradas vezes condenadas

pelo PoderJudiciário.
O que se busca éo equilíbrio nas

relações de trabalho, onde cada uma das
partes deve cumprir com compromissos e
obrigações, em respeito ao contrato de em
pregofirmado, atéporque éalique estão
asprincipaispactuaçõesquanto afunção,

horário de trabalho, salário eformas de
procedimentos.

As partes envolvidas em uma relação
de emprego devem ter consciência desuas

responsabilidades, afinal, ao empregador
édevido o pagamento de todos os direitos
laborais, e ao empregado, o desemprenho
das atividades assumidas.

Vale destacarque um dos principais
compromissos assumidos pelos emprega
dores édo degarantir um ambiente sadio
e harmonioso para seus empregados, isso
significada que o principiofundamental
da dignidadeda pessoa humana, previsto
no art. la, III, da ConstituiçãoFederal de
1988, combinado com osDireitos Sociais
elencados entre o art. 60ao lI, do mesmo
texto legal, deve ser trazido como priori
dadepara continuidadedesse vínculo.

Contudo, a dignidade dos traba
lhadores está intimamente ligada a

sua moralidade, e consequentemente,
atitudes constrangedoras, humilhan
tes, grosseiras e vexatória não podem
ser adotadas pela classe empresarial,
sob pena de cairmos na esfera do tão
comentado assédio moral.

O assédio moral consiste na reitera

ção de atos que venham a constranger as
pessoas envolvidas no contrato de traba
lho, vindo inclusive a afetar o psíquico,
gerando sérios problemas de saúde, e
podendo resultar em incapacidade para

suas atividades rotineiras.
Por outro lado, o assédiomoral

presente nas relações de trabalho, pode
ocorrer do superior para o subordi
nado, entre os trabalhadores, ou até
mesmo do empregado para seu empre
gador, razão pela qual, é dever de todos
os envolvidos a adoção de meios que
possibilitem o convívio harmonioso no

ambiente laboral.
Ofilme "ODiabo vestePrada" retrata

deforma divertida as relações conflituo
sas quepodem serpresenciadas pelamá
administração nas rotinas de trabalho.

O que precisamos é de segurança
e consciência moral nas relações de
emprego. Precisamos ainda de mani

festações contra aqueles que violam
as normas constitucionalmente

previstas, pois a concorrência desleal
é aquela que se utiliza de meios imo
rais, ilegais e antiéticos, para atingir o
crescimento a qualquer preço.

Épossível a união das classes na luta
pelo crescimento da ordem econômica,
nas atitudes corretas pela livre-iniciativa
e livre-concorrência, evitando-seprejuí
zos imensuráveis para toda sociedade.

Embalados pela melodia de EUs Re-

.
gina, mas "é preciso ter graça, é preciso
ter sonho sempre, quem traz na pele
essa marca, possui a estranha mania,
de terfé na vida... ':

ARGUMENTAÇÕES ESPECIAIS:

MARA DARCANCHY, pesquisadora
científica do CNPq, avaliadora e super
visara do MEC/Inep, parecerísta interna
cional, doutora, mestre e especialista em
Direito doTrabalho, advogada e professo
ra universitária atuante em São Paulo, es
tudiosa a respeito do tema em destaque,
salienta que "Lamentavelmente, como

retratado nos filmes em comento, o as

sédio moral no trabalho não é urn fenô
meno recente, bastando lembrar a visão
Aristotélica do trabalho, como sendo algo
para osmenos cultos...

Também conhecido como psicoter
ror, mobbing (EUA e Itália), 'harcelement
moral' (França), bullying (Reino Unido),
'power harassment' ou 'powahara' ou

ainda 'murahachibu' (ostracismo-noJa
pão), a violência psicológica no trabalho

sempre existiu.
Contudo, seja pelamaior facilidade

de informação aos trabalhadores ou.
pelo desenvolvimento de uma consci
ência social pelos aplicadores do direi-

to, a partir do final do século passado
e início deste as vozes começaram a.

ecoar na sociedade.
O ordenamento jurídico francês foi

pioneiro a tutelar o assédio moral com
a Lei n. 2.002-73, de modernização so

cial, aprovada em 17101/2002, que pre
vê pena de reclusão oumulta de 15.000
euros. No Brasil, a Lei 11.948/09, veda
empréstimos do BNDES a empresas
que tenham prática de assédio moral,
e várias leis e Projetos de lei munici

pais e estaduais, proíbem a prática do
assédio moral no âmbito da adminis
tração pública[2]. Porém, ainda não
há um artigo na CLT ou uma lei federal

específica que proteja os empregados
em geral. Essa prática tem sido julgada,
principalmente nos termos do artigo
483 da CLT e do art:5° da CF/88.

Assim, verifica-se que é necessária
uma adaptação de nossa legislação à
nova realidade a fim de reduzir, preve
nir, erradicar e, por fim, punir os prati-

cantes. Entretanto, mais imprescindível
ainda é a percepção e conscientização
de que em nome do contexto global,
das estruturas produtivas, da maior

competitividade e da busca de metas

o poder diretivo não pode se sobrepor
juridicamente à dignidade do traba
lhador como ser humano, ao qual, em I

última análise estão intrinsecamente li

gadas a eficácia jurídica e consequente
garantia da estabilidade social."

Vide Convenção 155 da Organização
Internacional do Trabalho - OIT; Diretiva
2000/78/CE, de 27111/2000; e Resolução
A5-0283/2001, do Parlamento Europeu

I

sobre o assédio no local de trabalho. Nes
te ano de 2012, a OIT realizou urn Estudo
Geral sobre as convenções fundamentais
emmatéria de direitos no trabalho, à luz
da Declaração de 2008 sobre a Justiça So
cial para urna Globalização Justa.

No Brasil a Primeira Lei contra o As
sédio Moral foi editada em Iracemápolis
(SP), sendo regulada em 2001.
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•QUAH1'A-FElRA DA BELEZA COM VITOR

CABELELEIRO, TODA QUARTA-FEIRA COM 40%

I
"

RESIOENCIAL.'TR: 3371-2946/'9216-4866

·DISK FRETE EM GERAL, GAMINHÃO BAÚ

COM GAPACIDADE DE 4000 K. TR: 8406-2183 /

3276-2100
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IMPOSTO

se alerta população sobre a alta
carga tributária

Jaraguá do Sul será urna das 30 cidades do
Estado participantes da edição deste ano do
Feirão do Imposto

JARAGUÁ DO SUL

Tatiane Machado

Para conscientizar a popu
lação sobre a alta incidência de
tributos em produtos e serviços
que fazem parte da rotina diá
ria da população, o Núcleo de
Jovens Empreendedores ACIJS
- APEVI realiza neste sábado, dia
15 de setembro, na praça Ângelo
Piazera, das 8h às 12h, o Feirão
do Imposto, uma ação nacional

ADMINISTRATIVAS
..... ". , •••• ',. ..,', •••••••••••••• o ••

ANALISTA DEMARKETING

Vivência na área. Para atuar noMarketing e

Comercial.

ANALISTA ESCRITA FISCAL

yiv�nci� n�fu�ç�.o. ..

ANALISTA DEASSISTÊNCIA TÉCNICA
Vivência com assistência de equipamentos
mecânicos e/ou elétricos.

ASSISTENTE DE NEGÓCIOS
Vivência na área de vendas.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

\Iíy�ncia ��.ful1çã<:l: ' .

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

ÇlJrsand() Superior emCi�ncia� Ç(lnt�beis:
AUXILIAR DE PCP

º�s�jávelyiv.�l1sia.r1� �rea !�)(til: '" .

CAIXA

Yiyência .. r1a.ftJnçã()( parél.éltll.ar n()som.é.rSi(j.....
CONSULTOR DE VENDAS

�ara .atljélf cor:n, .ve.ncl.a.�.�eTral1�p().r:t�s:
CONTADOR

Desejável vivência na função. Para atuar em
.1119��riél� "-. . .. _ _ .

CRONOANALlSTA

yi,,�nciél nél flll1ç�.o., rélr:n..()t��i.I.� ..

FONOAUDIÓLOGO
Vivência em Portaria 19Ministério doTrabalho,
1t1!�rp�télÇã? cl()?l?<a.r:n.t=� .Ç()".1p'I�rn�l1�art:s.: .

PROGRAMADOR DEPCP

Vivência na função. Para atuar no ramometalúrgico
e têxtil.

RECEPCIONISTA

RECEPCIONISTABIÚNGUE
Para atuar em Hotel.

VENDEDORDECONSÓRCIO

realizada anualmente através da

Confederação Nacíonal dos Jo
vens Empresários (Conaje).

De acordo com a coordenado
ra do Núcleo, Graziela Bordin, é
uma manifestação pacífica. "Não
pretendemos que as pessoas se re
voltem contra o governo e deixem
de pagar seus impostos. Queremos
sim, que nossa carga tributária
seja simplificada, que possamos
pagar menos e que esse dinheiro
seja melhor utilizado através da

Vivência na área de vendas.

VENDEDOR EXTERNO

Nê'tessário possuir veículo. Para atuar em Jaraguá
er�gião. . . _ .

VETERINÁRIO
Vivência na função.

.......ÇQQRP�NAÇÃO ...

COORDENADORDE ASSISTÊNCIATÉCNICA
Vivência na Gestão de atividades de assistência de
equi�,rn�n.�9s.e.I.étrico? e!<:ltJ. ��ªl1ic(J�:.
COORDENADORDECONTROLADORIA
Vivência em Controladoria (Sênior ou Master),
ou administrativo/financeiro, gerenciamento de
.eqlli�s.. . .

COORDENADOROFICINA MECÂNICA
Vivência commanutenção de caminhões e
li�@llç�:. ... . ... ' ... , ...• . ... ... •. .., ..

ENCARREGADO DE ACABAMENTO

Vivência com os processos industriais de
a�a b.élll1�.rl�o(.Ç,<?rn<'. r.�ll1a! ra'!l�t��.h. i.9.roél��i�9r:. .

ENCARREGADO DE ESTAMPARIA

Vivência com liderança. Necessário conhecimento
com sala de pastas, gravação e com a máquina São
_Rqque.: ' .

GERENTE

Vivência com Supervisão, Coordenação área
.�9.".1inistr�ti'@.! �tI/Ç9�e.r.<::ia.l; , .

GERENTE DE LOJA

Yiy.�nc:!a.,c�rn\l�I1.d.(}�. d.e. c(Jl1f�ç��Ji.d.e.ral1ç�: .

GERENTEDE PRODUÇÃO
Vwência em Cozinha Industrial.

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

ÚDER DE REVESTIDORA

'v'iy_êi1,S,i,a <::9r:n,.r�v.e�.�irne.n.tod.e. �rracha.
SUPERVISOR�NDUSTRlAL

Desejável conhecimento em PCP.

eficiência na gestão", explica.
Segundo o coordenador do

Feirão, Tiago Coelho, a propos
ta é também criar um ambiente
para discutir a reforma tributá
ria e provocar os consumidores
a fiscalizarem a cobrança de tri
butos e a correta aplicação por
parte do governo.

Este ano, a ação terá a partici
pação de 15 estados, além do Dis
trito Federal. Aproximadamente
200 cidades brasileiras vão mos

trar a quantidade de tributos em

itens da alimentação, remédios,
veículos, bebidas, serviços como

telecomunicações e energia, além
de revelar como esses impostos
impactam no custo do salário mí-

ANALlSTABI

Conheciment'? em SQL e na ferrame.l1t�.9likview:
ANALISTADE SUPORTE ITI

Vivência com suporte a usuários,montagem
de computadores, formatação e instalação de
pr.()9r��a.s er�es de cOI1lPlJtadore.s. . . ... ... . ....

DESENHISTA CRIATIVISTA

Y.i\l�.nci.a.ern criél�() .d.�. b()rga.d.'?s e e�arrlpa: ..

DESENHISTA

Vivência com Solidworks, conhecimento técnico
mecânico.

ELETRICISTAMANUTENÇÃOIINSTALADOR
yiv�l1<::ia ,rl� fyll�()' Q�seJ�IIe.I.<::lIr.s(JTét;r1iS().�.N��1Q.
�LE.'IJ{IC:.ISTJ.\ p'�Ep'I�.LJfl�lpE�C:IA1.
ESTILISTA

Vivência em desenvolvimento de coleção infantil e
pE:?qui�a.? .

INSTALADOR

'Iiyêl'lc:ia. E:rn qlJa.lqll.er�t�a. <:l� il1�a.I�c;:ã():. .. . ....

INSTALADORTELEFÓNICO
Vwência com instalação emanutenção de sistema
9t? !�Ie.f()t1ia., pr()9r.a.rr:ta.ç�g9.�se.f.1tra.l.�e.I�fôl1ic:a,: ......
LABORATORISTA

Vwência com desenvolvimento de cores e fórmulas
PC'lf�..pr9.Ses�.()s9e. tiQgill1e.rlt(),ge!:l!�lhC'ls. . ' .

MEcANICO DEAUTOMÓVEIS

Y.iv�l}.c.ia�C'lJtJ.I1�<?:. . .. . ,

MEcANICO DIESEL

\(i\l.ê.n<::i.� .e.'Ilmes3n.i�.cl.e.Ye.í�I,l.I()s a. gi.e.s.�._ ".

MESTRE DEOBRAS

Yi\iê.nsi.C'I.. f.li'l fu l1ç�g: . ' .. '.. ' ..

OPERADORDEPRENSAHIDRAuLlCA
... ,.. ,�. "_"'" .. -" .. , .. " , � , .

PROG�DORGENEXUS
Vivência na área.
••••••" "0 "_ ••• , "H ,_.,' .. " ,_, ....• " •.. _, " " •• ,� " .. " .•. "''''''_ H.".

PROJETISTA

VNência na função. Para atuar em Massaranduba.

nimo. Em Santa Catarina, trinta
cidades participarão da iniciativa.

Também participando da ação
o Feirão, os restaurantes Mr. Beef,
Arweg, Casa daNonna, Restauran
te Brasileirinho e aÁgua Doce Ca

chaçaria estarão vendendo um

prato selecionado com isenção
de tributos no dia 15, cada um

com seu horário definido. Além
dos restaurantes a panificado
ra Mr. Pão venderá cuca sem

impostos e as farmácias Panvel
e Popular também aderiram à

ação com venda de medicamen
tos genéricos sem impostos du
rante todo o dia de sábado.

No Estado, a novidade será a

utilização da tecnologia do QR

PROJETISTA ELÉTRlCO/MECANICO
Viyência C.<?n1 proje�os elétricos....
SOLDADOR IMONTADOR

TÉCNICO EM ELElRÓNICA

p'_(:lr�.élt.uar.e.rn. ITlC'lt1ute.n.çã() ge.i_ll':lpre.ss9f�S.: .. ,.

�c:",ICººA QlJALlI?APE.. . " .• , .

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
\fl\l�rlci� �1l1.n.a fLln�(). .. .

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

TORNEIROMEcANICO

Vivência na função.

ADMINISTRAÇÃO
MARKETING

..... ()��R.AÇIºN4IS.. " .

ALMOXARIFE

AUXILIARDE COZINHA
,_, •• _ •••••• """" ••• _, •• , ••• '. ,"',H" '_0'_"', _,_,_. _, ,. _', ._" .. - •.•

AUXILIAROPERACIONAL

Para atuar no ramo de correios, desejável habilitação
AB .

o ., •••••••• ', "."',. _, � ••• 'H ..•••••••

AUXILIARDE PRODUÇÃO
Para atuar em diversos bairros e turnos.

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

AUXILIARDETINTURARIA

Y.i\lê.r1si� 11C'1 fLJ.n.Çã9:
BABA

YIY�rlcia.néOl flJI1Çª-�.. . '"'' n .

BALANCEIRO

Conhecimento com informática. Para atuar em
Nereu Ramos .
... " .. _ , , .. , .. " .,.. ., ,-., '

, ,

CAIXA
. , .

CAMAREIRA
.,_ " " .

CONFEITEIRA

para a realização de um supermer
cado virtual em diversos municí

pies participantes. Pormeio de ta
blet ou smartphone, o consumidor
poderá acessar o supermercado
virtual e verificar a carga tributária
que incide nos produtos.

Estão programados ainda, um
pedalaço contra a carga tributá
ria, comercialização de gasolina e

refeição sem impostos e coleta de
assinaturas do Movimento Brasil
Eficiente, entre outras ações.

Até o dia 29 de agosto deste
ano, os brasileiros já haviam paga
do R$ 1 trilhão em impostos. Em
2011, a marca só foi atingida 15
dias depois. Mais informações no

site www.feiraodoimposto.com.br.

CONFERENTEIESTOQUISTA
Vivênciana função. .

COSTUREIRA , .

COZINHEIRA
Vivência na função. _

ESTOFADOR
Vivência IJa funçªP....

EXPEDIDOR
Conhedmentoem íníonnétka .

.GARÇOM .. . _ _ .

JARDINEIRO
Vivência na função, .

MONTADOR/SOLDADOR
Vivência comrnontaqern e solda. .

PROMOTOR DE VENDAS
Vivência oaJunção......
RECEPCIONISTA

REPOSITOR
Paraatuar.emSupermerçadQ, ' ..

TECELÃO
Vivência.com tear circufar. ...

TlNTUREIRO .

ZELADORA

VAGAS URGENTES

COORDENADOR DE
CONTROLADORIA

Vivência em Controladoria, desejável
graduação em Logfstica, Contabilidade,

.

Administração ou TI.

silvia.gregg@grupometa.com
.

ÁÜXiLIARES"DE PRODÚÇÂO
.. n

Para atuar em empresa de grande
porte com amplo pacote de benefidos.

Vagas para 1°, 2° e 3° turno.

suzana.possamai@Qrupometa.com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Com teta rebaixado com gesso, laminado de madeira nos
dormitórios, copa - cozinha - varanda gril integradas. Imóvel
com espaço gourmet. playg,round equipado, medidor

deJág,ua agás individUai, elevador
Consulte-nos

-------_._--_......._-

684-'(}2 apartamento res. Marina frutuoso,01.
suite .02 dormilórios,01 garagem,ficam os
móveis sobmedida.
R$ 278.000,00

_ Jaraguá Esquerdo
··---·-·--------·---·---·-·--------�l

�
C"')

Infraestrutura para ar-condicionado tipo split, teto rebaixado
em gesso, laminado de madeira nos dormitórios, copa -

cozinha - varanda g"ill integradas. Imóvel com espaço
90urmet, plaY9round equipado, elevador
Consulte-nos

_,__,__ , • �_H.......__._.

_Vila Nova

1032-02 com 2 dormitórios + 1 suite. sala de
estar 'e jantar, cozinha, área de serviço e 2
vagasde garagem
R$ 200.000,00

Área Pt'iv. 82m2

47 2107- 5 O
Plantão

47 9637-4547

Com sacada fechada sistema reikl, laminado de madeira
nos quartos, teto rebaixado em gesso. Imóvel com espaço
gourmet, playground equipado, fitness equipado, deck spa
decorado
Consulte-nos

Deck molhado, Hidra, Piscinas Adulto e Infantil, Galaxy
Lounge, Espaços Gourrnet. Salão de \jogos, Espaço
Fitness, Epaço Relax, Et;paço Kids, Playground
Consulte-nos

l .. Rio Molha

L505 - casa no bairro vila nova.t suíte
master,1 suíte cf hidromassagem,2
suítes cf closet,2 garagens, móveis da
cozinha ficam, canil, alarme, portão
eletrônico.

1056-02 apartamento com 2 dormitórlos + 1
suite com hidra. escritório, sacada e 1 vaqa de
garagem. edifício com 2 elevadores, salão de
festas, playground.

�.!�90.��O.Q'!.. ._2!..ea ��v:..�:�.4m·__

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 relki
R$ 220.000,00 Área Privo 95.53m'

1082-02 - com 2 dormitórios, 2 suites
normais, 1 suite demi. 'I suíte master,
sala de estar e jantar, cozinha, 3 bwc,
área de serviço. churrasqueira, jardim
e garagem 2 carros

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1066.()2 1161-02 1146-02

l
Terreno com área total de 318m2 Terreno com área lotai de 315m2 Terreno com área total de 405m2• plano, lole Terreno comárea total de 420m'R$ 92.000,00 R$100.000,OO 43 res. paim spring R$170.000,OO

R$135.000,OO
_____ ,__ • .._..,_,, ,_... ...u__.,,_.

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

866-02 Três Rio do Norle • 312m2 R$ 68.000,00 973.02 Agua Verde - 705m2••••••••••••••••••••••••••••••••R$240.000,00862·02 Rio da luz - 435m2 R$ 75.000,00 1041.02 Jaraguá Esquerdo. 780m2 R$265.000,OO826·02 João Pessoa· 325m2 R$85.000.00 916-02 Baependi. 435m2 R$270.000,OO827-02 João Pessoa· 340m2 R$87.000,00 830.02 Vila Rau • 695ml R$ 270.000,001066-02 Amizade - 318m2 R$ 92.0&0,00 1022.02 Centro/Corupá • 903m2 R$ 270.000,001047-02 Amizade - 375m2 R$ 120.000,00 977-02 Vila Nova • 390m2 R$280.000,00898·02 João Pessoa - 726m:t R$125.000,OO 954-02 Czerniewicz. 431mt R$300.000,QO955-02 Amizade· 329m2: : .-.R$128.000.00 835-02 Água Verde R$300,OO0.001061-02 Chico de Paulo· 350m2 R$ 128.000,00 894.02 Vila Lalau • 630m2 R$350.000,'OO1011·{l2 Amizade· 327m2 R$ 130.000,00 820-02 Vieiras - 812m2 R$350.000,OO1069·02 Amizade � 384m2 R$135.000,00 94�.02 Czerniewicz .. 830ml R$350.000,'OO1012·02 Jaraguá 99 • 457m'Z R$ 140.000,00 1013-02 Nova Brasília· 555m2 R$350.000.00885-02 �mizade. 364m2 R$150.000,OO 908.02 Barra do Rio Cerro - 2.100mz � R$370.000,OO953·02 gua Verde • 435m2 R$150.000,OO 881.02 Vieiras· 630m2 R$370.000,OO914·02 Nova Brasília· 204m2 R$155.000,OO 920.02 Baependi. 2.691m2 R$390.000,OO963-02 Amizade - 373m2 R$160.000,OO 1001.02 Amizade • 156m2 R$400.000,00948·02 CzerniewicI- 457m2 R$165.000,OO 1016-02 Nova Brasília - 502m2 R$ 400.000,00818·02 Nova Brasília· 450m2 R$ 200.000,00 1053-02 Barra do Rio Cerro· 1.198m2 R$400.000,On684-02 Massaranduba· 219.000mz R$215.000.00 915.02 Centro - 611m2 R$430.000.no1007-02 - Vila Nova· 851m2 R$235.000.00

Terreno com área total de 371m2
R$110.000,OO
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1086.()2 - geminado cem 2 dermitórios + 1 I I

__ .__.��-=c�,---,--"-.=....",,,-,-_

suite,saladeestarejantar,bwc+lavabo,copa I 1099.()2 - casa com 2 dormitónos + 1 suite,
e cozinha, área de serviço, depósito, sacada e

I
sala de estar e jantar, bwc, cozinha. área de

varanda, churrasqueira. aquec. elétrico, serviço. portão. eletranice, jardim e 1 vaga de
jardim e 2 vagas de garagem garagem
B$2!!!.::Q!.0.1..1!9 ��!!L�.E.J�!!,l.:J R$ 340.000,00 Área Terreno 457m2

��
1110-02 - casa com 3 dormitórlas. sala de
estar e jantar, cozinha, bwc, área de serviço.
R$150.000,OO

1113.()2 -com 1 dormitório + 1 suite, sala de
es!arfjantar, escritório, capae cozinha, área de
serviço, dependencia de empregada.
churrasq., jardim, varanda e 2 vagasgaragem
R$ 400.0�0,00 __Ar�!!Te!!�'!.o 450m�

_

_____ . Á�a Terreno 262�

r--·---------.Rio Cerro
--_._._._-_ .._-_.__ .__

._[
t

1114'()2 - Casa com 3 dormitórios, sala
jantar, cozinha. bwc, área de serviço. portão
eletrônico, jardim e garagem. Pise cerâmico
R$ 340.000.00

1133·02 - com 2 dorrn, + 1 suite com closet,
sacada, escritório, copa e cozinha, área de
serviço, varanda, churrasq .. piscina, edicula,
portão elelronico,interfene,2 vagas garagem
R$280.000,00 Área Terreno 511m2

1145-02- casa cem 2 dormitórios" 1 suite cem
closet, sala de estar e jantar, copa e cozinha,
bwc, área de serviço, churrasqueira e varanda ..
quintal e 1 vaga de garag�rn
R$ 220.000,00 -Area Terreno 325m'

1150-02 - Casa com 2 dormitórios, sala de
estar/jantar. cozinha, lavandeIra, garagem,
varanda e jardim
R$135.000,OO

Área Terreno 161m2
Área Terreno 420m2

�------------------

--------------·----------1Ilha da Figueira
------------ -----

l419 - com 2 dormítódos, cozinha, bWCSO.cial�1sacada com churrasqueira, sala de estar e

jantar, área de serviço e 2 vagas de garagem
R$245.000,OO

Área Privo 99m2

812'()2 - apartamento com 2 dormitórios + 1
suite, sala de estar e jantar, cozinha, bwc, área
de serviço, sacada, elevador. salão. de festas e
garagem
R$185.000,OO Área Privo 81m2

1168'()2 apartamento com 2 dormitórios + '1
suite, sal� de estar e jantar. cozinha, bwc +

lavabo. e área de serviço,
R$210.000,00

Área Priv.100m2

889-02 Apartamento com 85m2 2 dormitórios
+ 1 suite, lavanderia. churrasqueira e 1 vaga
de garagem. Imóvel com portão elelronico e
interfone. Pronto para morar

�!19�!.OO,OO Áre�!:.rlv. 85�2

912-02 Jaraguá Esquerdo - 979m2 R$480.000,00
1025-02 Jaraguá Esquerdo· 760m2 : .._ R$ 490.000,00
1015·02 Nova Brasília· ti01m2 R$ 500.000,00
1049·02 Vila Lenzr· 1.470m2 R$500.000,OO
1038-02 Amizade - 1.047m2 R$510.000,OO
1014-02 Nova Brasília - 957mz R$ 530.000,00
1028-02 Nereu Ramos - 3.442m2 R$ 550.000,00
1043-02 Barra do Rio Cerro - 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$1.400.000,OO
1057-02 Centro ·1.364m2 R$1.950.000,OO
1034 Tifa Martins -16.000m2 R$ 2.500.000,00
990-02 Baependi • 4940m2 d R$ 2.900,000,00
981-02 Barra do Rio Cerro· 40.000m2 : R$3.200.000,00
1035-02 Baependi - 6.260m2 R$6.000.000.00
1033·02 Cenlro/Guaramirim •. 846m2 Consulle·nos
1040-02 Viia Rau • 685m2 Consulle·nos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan

A Imobiliária Itaivan promove a maior ação
de vendas de imóveis de Jaraguá do Sul.

As melhores oportunidades para quem
quer comprar ou vender um imóvel.

A ação acontece entre os dias 13, 14 e 15
de Setembro na sede da Imobiliária Itaivan.

I .

IMOBILIÁRIA

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

,.

IMOVEIS D
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ATENDIMENTO Segunda a Sexta - ,8h às 12h e 13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
I 1
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IMOBILIARIA

aivan
Rua Presiden� Epitácio Pessoa, 1048 - Centro -·Jaraguá do Sul - sc

IMOVEIS DE (�-----�-
-,

LANÇAMENTOS"--

A felicidade de estar no seu próprio lar!

LOCALIZAÇÃO

DUAS RODAS

CONHEÇA O APARTAMENTO MODELO.
RUA MIGUEL SALAI, N. 122 - CENTRO

CLUBE
ATLÉTICO
BAEPENDI

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
ti)
o
ti)
o
:-o
o
+-'

MÜLLER & MARQUARDT �
ti)

INCORPORAOORA,' Q)
'-

o

o
Iro

, uo
ro
"-

Q)
�
ro

ro ' �

- ti)
o
.�
Q)
........

::l ilr"

ti)

ti)

Q)
>
'o
E

fARMACIA
• !\eSllleoclal

Gamaliel Acabamentos com massa corrida
Roda Teto em gesso

A partir de RS 205.000,00

ATENDIMENTO Segunda a Sexta � 8h às 1 2h e 1 3h30 às 1 8h 15· - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
ro
>
iC
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aivan
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,.

IMOVEIS DE
LA ÇAME TOS
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
,.

1 sU.ife + 1 q'
79,:7911,:1 AteR privativa

t s\tite + .2 q'uartôs
9Slnl kea pri"vativa

Conheça também o apto
c'otn te'rraço Qldicional
(103m/a área privativa)

Bri�quedotecan"lobdlaâa e, decorada

Salão GOLlrrnet
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Ali. '_pAI"Ii!DS' "IAlk I' .11,..11.ft ,,1!.�I.ílJf!'·, U;_il...t ,'.1:
lNvvw.itaivan.com.br

itaivan
IMOBILIÁRIA

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 1 2h e 1 3h30 às 1 8h 15 - Aos Sábados - PlA'NTÃO DE VENDAS
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,

IMOVEIS
PRONTOS

Ref. 5136 - Três Rios do Sul
, Residencial Guadalupe

Lot. Jardim Europa
02 dormitórios

Sacada com churrasqueira
A partir de R$ 129.500,00

Entrega Setembro/20 12

ENTRADA ·DE R$ 6.000,00
+ SALDO FINACIADO!

Ref. 2150 - Três Rios do Norte

Terrenos residenciais

A partir de R$ 75.00,00

Condição Especial Finanaciamento CEF

o
Iro
uo
rn
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ro

ro
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�inha Casa 11'1

Minha Vida �
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,OMPRA - VE E .. ADMINISTRA

Creci/SC 2.807-J imóveis

Casa com 50m2 sendo 2 Dormitórios,
Banheiro, Cozinha e 1 Vaga de

Garagem.
Próximo ao Salão. Botafogo

RS 110.000.00

Casa com 50m2 sendo 1 Dormitório,
Sala de Estar/Jantar, Banheiro, Área de

Serviço e 1 Vaga de Garagem.
RS 150.000.00

Barra do Rio Cerro E 50

Residência Terreno

Casa com 110 m2 sendo 2 Dormitórios,
Banheiro, Sala de Estar/Jantar, Cozinha

Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
Próximo a CS Contabilidade

R$ 150.000,00

Terreno com 431,25 m2

(12,50 x 34,50)
Próximo a Flash Vídeo Locadora

R$ 89.900,00

.'.

Jaraguá 99
-

',i�,90 :
.-,''i!C1

EDIFíCIO RESIDENCIAL DINAMARCA
Apartamento com 85,60m2 sendo 1 suíte

+ 2 Dormitórios ,Sala de Estar jJantar, Cozinha,
Banheiro, Lavanderia 1 vaga de Garagem.

RS 195.000,00

Casa com 201 m2 Suíte + 2 Dormitórios,
Sala de Estar, Sala de Jantar, Sala de

Vídeo, Cozinha Mobiliada, Lavanderia,
2 Banheiros, Área de Festa, Lavabo e 2

Vagas Garagem.
RS 450.000,00

Residência
Terreno com 956,17m2
sendo 23 metros de
frente para o asfalto e

42 metros de laterais.
Casa em alvenaria
290 m2 + 2 casas de
madeira (6x6) + casa
de material (4x4)

47 9248-9078 (Vivo)
Plantão

47 9672-1052 (Tim)

PENHA E03

Residência '

Sobrado com 225m2 sendo 4 Dormitórios,
2 Banheiros, Sala de Estar, Sala de Jantar,
Cozinha (mobiliada), Deposito, Sacada
Área de Festa, Lavabo, Churrasqueira,
Portão Eletrônico e 2 Vagas de Garagem.

RS 380.000,00

Terreno com 5.621,05m2
+ Galpão com 216,00m2

Consulte-nos

Ccmercla]

Rua Joinville
Terreno com 994,95m2 (18x 55,50)
3 Casas com aproxnnadamente

85 m2 cada.

Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
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VIVENDA Plantão de Vendas
Osmari 9981.11221 Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111 1 Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

r.'-""�'-"-"'"".""""�"""""".�"�''''''''�''''''''"''.�'"".",""�-�
••,,,-,.,"._., �",••"._-,.. "."'._"'"""--"""'"_.".",.""''"",-,,''""'',,,,,,"'"••,,."',_''''''-,,, .. ,._.""..."""-"'......,"",,,"",.,,., .. ,,"',".. "',,."�,...,"',,....'--,,-,_",•• " ....""""",.,,....._, r="'''"'''''"''·'"''·''''''''''''''''''''''''''''''·'_·_'''''''_'''''''·--''''-''''''·'·.,--,.. """.. ",••,,',,,",.. I,.. ·""'''"·,·.._'-''''''·'''....__·,,'-''''''''"·,'',,·,,,,···_'''''",,·_·,,·,,'''''',."",,,,••,,-,,,,,,,,,,_.,,,,,,, .'_"'''''''_'-'''''_-'''_'''''''''''''''"'''''"'.'"'.""''''"'''''"-"''''--'''-''",,,.,._,-,,••__ , .. ,, ...

11vILA RAU IVILA RAU IVILA NOVA TRÊS RIOS DO SUL BARRADORIOCERRO I SÃO LUIS
'-·-'----------T-·

1
REF 5098 - Casa alv. com 209m2 e terreno de

504m2, 1 Suíte, 02 dorm., PISCINA e garagem
para 02 carros, R$ 545.000,00

........_ ..��WI_�

IAMIZADE

REF 1296 - RES. JULIANA CHRISTINA apto
cf 84m2 de área privativa, 1 Suíte, 01 dorrn.
sacada cf churrasqueira e 01 vaga,

"'

R$ 2���!��! , ",_,_",__,_

0lli!llli!JfilIDJl\1� (.) iT!Dl
REF 1269

RES. NIEMEYER apto cf 68m2
de.érea privativa, 1 Suíte, 01
dorm., sacada cf churrasqueira
e 01 vaga.
R$ 160.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VIVENDA
(reei 2354-3J

COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

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

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

Rua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

- REF.1379
- Ótima localização, na Rua 13 de Maio. Baino 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;
- Sacado com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

- Banheiro- REF.1470

, .

- 77,6ám2 de órea privativa

- Suíte + 1 quarto

- Sala de estar e jantar
- Cozinha

- Área de serviço
- Sacada com Churrasqueira

.

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

- Ótima localização, Bairro São luis.

• REF.1413 - Ótíma localização. no Roo 25 de ,JulbQ
(00 Iodo do Posto Mime Motriz;}

.8 Andares:

.86m2 Privativo Suíte + 1 doem.

.Ampla sacada com churrasqueira:

.?O pavimento: garagem, salão de testas
e playground;

• 2 elevadores

Apto Tipo 1

106,73 m2 - Pr.lvaHvo

N
-o
I

('t)
o::

a.
....

O
O
C
-

• 24 apartamentos (4 por andor):

4) 106m2 Privativo Suite + 2 dorm.

.Cozlnha:

• Lavanderia;

>
•

i

•Espera para Spllt:

•Hall de entrada, Área de festas e Playground decorodos

EstagIO da bra MOlo/?Ol

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MUDE DEVIDA
E DE ENDEREÇO,
A HORA ELilian Emmendoeier

Condomínio Residencial'
- •

llIStolM(tAL UUAM allMENDO.FER

l"lRADA + MI"SAl' APARtll

,00
toco�or�çãO oe> R2-66.539 I "Crédito sujeito a aprovação da.cEF, imagensmeramente austrafivas. Subsiõ'IO 'Yá{mo para renda rnenss! de até R$1.EiOO"ila
Os moveis não fazem parte do fomecimento da unidade residenoial. As cores de tachada podedio sofrer alterações.- •

PLANTÃO DE VENDAS

3273.5443 23 anos Concretizando Sonhos

www.sobrosa.com.br
Rua Dos Imigrantes, 350-Vila Rau!

Anexo a Obra do Residencial Ulian Emmendoefer"!

.'

M13 - Ed. Hebron prox. Arena. Suíte + 02, cozinha e BWCs

mobiliados, 78m2 privativos, sacada cl Churras + 01

vaga. De R$ 210.000,00 por R$ 190.000,00

Marlene Izidoro da Costa
Cottetotade Imóveis - CRECI 21687
madene@mmleneizidoro.com.br1

Gustavo Felipe da Costa
Corretor de Imóveis· Creci 16019
gustavo@madeneizidom.com.hr

�

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 566
Sala 101 • Centro, Jaraguá do Sul- SC

Centro

Ed. Tower Center, 97m2, suíte +

O 1 dormitório, demais
dependências, sacada com

churrasqueira e O 1 vaga de gar.
R$ 250.000,00

MOS - Ed. Ágata - suíte master +
02 quartos, 99m2 de área privativa,
ampla sacada com churrasqueira
e 01 vaga de gar. R$ 245.000,00

MI7 -Ampla suíte + 02 quartos, BWC,
escritório, sala de tv, sala de jantar,
conzinha, área de serviço. 'Ierreno

580m2 e área consto 177m2•
Pr o R$ 260.000,00

M19-Apto Duplex com 138m2, OI suíte
máster + 01 suíte, lavabo, demais

dependências, terraço e 02 vagas de

garagem. Preço R$ 330.000,00

quartos, 02 vagas de garagem e um amplo terraço.

Preço: R$ 360.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370·1122
9117·1122J

www.ivanaimoveis.com.br

ivana@ivanaimoveis.com.br
Plantão de Vendas:

9117 ·1122
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-se

"!
,

ReI. 2140 - opto Bairro Vieiras - Res. Montreal- contendo: 02
dormitórios, bwc social, sola estar, socado com�urrasqueira, cozinha,la
vanderia,01 voga garagem. Semi-mobiliado. Area privativo: 54,43m2.

Valor: R$147.000,OO.

Rei. 1168 - Casa alv. - Santa Luzia -,contendo: 02 dorm., bwc, soja
estar, cozinho,lavanderia, garagem. Area aprox. cosa: 63,OOm2. Area

terreno: 448,OOm2. Valor: R$120.000,OO.

._ , I

Ref. 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 privativa a partir de 60,07m2. Incorporaçõo

sob motrícula 5.340. Valor a partir de: RS 130.000,00.

Rei. 1133 - Casa alv. - Amizade - Área aprox. cosa 83,OOm7: 02 dorm.,
sala estar, bwc, cozinha, lavanderia, varanda, garagem.Area aprox
Edírula 74,OOm2: 01 dorm., sola estor, cozinho, bwc,lavanderia, área
festas, garagem. Area terreno: 341,27m2. Valor: R$ 270.000,00.

Ref. 2110 -Apto no Centro - Res.ltalia - Contendo: suíte
com doset, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, sacoda com

churrasqueira,tubulaçõo para água quente, medidor indivi,dual
de água, tubulação para split. Prédio com 02 elevadores. Area
pivativa: 121,OOm2 mais 01 ou 02 vogas de garagem. Valor: a

consultar. incorporação sob motricula n.o 26.047

Ref. 2187 - Apto - Baependi - Res. Niemeyer - contendo: 01 suíte,
01 dorm., OWC, sala estar, sacado com diurrasqueira, cozinha,
lavanderia,01 vaga garagem. Area privativa: 65,30m2. Valor:

R� 175,000,00.

Ofertas vólidos até: 22 de setembro de 2012

Ref. 2175 - Apto - Bairro Amizade - Res. Doire Vifta - 01 suíte, 02 dO(l11., bw(
social, solo estarflantar, socado com rnurrosqueim, cozinho, lavanderia, 02 vagas

garagem. Área privativa: 112,OOm2. Valor: RS 360.000,00.

Ref. 1167 - Cosa alv. - Bairro São Luis - contendo: 01 suíte,02
dorm., bwc, sala estar, sala jantar, cozinha com móveis, lavand,eria,
área festas, 02 vagas garagem.Area aprox. casa: 130,OOm2. Area

terreno: 406,OOm2. Valor: RS 265.000,00.

Ref. 1173 - (asa alv. - Vila Lenzi -tonrendo. 01 suíte com doset,
r

02 dorm., 02 bwc, 02 salas, escritório, cozinha, lavanderia,
garagem p/04 carros, órea festas, piscina. Área aprox. caso:

252,00m2. Área terreno: 1.185,OOm2. Valor: RS 290.000,00.

Ref. 1174 - Casa alv. - Centenário - contendo: 01 suíte, 02
dorm., bwc social, S91a estar, cozinho, lavanderia" área festas,
02 vagas garagem. Area aprox. casa: 220,OOm2. Area terreno:

336,OOm2. Valor: RS 340.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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! �.. �

� Empreendimento Champagnat
"'�,...._�._-..,--.

F: 1 suite + 2 qtos ·AJ. 90m2 e 121m2 f 2 suites + 1 qto ·A.l245m2
� Hall de entrada e Salão de festas Mobiliados e Decorados

A partir de R$269.000,OO f'

Acabamentos Vati! Construtora

Empreendimento Monte Olimpo
1 suite + 1 qto com A.I.80m2 I 1 suite + 2 qtos A.I.110m2
2 suites + 1 qto A.I.187m2
Hall de entrada e Salão de festas Mobiliados e Decorados

Empreendimento Afrodite· Barra do rio Cerro
1 suite + 1 qto a partir de R$ 130.000,00
Ampla sala + sacada com churrasqueira

Ref.:00277.001 Bairro: João Pessoa
2 quartos R$11�.OOO,OO

Ref.:00393.001 Bairro: São Luis
2quartos R$150.000,OO

Ref.:00323.001 Bairro: Chico de Paulo
N

A.I.: 211,91in R$550.000,OO

Ref.:00382.001 Bairro: Centro
1suite+2qtos R$355.000,OO

Ref.:00295.001 Bairro: Vila Lalau
suite com sacada + 2 quartos R$ 600.000,00 .

1;>1I11ççrdo com � lel�' 4tl91/64, ínlofll1i!f!1QS quI' �1I jn'Qrm.�QÕ6§ Q 11��trllçÕfl� ��I!I mllt@rilll !�m c�rl\çl�r IlxQly�IVBI1'I�nl!l pr.º(llll(liIlOlll, dQ QQQr!1o PQm p m�morlfll \1�.o�tN'?, Os móveis, assim como alguns materiais de acabamento representados nas ilustrações e plantas,não constituem parte integrante do contrato.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cód. 2022 - Apartamento
1 suíte e 2 quartos - Centro

Cód. 1056 - Casa 2 dormitórios,
terreno com GOOma • Schroeder

Côd. 2048 - Apartamento
1 suite e 2 quartos - Amizade

Cód. 1021 - Casa - 2 suftes 'e 2
quartos - Barra do Rio Cerro

EPASSOS
4' ,

rrnov IS
CRECf3051J

www.fClcebook�com/epa$$Os..imoveis

Cód. 1053 - Casa 1 �lJf�e e :2
quartos'1 bwc com hkl(oma&�m e

pi$clna - Uha da Figueíra

mil

Cód. 5003 - Sata Comerda' ,com
:202m'· Centro

�,1048-��_�,sU� .

d�e2�-�=�*.

'Cód_1�1-�4�--
'C�

-

$ 50.. ,,00
Linda Casa de Campo" Estilo CoIfoniiaU 02 .r."
1 dormitório 11 piscina" área dê festas..�

Edlftcio Bruna Mafiao.. 02 dOfmi\órios, saçélda e ga,fagem R$ 140J),06.00
Edl'.cic PQdra Rubi. O� dormitórios, sacada dehurq.gaJ� .. 1 .aoo.
R.... Morada da Sena 01' Sllite. 02 dotmitóflos. moveis. sob medftfa RS iQo.__
TeMno cI18S.000,OOmt áfea IfldlJst(� ou châc1lfas R$ 380,000.
Excetente Ton-eno c�c; ai p"*.We9 I aprrut� RS "'_.00
SQbmdQ ct\l Alto ad,,", VIi Nova ElC.relEmte ac�"\n R$ ltO.ooo�

o C A ç
�,�(j) ll���.,ki�_1iu�.
�...

��1!ál!Ú�,1.��. ��
d.��éi�.�.� ",_.dlíl

......�l1�tL�tí\,�Í1lllMt,���,��
���,6l.� ...�I:w."

.� ���� �im1jl l§Jf�l.
�..�_.. �!w.�.�.

�,�� '2 �ffi��. IfdttUf<f.l �hlm
�Í!I1f._JJlf)

�. .�tr.P 'l �ttffi�,S!iI�,�iOOíl,
� í!P�1. �.e?é11i1�l;:t''ai, \Y{JI�:.�

�.�n � lj)11 sut� 1"" ��tbW�.�kltáj.
�v�ctW�1. Itlti.�l ...Alt1 �.
�� 1l_Jf.cP

�. 'l)nhll!.-a1���1tt!ri� �th1\'W SiII��l1i1'
�lb'tr��OA1.l '

��ltf�� '2 dhmiítt, smkj,ct:tfi:1.18w:rn'W"tfw(j,(,
s� � ga�l. 1f,d4.tlt\�ete1Íiit.\)"éilt5tf�$S�ôO)
� '=41 l1ew.dl � �lt�1AA Sálií1, o'ij:2!Ítu1�
�g.at"�'I.4iI1W' 'SU l.1U)

,

�1.Cs>�� ,at-'�m ,.�
$!�\'IIi§Iftui�(j)'i 3l�

,
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Terreno de

esquina em
Guaramirim

Bairro

Beira Rio na Rua

Bananal

Área de: 930m2

Chácara

Schroeder, Duas

Mamas

Área total:

100.277,OOm2. Casa
com

130m2• (3 quartos).
Quiosque com

12Qm2

www.imobili
..

ria g.com

Av. Marechal Castelo Branco, N° 1412 • Centro ., SchroederlSC
c,ontato@imobiliariamg �COm

Terreno de esquina: 630,OOm2 - Casa com 127,45m2
1 Suite, 2 dormitórios

���"'I'If'Il'II'-��__' _.__'lj_._.q.._'IIÃ'I._".....,.N���p. '.11' .. f .... *'"!;('IaII.,.. .. 'ItlOI ... 1,')11:1)* !P'I"",j .. �....

-_

VENDE-SE
....hácara com 5.557.315m2 "Porteira Fechada" (Criação, Plantação,
;mplementos, :j Casas) I RS 370�OOO,OO Reais (Antonina - PR)

- HILTON • 9144·4040

o ui

Ref. 0380 - Res. Alinda - Três Rios
do Sul - Apto novo pronto para
morar! com 2 dOnTI. e demais

dependo c/ 70f112. R$ 125.300,00

ReI. 0324 Res. Do Fiori - Ilha
da Figueira� 2 dorm. e demais.
dependo cf -gar.61 m2 util. prox.
Mercurio. R$: 153.000,00
aceita Finans. cf FGTS.

Exelentes terrenos na Barra - Lot. Vilaggio,
700 mts da Malwee - Rua pavimentada.

Legalizados

Ref: 0418 - Casa Geminada '"

Ana Paula. Com 2 domr, sala
COZ, e demais dependo

Toda murada
R$ 130.000,00

Ref: 0153 - Resod.Vila Rica - Vila
Nova. Suite + 2 dorm e demais

depend., sacada com churrasq cf
82m2• R$159.000,00

Ref: 0432 - Resid. Bom Jardim
- Ilha da Figueira

Apto c/ 2 qtos, ótimo
acabamento em massa corrida,
granito e gesso. R$119.000,00 '

RI nO: 21.978

Ref: 094 - Resid. Akira - Vila
Lenzi. Apto com 2 dorm e
demais dependo c/ 53,32m2

Entrega Marçof2013
R$ 128.150,00.

Ref: 0416 - Casa Geminada -

Barra do Rio Cerro. Em
construção com 2 dorm e

demais dependo Aceita carro e

terreno na negociação.
R$ 160.000,00

Ref: 0431
Terreno a 300 mts da praia
com 170m2• R$ 80.000,00

-ReI. 0394 Casa na Vila Lenzi -

Excelente terreno cf área 577m2
todo murado. - Localização
privilegiada. Prox. a escola
,creche,mereado etc ... -

Rua asfaltada, bem ventilada,
com churrasqueira, lavanderia
vidro blindex, ,garagem, suite e

demais dependências - 100%
legalizada pi financiamento.

R$195.000,OO

Ref: 0408 - Resid.Florença -

Barra do Rio Cerro.
.

Apto com 1 dorm e demais
\

dependo
Apartir de R$ 100.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANTÃO
Vendas 9973-9586 19923.9739/ Locação 9923.7

(
o 9�

�
S'aa h�(:,Iéla.tIe. AIo..r..ro (Jolf(órolf(l:t>..ro
IMÓVEIS

1294 . Cd· Com 03 quartos, Sala, cozinha,
bwc, área de serviço, garagem, churrasqueira,
pisQ«aâ.,mun3da e portão. R$135.000,OO

"

Ll0s3 - Casa - Centro-Com 01 suiIB com bant.ta:1l3 quartos, 04 saJassendo02 com sacada,
cozinha, bwc, escriIDrio. Area de serviço, churrnsqueira, 02 vagas de garngem, fundos com edí
cuia, lDda murada com portão eletrônico. R$ 2.500,00
LI 062· Casa Comercial· Centro· Com 01 sule, 02 quartos, sala, c02inha, bwc, área de selViço,
garngem, janlim.R$ 3.000,00
L1063 • Casa • Ilha da Figooira • Com 02 quartOs, 02 bwc, , 02 sacada. sala, cozinha, área de
les1a, garagem para 02 carros, janlm.R$ 990,00
L1065 • Casa • Centro • C/ 02 suiIBs, 02 quartos,� copa, c02inha, 02 bwc, área de serviço,depósito, gar. PI 02 canos.Toda murada portão eletrôn�o.R$ 1.800,00
U067 -casa- Vila taao- Com 02 suiIBs, 03 qts, sala, coz.ll3 bwc, área de serviço, área de festa
com churrnsq. depósito, gat PI 02 canos, toda muradaR$l.800,OO

�1�:&F· Vila Nova· Com 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, área de serviço, vararoa

U070· Casa • Vi� Nova· Com 04 quartos, sala, copa, c02inha, bwc, área de serviço, vararoa,
garagem para 02 canos, muradaR$ 970,00
L1071 - Casa - Vda Rau - Com 01 suiIB, 02 quartos, sala, c02inha, bwc, área de serviço, ga
ragem. R$ 700,00.
Ll073 • Casa • Barra do Rkl Cerm- Com 02 quartos, sala, c02inha, 02 bwc's, área de serviço,sacada, garagem, toda murada, portão ekltnln�o.R$ 850,00
L1074· casa- Schroeder· 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de servço, garagem.R$ 550,00
L1076· Casa • Centro . Com 04 quartos, sala, copa, cozinha, 02 bwc, área de selViço, áreaex!fI11a, garngem.R$1.15O,00
Ll077 • casa- Barra do Rio Molha • Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc. área de serviço,garagem.R$ 550,00
L2116 • Apartarrento • Ch�o de Paulo - Com 02 quartos, bwc, c02inha, sala, área de serviço,
garagem. R$ 500,00 e Cond.Apmx. R$ 100,00
L2142 • Apartarrento • Vila LaIau . Com 03 quaJlos, sala, c02inha, bwc, área de serviço.R$750,00 e COOO.APrOX. R$ 150,00
L2158· Apartamento - Centro· Com 03 quartos, sala, c02inha, bwc, área de serviço, garagem.R$ 750,00 e Cond.Aprox.R$ 120,00.
L2176 • Apartamento • Czemiewicz· Com 01 quarto, sala, c02inha, bwc, área de serviço, garagem.R$ 550,00 e Cond.Apmx.R$120,00
L2178· Apartamilnto-VdaBau-Con 01 quarto, sala, cozinha, bwc.·semi mobiliado.R$480,OO
e Cooo. ApIUX. R$ 130,00
L2181 -Apartamento - Vila Rau· C/02 qts sala, cozinha, bwc.R$ 520,OOe Cond.Aprox. R$l30,oo
L2185 • Apartamento • São Ws . Com 03 quartos, sala, c02inha, bwc, área de serviço, sacada
ccm churrnsqooira, garagem. R$ 630,00e Cond.Aprux.R$ 90,00
L2188 - Apartamento· Centro - Com OI quartos,co�nha, bwc, área de serviço, sacada.R$440,00 e Cond. Aprox.R$l 00,00
L2200 • Apartamento • Baeoendi • Com 01 suiIB, 02 quartos, sala, c02inha, área de serviço,sacada, bwc, garagem.R$ 780,00 e Cond. Aprox. R$ 95,00
L2202 • Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, c02inha, bwc, área de serviço, sacada
cem churrnsqueira, garagem,R$ 700,00 e Cond. Aprox. R$ 120,00
L2205 • Apartamento· Centro • Com 02 quartos, sala de jantar, sala de estar, c02inha, 02 bwc,
área de serviço, sacada.R$ 650,00 e Cooo. Aprox. R$ 75,00.
L221J6 - Apartamento - Barra do Rio Molha· Com 02 quartos, sala, cozinha, área de selViço, bwc,garagem.R$ 600,00 e Cond. Aprox. R$I 00,00
L2207 • Apartamento - Jaraguá Esquerclo - Com 02 quartos, sala em dos ambientes, cozinha, .

, bwc, área de serviço, sacada ccm churrnsqueira, 01 vaga de garagem.R$ 750,00 e Cooo.
Aprox. R$ 70,00
L2209 - Apartamento - Modelo ton- R$ 400,00 + CoOOominio
L2210 - Apartamento - Centro - Com 01 quarto, cozinha. bwc, área de serviço, sacada. R$400,00 e Cond. Aprox. RS 70,00
L2212 • Apartamento • Nova Brasilia· Ed. Mathedi 11- Com 03 quartos, sala, bwc, cozinha, amade serviço, garagem. Todo Imobil�doR$ 700,00 Cond. ApruKR$15O,00
L2213 - Apartamento - Centro - Com 01 suite com banheira + 01 quarto, bwc, sala, c02inha
rnobiI�, ama de serviço, sacada com churrnsqOOra, vaga de garagem. R$ 650,00 Cond.
Aprox. R$ 100,00.

" L2214 - Apartamento • Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, bwc, sacada
ccm churrnsqueira, garragem.R$ 710,00 Cond. Aprox. R$120,00.
L2215 • Apartamento. Czerniewicz - Com 02 quartos, sala, c02inha, ama de serviço, bwc, gara.
gemo R$ 600,00 Cond. Aprox. R$ 100,00
L3016 - Sala Comercial· Centro· Com 32m2, bwc.R$ 550,00
L3057 • Sala Comercial· Vila Nova . Com 02 bwc, 02 Splint Instalada medindo 90 m2 e rre
zanilo.R$ 2.800,00
L3069 - Sala Comercial- Nova 8rasiia. Com 14Om',Ol bwc, estacionamento.R$ 3.000,00
L3073 - Sala ComerciaI- sao tus- Com bwc, 30m2. R$ 350,00
L4016 - GaJp;Io - Vila Nova· Com 300m',1l3 bw's, esaitóIio. R$ 2.900,00

CENTRO '

,

B· L I R I
(47)
·11

, ,
, ..

91 I

asa ova 8 mi; 1 suíte, 2 quartos, sala, copa,
coz., área festas, 1 bw social, llavjlbo, garagem
p/2 carros. Pré·jnst. spllt, acabo massa corrida,
gesso, porcelan. e slst. de água quente. Falta banheiro, lavanderia e garagem. XV

somente laminado quartos e pintura. Bomplandt, de Novembro. Corupá/SC.
Corupá/SC. RS 148.000,00.

Casa 70m2, 2 quartos, copa e

cozinha integradas, sala de estar,
Terreno 300m2, 12m de frente,
localiz. quadra 15 Planta Baln.
Majorca (barra do Rio Acaraí),
Ubatuba, São Francisco Sul/SC.

RS 24.000,00.

Casa 186m�, 3 quartos, sal�, cozinha, 2
bws, área de serviço, área de festas cl
churrasq., garagem, toda murada. Vila
Lenzi. Jguá do Sul/SC. ACEITA CASA EM

CORUPÁ. RS 320.000,00.

Casa 120m�, 1 suíte, 2 quartos, sala de
estar/Jantar conjug., coz., bw, lavand.,
varanda, ehurrasq. e garagem. Nereu
Ramos. Jguá do Sul/SC. Aceita Finane.

Bancário. R$ 195.000,00.

t I

asa 205m2, 1 suíte, 2 quartos, 1
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. mI!D
Terreno 462m2 (12,5 x 37 x.12 x
40), situado na Rua Roberto
Seldel, a 3Km do centro.

Compá/SC. RS 55.000,00m
.

Terreno 637,SOm2, situado na Rua
Roberto Seidel. Corupá/Se. -

RS 40.000,00. _

Chácara 250.000m2,
no Rio Natal, fundos com
o rio Cachoeira. Ideal para
reserva legal. CorupájSC.

::
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Você escolhe 5U '(00 uista

Bairro: Centro

Apto. com 01 suíte, 01 quarto (Planta original alterada
01 suíte+02 quartos) Sala de jantar e estar, escritório,
coz., lavanderia, churras. e 02 vagas de garagem.01
quadra do Angeloni da Barão - Apto novo.

Valor: R$ 370.009,00.

Bairro: Amizade
Casa de alvenaria com 1 suite + 2 qtos, cozinha
americana, sala, lavanderia e garagem para 2
carros.

Valor: R$235.000,00
Pode ser financiada

Bairro: Champagnat
1 suíte cf closet, 2 qtos, 3 salas, cozinha
mobiliada, 5 bwc, área de festa
mobiliada, garagem para 2 carros,
piscina, depósito, sistema de
aquecimento solar.

1 suite + 2 qtos, 2 salas, sala de jantar, dispensa,
bwc, área de festa com bwc, piscina e demais
dependencias.
Valor: R$320.000,00 aceita imóvel em
Guaramirim ou Jaraguá do Sul e
parcelamento direto com proprietário.

Bairro: Agua Verde
Casa com 2 suítes + 1qto, escritório, salas de
jantar! estar integradas, cozinha, área de serviço,
bwc social, garagem com churrasqueira + edícula
com +-25m2.

Valor:'R$ 320.000,00

Casa de alvenaria com 3 qtos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem, área de serviço, 2 bwc,
varanda. Terreno com 2000m2•

Terreno bem localizado nas margens da BR280 -

+ OU - 3.000M2.

Valor: �$300.000,00Valor: R$380.000,00

Suíte máster + 2 demi-suíte, demais
dependências, TODAMOBILIADA, pisdna.

1 qto de visita c/ suíte, 3 bwc, surte principal, garagem
p/2 carros, toda murada, cozinha, lavanderia.

Apto térreo com 2 qtos, sacada com
, churrasqueira, cozinha mobiliada, bwc, sala,
garagem.
Valor: R$150.000,00
Aceita proposta de casa com major valor

Valor: R$ 535.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF462 - Sobrado I Apto - Centro
São 2 aptos com aproximadamente 85m2 cada (área construída não está averbada).

R$400.000,OO

Sobrado em Barra Velha - Região do 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,OO Aceita carro, terreno e imóvel de me.nor valor

Área comercial cl aprox. 2.000m2 - Em Guaramirim na BR280, ao lado da PRF excelente
área comercial com frente para BR280 e também frente para Rua: Atanásio Rosa.

R$ 1.600.000,00 - Aceitamos até 400/0 do valor em imóveis.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, aesde a compra/venda até o fina ciamento/escrítura .

• • I I' 1:r:J c c

47 3275.4477
9153.8033

'Preços válidos atê a próxima edição deste anúncio ou conforme disponlbilldade do imóvel.

..Amplo apartamento com 1 suíte + 2 guartos
no qual o 3° quarto foi transformado em closet

- sala estar e jantar, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem.

, Mobília no closet sala areial cozinha e banheiros
.. Terraço externo com aRroxe 30m22
- Sacada ampla com churrasqueira,

- Rebaixo de gesso.
- Imóvel livre de enchente.

Ed. Hortência - Jaraguá Esquerdo
Apartamento com 1 guarto.

sala, cozinha,
banheiro, lavanderia,

sacada e vaga de garagem..

R$129.000�00
A ende uma visita.

Casa com 102m2 - São Luís
Sendo 1 suíte cl closet + 2 quartos,

escritório, sala estar/jantar,
BWC, lavanderia,

cozinha MOBILIADA, piscina.
R$ 250.000,00

Casa 3 quartos - Amizade
Linda casa 1 suíte + 2 quartos.
137,52m2 área construída.
Garagem para 2 carros.

Terreno com 461.,85m2 de esquina
R$ 350.000,00

Ed. Ville Ou Soleil- Centro
Apto 1 suíte cl closet + 2 guartos,
2 sacadas, 2 vagas de garagem.

. Area total 121,93m2
Excelente padrão de acabamento.
Prédio cl elevador e salão de festa

R 350.000 00
'

Terreno - Jaraguá Esquerdo
Terreno com + ou - 3.6000,00m2

Rua João Januário Ayroso
Próximo ao TOP Supermercado

Excelente área comercial.
R$ 1.700.000,00

he •

, .

OV IS

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 Crystal Garden
Loteamento Santorini

Bairro Três Rios do Sul.

Apartamentos
a partir de 130.000,00.
Matrícula n.63.394

JARAGUÁ ESQUERDO· Casa com suíte mais
03 dormitórios, bwc social, sala de jantar e estar, cozinha

fechada, lavanderia, Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos. Metragem da casa: 193,00012.
Metragem do terreno: 409,50m2, Valor: R$400.000,OO.

Residencial Bellatrix - Loteamente
Itacolomi II - Bairro

Amizade 1 suite, 2 quartos, banheiro
social, sala, cozinha, lavanderia,
sacada com churrasqueira, 1 vaga

de garagem. R$ 175.000,00.
Matrícula 59.357

fi .c

TERRE O

• LOTEAMENTO
, DONA MARTA
- R$ 68.000,00. -

NEREU RAMOS

R'esidencial Aflantis - 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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H. WOLF 32751594

www.hwolf.com.br
CONSTRUTORA E INCORPORADORA lTOA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



24 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2012

E s
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h -12h e 13:30h -18:30h
Sábados e feriados plantão.

rejan�@atlant·aimoveis.com

Residencial Saint Germain
Bairro Vila Nova

Apartamentos com 1 suíte,
2 dormitórios, bwc social,
sala de estar e jantar, sacada
com churrasqueira, área de serviço
2 vagas de garagem.
Rebaixamento em

gesso nas salas, piso
laminado em madeira nos quartos,
porcelanato nas salas,
preparação para ar-split,
hidrômetro individual.

o emorando·u

esperam 5

R$219.000,OO á R$235.000,OO

Residi Soberano - Vila Nova Razíel Residence
Bairro Baependi

Apto TIPO 1: 1 suíte mais 1 dormitório, sala de estar e jantar,
sacada com cnurras�ueira, cozin�a, área de servi�o, bwc social
e �ara�em,

A�artamentos com OJ suítes, senoo 01
oelas suíte master, lavaDo, sala oe estar e
jantar, saca0a Com cnurras�ueira, cozinna,
área de servi�o, com OL va�as de �ara�em,
e 02 coDerturas.

A�to TIPO �: 1 suite mais � dormitórios, sala de es�r e jantar,
sacada com cnurras�ueira, cozin�af área de servi�of bwc so�ial i

e �aragem,

Apartamento com 01
suíte com sacada,
mais 02 dormitórios,
bwc social, ampla
sala de estar e jantar,
cozinha, lavanderia,
sacada com

churrasqueira fechad
e 1 vaga de garagem.

sacada com churrasqueira, cozinha, área de serviço, bwc social,
R$ 233.000 00 e 1 vaga de garagem. RS 165.000,0

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3{Jsf/UJJ Fead� yrmÁod
-

Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul

A
Apto· Amizade· Apartamento com 2 quartos, sala,
cozinha, area de serviço, banheiro e garagem.

Valor R$ 500,00 + cond.
Vila Lalau, Casa -1 Suíte Closet, 2
Dormitórios, Garagem pI 2 carros.

R$ 280.000,00

Schroeder· Residencial Vila Real, 2
Dormitórios. APARTAMENTOS NOVOS!

R$ 100.000,00

Rau - Casa Nova! 1Suite, 2
Dormitórios, Garagem p/2 carros,

R$ 438.000,00
• Casa Comercial- Rua João Picolli Centro

Valor R$3.000,OO

• Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vila Laau
Valor R$800,00 + R$60,00 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- Centro - Sala comercial com dois
banheiros. 60m2• Valor R$1.000,00 (água íncluso).

Res. Maguilu • Cenro- Apartamento no centro de
Jaraguá do Sul com doís quartos, sala, cozinha, área de
serviço, banheiro e garagem. Valor R$ 650,00 + cond .

Centro· Res. Ágata, 2 quartos
R$ 160.000,00

Amizade· Casa,1 suíte closet, 2
dormitórios, garagem p/2 carros,

R$ 340.000,00

Vila Lalau- Residencial Trento, 2
dormitórios, R$ 135.000,00

Chico de Paula- Casa alvenaria. 3
Dormitórios, Garagem 2 carros.

R$ 240.000,00

Vila Lalau • Residencial Saint German,
1 suíte, 1 Dormitório.

R$ 170.000,00

• casa- Jaraguá esquerdo- Excelente casa com quatro
� dormitório, sala com sacada, cozinha com móveis sob

medida, banheiro. sacada. area de serviços, area de
lazer, ampla garagem. Valor R$ 1300,00 (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.

A partir de:

BAIRRO AMIZA'DE
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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H218D Vila Nova. R$:130
Mil, Área privativa 46,07 M2

I
I

i
H0038 Área priv.: 95,53 m2
-Vila Nova R$: 320 mil por
280 Mil, Consulte-nos !!

Bela Paisagem. Area 20.000
m2. R$:990.OOO,OOAmizade

H0030 Casa com 120m2
R$:106 Mil, Chico de Paula

H0025 Casa 170M2. R$: 320
mil, Res. Jardim Europa

H0044 Ed. Isabella

R$: 220 Mil, Centro

H208D Nova Brasilia
R$: 210 Mil, 95m2

H164Casa com 51 M2

Estrada Nova R$:135 Mil

tR
H014 Área privativa 107

m2. R$: 400 Mil, Baependi

H040 Casa com 70 m2.

Amizade, R$: 160 Mil.

CRECJ 1583..J

H012 Vila Lenzi
R$: 157 Mil

T

H217D Chico de Paula

92m2. R$: 215 Mil

Residencial São Luis. Área
TotaI70.42m2. R$: 149 Mil

H107 Área 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

-1.<' .,

H013 Amizade
R$: 149 Mil

Casa com 70 M2 H132R Casa 206M2
R$: 230 Mil, Vila Lalau R$:450MiI Barra Rio Cerro

H0027 Vila Lalau
R$:185 Mil, 90,43 M2

H210D Ed. Tulipa 97m2. H205 Moradas da Serra

R$:320Mil, Centro R$:249 Mil, Nova Brasilia

H135R Casa de Alvenar
ia. R$: 380 Mil, Centro

HOO22 Sobrado Geminado.

R$:270 Mil, Três rios do sul

H129R Area Total. 2.258m2.

R$190 Mil, Amizade

H212D Centro. R$: 195 Mil,
Área Total11Om2

H165D Geminado 70m2.

R$: 150 Mil, Três Rios do Sul

H037 Sobrado com 129 m2.

Jguá Esquerdo, R$: 250 Mil.

H0015 Ed. Monet.

R$: 194 Mil Baependi

H141 D Area Total 420 M2

R$: 267 Mil, Vila Lenzi

HOO28 Geminado n° 1 d 71 M2
Amizade R$ 135 MiI- Entrega

em Outubro 2012

H211 R Quitinete 30M2

R$:79Mil, Centro
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cf{__esidencialjardim Europa
R$ 127.000,00

* Quartos 02
* Sala de Jantar/ Estar
* Cozinha
* Lavanderia
* Banheiro
* Sacada c/Churrasqueira
* Vaga de Garagem 01

Bairro: Três Rios do Sul

Entrega Setembro de 2012

Edifício Milano Resldenzlale

* Excelente Padrão

* 03 Suítes sendo 01 Suíte Máster

* 02, Apartamento por Andar

* 03 Garagens

* Excelente Localização

Consulte -nos !
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Ref.582.1 - Apartamento
no Czerniewicz com I
Suíte + 2 quartos, bwc
social, sala de jantar, sala
de tv, cozinha mobiliada,
área de serviço, sacada
com churrasqueira e

2 vagas na garagem.
R$250.000,OO.

Ref.615.1 - Casa na

Vila Lenzi com I suíte
+ 3 quartos d sacadas,
cozinha, sala jantar, sala
de tv, 2 bwc, escritório,
área de festas, piscina,
garagem para 2 carros

e demais dependências.
R$360.000,OO.

Ref.608.1 - ExcelentesApartamentos na Ilha

da Figueira. A partir de R$218.000,OO.

Ref. 614. I - 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

R$190.000,00.
R$210.000,00.

Ref. 612. I - Casa no

Jaraguá Esquerdo
com 2 Suítes, 2
salas, lavabo, cozinha
mobiliada, lavanderia,
área de festa com

piscina, deck, bwc
e garagem para 4

carros.Valor sob

consulta.

Ref. 61 3. I - Casa

no Chico de Paulo

com 3 quartos,
2 bwc, 2 salas,
cozinha, lavanderia
e garagem.

R$395.000,OO.

www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.ba'rtelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br
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Fone: (47) 3370-6370 - Barra do Rio Cerro
Plantão- (47) 8433-0377 / (47) 9919-8425

Rua Angelo Rubini, N°972

Fone: (47) 3273 .. 1505 - Filial Centro
Plantão: (47) 8447-0376

Rua João MarcaHo, N° 265 - Sala 05

••
••

Ref.: 315 - Casa no São Luis com 2 dormitórios,
cozinha, copa, bwc, sala de estar, depósito,

garagem. R$ 260.000,00
. ".. .

Imovels

Ref.: 422 - Casa no Jaraguá 99 com 1 suíte +
1 dormitório, cozinha, copa, bwc, sala de jantar/

estar, depósito, garagem, edícula, varanda,
murada. R$160.000,00 - Aceita troca

Ret.: 3534 - Apto na Nova BrasHia com 1 suite + 2
dormitórios, cozinha, sala de jantar/estar, garagem,

churrasqueira, pisc;ina, elevador, sacada
R$198.500,OO

Ret.: 3628 - Apto no Amizade com 3'
dormitórios, cozinha e bwc mobiliados,

churrasqueira, garagem, quadra de esportes,
salão de festas. R$ 13@.000,00

Ref.: 3630 - Apto no Baependi com 2
dormitórios, cozinha, bwc, sala de estar,

churrasqueira, garagem.
R$ 120.000,00

Ret.: 3632 - Apto no Três Rios do Sul com
2 dormitórios, cozinha, bwc, sala de estar,
garagem, área de festas, água, luz e gás

individuais. R$ 110.000,00

Ref.: 3580 - Apto no Centro com 1 sutte + 1
donmitório, cozinha, bwc, sala de jantar/estar,

garagem, sacada, salão de festas.
R$ 175.000,00 - Aceita carro

TUDO QUE ACONTECE EM JARAGUÁ DO SUL, GUARAMIRIM,
MASSARANDUBA, CORUPÂ E SCHROEDER você L� AQUI!
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RS 240.000,00
CASA DA FRENTE
metragem 176m2

R$ 220.000,00
LATERAL
146,95m2

3275.1100
Plantão 9921.5515

I M Ó V E 5
CRECI3326 J

Rua Bernardo Oornbusch, 1568
Sala 031 Vila Lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul I se

Imóveis para venda

mI!
Alvenaria, 2 dormit. (1 suíte),
e demais dependências.
Situada no Bairro Costeira.

Imóveis para locação

Linda vista panorâmica,
possui 2 dormit. (1 suíte),
cozinha cl móveis planejados.

Localizado em condominio
fechado de alto padrão.
Área total de 688 m'.

mil
Ampla residência, 4 dormit.
(suíte cl hidromassagem), demais
dependências e piscina.

asa .. Ilha da FJguejrã

mil
Alvenaria (semi-nova) 2 dormit.,
e demais dependências, em
terreno de 306 m".

BAEPENDI - Apart. 2 dormitJsuíte, 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
CHICO DE PAULO - Casa alvenaria, 3 dormitJsuíte, demais dependo
VILA LALAU - Galpão área 300 m2(ldeaIP/depõsito). Aluguel R$ 2.200,00
VILA NOVA - Apart. 2 dormit. NOVO, demais dependo Aluguel: R$ 700,00
VILA NOVA - Sala comercial térrea (nova), área aprox. 20 m2

•

GUARAMIRIM - CENTRO - Sala comerciai térrea, área aprox. 65 m2

(47)3372- 7Edson Müller
Corretor de Imóveis
CRECI/SC N°. 8530

(47) 9

www.mullercorretor.com.br

COMPRA ALUGA
.

.

VENDE .' ADMINISTRA·
2- 7

Rua. José Menegotti, 410 - Nova Brasfiia
Jaraguá do Sul - se

---------. -------- -
..

\
_..----------------........

r".,-------
! I

--_ .._---_

CÓpda4ra02c1n.a-çSaíotioe/FinaSz.egnaddaO-' s2ccarose.der ,I II Cód, 3053 Vila Nova - Prox. Bar
D. Mamas, �om toda infra-estrutura do Oca - terreno - área +1- 4.147

m2 com galpão de 600,00m2, com
galpões, trator etc. já com Mapa I mezanino.
Georeferenciado. ár. 400 mil mO.

I.! R$2.000.000,OORS 1.800.000,001 _./ \.__ �

11
I I
I !

II
'

Cód. 2017 - Centro -

I Cód.2021·Centro • Edif. Juliana-Apartamento 1 suite, 1 quarto, Apartamento 1 suíte, 1 quarto, salal
salal copa, cozinha, lavanderia, I copa, cozinha, lavanderia, bwc,
bwc, churrasqueira sacada I I churrasqueira, sacada garagem - ot
garagem - ABRIU2013 _j I R$ 185 mil

�Ior �$ 205 mil _ \____________ \_

Cód.1048 Centro - Rua: Procópío
Gomes, Casa de esquina - com 4

quartos, sala, sala Iv, copa, cozinha,
lavanderia e garagem. terreno 530 m2,

Valor do imóvel

R$ sob consultaa

/�._---_._--------_ ..-

Cód .1105 - Vila Lenzi - Casa
mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

cozinha, despensa, lavanderia
varanda, garagem, churrasqueira,

jardim - R$ 190 mil

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

Sob consulta

)

TERRÉNO RARA lOTÉAMENIO NA ÁREA"INDUSTRIAL �
," • • •

.
.

i.

OE ?lÇ.ARRAS COM 160 MIL Mi • FAZENDO FRENTE· ',,;
. ,COMlf3� J01 - PRÓX POSTO LEÃÓ BRANécr "'.

'

ÁREAS RESERVA LEGAL
ha - Avaliado em R$ 1.050.000,00 preço de Oportunidade R$ 230 mil

250 ha - Avaliado em R$ 1.800.000,00 preço de Oportunidade R$ 330 mil

500 ha - Avaliado em R$ 3,600.000,00 preço de Oportunidade R$ 550 mil

750 ha - Avaliado em R$ 5.400.000,00 preço de Oportunidade R$ 770 mil

1.000 ha - Avaliado em R$ 7.200.000,00, preço de Oportunidade
R$990mil

10.000,00 ha - Avaliado em R$ 70 milhões, preço de Oportunidade
R$ 9,2 milhões

170 ha Tibagi - Pr - Avaliado em R$ 2.800.000,00, preço de Oportunidade
R$460 mil

15 GLEBAS DE 2,00 ha CADA - Avaliado em R$ 70:000,00 CADA preço de
Oportunidade R$ 25 mil CADA .

Magnifica Minflradora Manganes (RO) -R$ 24 milhões

Magnifica Mineradora Estanho lOuro (PR) - R$ 24 milhões

TEMOS OPÇÕES DE GRANDES ÁREAS PARA REFLORESTAMENTOS, LOTEAMENTOS OU PORTO SECO EM GARUVA E ITAPOÁ
• , \ 1 ' � .' •

'

Casas Bairro ÁrealTerreno· Construção' Valor
1048 Centro 532m' 150m' 850mil
1066 Praia Barra do Sul aprox.90m' 100mil
1075 Chico de Paulo 430m2 120m' 155mil

cód.2010-Bal. Camburiú- - Edif.
1107 Nereu 375m' 100mOmadeira 60mil

Cód.1100 - Vila Lenzi - Casa 1 Apartamentos Local
cItada infra-estrutura, si, copa/coz. suíte, 2 quartos, sala jantar, sala TV, Cód.1110-Firenze -casa nova-1 2002 SFS/Ubatuba 1 quadra domar 70m'/Suíte+2q 115mil
sacada envidraçada, 2 quartos, copa, cozinha, despensa, bwc, suíte, 2 quartos, salal copa, 2017 Amizade Cond. 3quartos 140mil

garagem. lavanderia varanda, piscina 7 x 4 , 1 cozinha, lavanderia, bwc, Terrenos Área
De: 460 mil por garagem, sala de festas e churrasqueira 2vg garagem -R$ 3040 Centro(prox.Kohlbach) 3.000mZ+l- 510mil

3051 GuaramirimBR280 2.450 m' 3aluguéis 450mil
360 mil churrasqueira, jardim R$ 380mil 250mil 3054 João Pessoa jr 918,00m' 180mil

__./ 3055 Barrado Sul +J-350m' Próx, rapiche lag 25mil
Chácaras
4006 Mass./RibGustavo201.000m' 185mil
4007 SãoBonifácio' 242.000m2 • (Prox.Palhoça) 150mil
Aluguel- Centro - ap 3quartos R$795,OO

Centro-ap 1 quarto churrasqueira R$500,OO
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A consultoria Habitacional
deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.
WS Imóveis, correspondente
credenciada pela Caixa
Economica Federal.

Financiamentos

1'\
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

32 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2012

47 3373-34'04
47 3373-0066

Residencial
Santo Amaro

Residencial São Gabriel, localizado na Ilha da figueira,
em Guaramirim. 2 dormitórios, bwc social, cozinha,

área de serviço, sala de estar/jantar, sacada c/ churras
Queira, vaga de estacionamento. O Empreendimento vai
contar com área de festas e playground. Área privativa

. de 55,86m2• Pré- lançamento, Consulte-nos.

Ref 309 Amizade/ Guaramirim Casa Geminada com

2 quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia,
condominio fechado, com área de festas comum,

estacionamento e playground.
R$ 110.000,00

334 Avai/Guaramirim, Casas Geminadas com 02

quartos, sala cozinha, copa, bwc social, área de

serviço, condomínio fechado, com área de festas
comum, estacionamento e playground.

Pré-lançamento

Sábado,15 :. S I.b,
Das 9h às 16b no pátio do
Supermercado Super Ireis,
Bairro Avaí,Guaramirim.

WS IMÓVEIS
,

Fones (47) 33�3-3404 I 3373-0066
consult,oria@jmobiliariaws.co,,":f;lrc -! www.i11l0bilr��iaws.com�br

.
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Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.chal'simoblllaria.com.br
Fone 473371·1500

Plêntio 419916<;1500 I ge39�15()O
,. '1tf\d�i.chªI,lmoblll�uil.oom �br

VENDE Ref. 1338 - TERRENO Cf BENFEITORIAS. RI
70- Lateral da Rua Adolfo A. Emmendoerfer - 1a
Rua á esquerda antes do cemitério. Barra do Rio
Molha - Jaraguá do Sul - Área do
Terreno:1.225,00m2, sendo: frente cf 35,00m. Area
construída: 110,00m2• Divisões Internas: Cozinha,
02 bwc's, churrasqueira, depósito e piscina.

VENDE Ref -13111 • EDIFICIO TORRE DE PRATA
Rua Marina Frutuoso, ao lado do n° 111, Centro-Quarto
Andar, com Sol da Manhã (Em Construção)2 Dormitórios,
sacada com churrasqueira, garagem, estar{jantar, bwc,
cozinha/área de serviçoÁreas de 119,94 m2 total e 75,93
m2 privativaValor negociável.

TERRENOAPARTAMENTO

CENTRO

VENDE Ref - 1364 - Rua: Prefeito José Sauer
Vila Rau - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área aprox.: 500,OOm2.
Sendo: frente c/ 17,OOm, fundos c/ 16,08m, lado
direito c/ 28,35 e esquerdo c/33,93m.

VENDE 13123 APARTAMENTO - Rua Goiás - Vila Lenzi
Jaraguá do Sul. Residencial AKIRA- Apto 105. Área
total: 103,43m2. Área privativa: 82,67m2. Divisões
intemas: 01 suite, 02 dormitórios, sala esfar�antar,
cozinha, bwc, área de serviço, sacada com

churrasqueira e 01 vaga de garagem de nO 07.

TERRENO

VILARAU

VENDE 1399 - APARTAMENTO - Czemiewicz
Jaraguá do Sul. Residencial Tijucas - apto 201.
Área total: 107,00m2• Divisões internas: 01 suíte,
02 dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, bwc,
área de serviço, sacada com churrasqueira e

garagem.

APARTAMENTO

VENDE
1394 - Rua Tecla Kirschner Todt, 170 • Amizade
Jaraguá do Sul. Área do terreno: 393,58m2. - Área
construída: 150,00m2. 01 suíte, 03 dormitórios, bwc
social, sala estar, sala jantar, cozinha, área de
serviço, garagem, Depósito, dependência, área de
festas d churrasqueira e piscina.

APARTAMENTO

VENDE
Ref - 1320 - Rua: Carlos Frederico Ranthum
Santa Luzia - Jaraguá do Sul
Area terreno: 338,72m2 área construida
aprox.: 280,OOm2

CASA

ALVENARIA

APARTAMENTO

1333 - APARTAMENTOS - Rua Fredolino
Martins, 38 - Tifa Marfins- Jaraguá do Sul
Dívisões internas: 01 suíte, 01 dormitório,
sala estar/jantar, cozinha, bwc, área de
serviço, sacada c/ churrasqueira e uma vaga
de estacionamento.

SOBRADO

COMERCIALlRESIDENCIAL

•

Imo
., .

I a r I a���51

VENDE Ref.1342 - SOBRADOALVENARIAC/SALA
COMERCIAL. Rua José Narioch, 1430 - São Luis
Jaraguá do Sul. Área do terreno: 650.00m2. - Área
construída aprox.: 325,OOm2. Divisões Intemas: Parte térrea:
Restaurante d salão, cozinha, bwc, cancha de bocha d bwc.
Garagem. Parte superior: Apto d 03 dormitórios, bwc, sala
estar e jantar, cozinha, área de serviço e sacada

SOBRADO

ALVENARIA

VENDE Ref. 1343 - Rua Bertha Weege, 2561. Barra do Rio
Cerro - Jaraguá do Sul - Área do terreno: 1.000,00m2. -

Área construída aprox.: 260,00m2. Divisões Intemas: 04
dormitórios, bwc, sala estar e jantar, cozinha, área de
serviço, escritório, depósito, Garagem. Fundos com área
de festas d fogão a lenha, churrasqueira e garagem

CASA

ALVENARIA

VENDE 1377 - TERRENOS - Rua João Meurer, sinO
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul. Próximo
Comunidade Santa Paulina. Área do Terreno:
420,OOm2. Sendo: frente e fundos c/ 15,OOm, lado
direito e esquerdo c/ 28,00m.

TERRENO

VENDE 1384 - TERRENO - Rodovia SR 280, Km 59, n°
620. Guaramirim
Área do terreno: 4.030,70m2.
Sendo frente com 35,50m, fundos c/31,70rn +

4,OOm p/ Rua dos fundos.
TERRENO
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Alberto·Gil Marquard
c t de Imóvel

ReI 082 - Barra do Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/ 92,90m2 - 3 qtos, sala estar/

jantar, bwc social, COZ., área de serviçp e g �'I

- Terreno c/ 191 ,80m2 - R$180.000,00

ReI 088 - Rio da Luz - Casa de Alvenaria
Geminada c/ 69,11 m2 - 2 dorm, sala estar/
jantar, COZ., bwc social, área de serviço,
gar. - Terreno c/116m2 - R$129.900,00

ReI 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/133,50m2 - Suíte + 2 qtos,
bwc social, sala estar / jantar.hcoz. área de
serviço, área de festa com c urrasqueira,
garagem para dois veículos - Terreno

é/334m2 - 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$129.900 00

,.

Ref 095 - Barra do Rio Cerro - Terrenni
Industrial cf 55.000m2 - Frente para

iI'

a Rodovia Estadual Wo�gang Weege
(Entre a estofados Bell Art e a Nanete

Malhas). CONSULTE-NOS!
Jaraguá Tower - Centro - Aptos de 2 e 3
dorm cf s.ufte, sala de est�rfjantar, cozinha,
bwc social, area de serviço, terraço com

churrasqueira, garagem. (lntorp. R.1-61.952)

Ref 085 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria
C/ 153m2 - 2 dorm, sala estar�antar, bwc social,
coz., gar. + edícula C/ área de serviço, bwc social,
dispensa e área de festa com churrasq. - Terreno

C/ 334,12m2 - R$180.000,00

Pastcr Albert Schneider, 1946 � tEP 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se I marquardtjmoveis@gmail.com .'.,
,

' ,
�

\

,

' ,
,

RENATO STEFANI
Corretor de Imóveis - CRECI 14.407 (47) 3371-8851

9993-3881Rua Leopoldo Veloso, 88 - Jaragua do sul/se
EmaU: stefanitb@ibest.com.br

Chacrinha Sta Luzia com 6.000 m2,casa
de alv. com 2 quartos, lagoa,area de
festas R$ 250 mifAle Carro, Apto.

Terreno 450,00 m2, asfalto prox.
Brasão R$ 105 mil

Terreno bontto ao lado Choco. Leite com

asfalto, escriturado. R$ 90 mif
Terreno .. Amizade 'com 400,00 m2,
astaíto, escritura. R$.aO mil à vista

Casa Alv. 2 Quartos Prox.

Unerj R$ 185 mil
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IMÓVEL • CAMINHÃO · EQUI"
AGRICOLA - (AR DE GIRO ·

QUITA�O DE FINANCIAMENTO

CREDITO lflTRftDA
RS 950 Mil
RS 810 Mil
R$ 625 Mil
RS 535 Mil
RS 348 Mil
RS 310 MIL
RS 255 Mil
RS 210 Mil
RS 145 Mil
R$125Mll

1

RS 82 MIL
RS 79 MIL
RS 62 MIL
RS 43 MIL
RS 33 MIL
R$29 MIL
R$21 MIL
RS 19 MIL
R$14 MIL
R$11 MIL

IMÓVEIS
APARTAMENTO

• Vendo um apartamento no jardim
Europa, Bairro Baependi, 2 andar,
2 quartos, valor R$ 120.000,00 Tr:

9642-1720. Pronto para morar AP.

novo

• Vende-se APTO no centro c/ 02 dores,
sala e cozinha. Entrega mês 10/13,
Apenas 127.900 mil. (Financiamos
Minha Casa Minha Vida) Fone 9655-
566'3 ou 30840408 CRECI 19368.

• 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 - Baependi.

• VENDE-SE Apartamento 304 no

Residencial Mont Vermont, 1
suíte + 1 quarto e demais dep. 1
vaga de garagem. No Czerniewicz.

R$210.000,00. Tratar 9979-0650
com Clesio.

• Apartamento c/ 2 quartos +sacada

c/ churra.squeira, área de festa,
áreas de 53 á 65 m2• R$ entrada +

parcelamento + financi. Tr: 9159-
9733. Creci 14482.

IMÓVEIS
APARTAMENTO
• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde
2 qtos sac.c/churrasq. Só manhã

sego piso de frente 56 m2 área

priv.+garagem R$125.000,00 8443-
363.

• Apartamento com 2 quartos, sendo
um mobiliado, cozinha e área de

serviço mobiliadas, vaga de garagem,
aceita financiamento e FGTS. R$
130.000,00. Tr:9159-9733. Creci
14482.

• Apartamento com 1 suíte mais
2 quartos, sala dois ambientes,
sacada com churrasqueira, no Bairro

Czerniewicz.R$ 170.000,O,O.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/
8414-1898

• Vende - se apto na praia
Itajuba 65 mt2 c/ suíte,
aceita carro, Tr: 8448-8644

• Vendo APTO em Três rios do

sul c/ 02 dor, sala,cozinha.
Apenas 109.900. Fone 9655-
5663 ou 30840408 CRECI

19368.'

• Vendo APTO no centro c/ 02
dor,sala e cozinha.Entrega
mês 10/13, Apenas 127.900
mil. (Financiamos Minha Casa Minha

Vida)Fone 9655-5663 ou 30840408
CRECI 19368.

• Vendo APTO, na Vila Rau, com
1 dor,sala,cozinha.R$ 104.900

(Financiamos Minha Casa Minha Vida)
Fone 9655-5663 ou 30840408 CRECI
19368.

• Vendo APTO na Barra, com 2

dor,sala,cozinha. Mobiliado por
apenas 148.900.(Pode financiar) Fone
9655-5663 ou 30840408 CRECI
19368.

IMÓVEIS
CASAS

• Vendo Sobrado em Três rios do sul,
c/90m2,c/3 dor,sala,coz,WC,área de
serviço. R$ 150mil.Pode Financiar. Fone
9655-566 ou 30840408. CREC119368.

• Vendo casa pelo sistema Minha Casa

Minha Vida. Fone 9655-5663 30840408.
CRECI19368.

• Vendo casa de alvenaria c/150m2, 1 suite
mais 3 dor, casa nova por apenas 189 mil.

Fone 9655-5663 ou 30840408 CRECI

19368.

IMÓVEIS
CASAS

• Vendo Casa no amizade c/160m2
1 suíte c/ closet+2 Dor, área de
festa+3 garagens, terreno c/420m2•
Apenas 320 mil.Fone 9655-5663 ou

30840408,CREC119368

• Vendo casa nova na Barra c/70m2,2
dor,sala,coz,WC,área de serviço. Apenas
145 mil. Fone 9655-5663 ou 30840408
CRECI19368.

• Vendo casa nova no amizade, R$ 135mil.
(Rnanciamos Minha Casa Minha Vida)
9655-566 ou 30840408. CRECI19368.

• Vendo casa no Jaraguá esquerdo, R$
149.900, fica a 1.5 km do centro da

Cidade. 9655-566 ou 30840408. CRECI
19368.

• Vendo sobrado com 190 m2 com 3

moradias independentes, área coberta,
garagem para 4 carros, churrasqueira, na
rua 600, centro de Balneário Camboriu. Tr:

IMÓVEIS
SALA COMERCIAL
• Alugo sala comercial com 80m2, na Rua

Affonso Nicoluui (atrás do Mercado
Brasão) - no Rau. Tr: 3273-2119

• Aluga-se 2 sala comercial no centro de
Corupá 60 mP cada, sobre loja. Tr: no
horário comercial. 3375-1004

• Aluga se sala comercial em Guaramirim
com 18 mP, 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$ 600000,00 Tr:

3371-6623

v I
•

#(t

ImÓveis Lida
EXI:1ERIÊNCIA + COMPETÊNCIA

47 3367-6101

• Vende-se casa nova no São Luis, c/74m2
por apenas 155mil. Pode financiar. Fone
9655-5663 ou 30840408.

• Vende - se casa averbada em Blumenau, .

casa, 46 m e terreno 675 m valor de R$
140.000,00 ou troca - se por uma em

Jaraguá. Falar 140 mil, ou troca-se por uma
em Jaraguá. Falar c luciandro 91374420
ou 8440-0390 Raquel.

• Vendo Casa de alvenaria com dois quartos,
o terreno tem 400 m2 no Bairro Três Rios
do Norte. R$ 118.000,00 Tr: 9613-5553
aceito propostas.

• Vende - se casa de alvenaria 60m2

próximo a praia de ltajuba. Escriturado. R$
120.000,00. Tr: 8448-8644/9936-7400.

• 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 /8455-
7810.

• Vendo uma casa de alvenaria no Jgua 84,
130 mP, 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.

CHÁCARA
• Vendo Sitio há 2 km do centro de Jaraguá
c/ área de 11.600 m2 c/ casa de 160m2
c/1 suite,2dor, área de festa +galpâo
de 80m2.R$ 235 mil. Fone 9655-5663
30840408.CRECI19368.

• Vendo uma chácara de 50.000,00 mt2 com

nasoente, cachoeira, plaino pronto para
construir. R$ 110.000,00. Tr: 3376-0726.

LOCAÇÃO
• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito
Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. Tr:
3275-1185/9912-6200.

• Alugo Kitinetes para até 2 pessoas, na
Rua PrefeitoWaldemarGrubba, 1532 -

Baependi. Tr: 3275-1185/9912-6200.
• 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 Roeio Pequeno (próximoao centro).
Tratar com a Imobiliaria Regência 3444-
1452 Ou 3275-6829 com Laudes.

• Alugo quartos. Tr: 3275-4315 com Marlene.

• Alugo apartamento no amizade. Uma '

suite, mais um quarto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de serviço e garagem
para dois carros. Valor R$750,00. Tr: 8851
9651

• Vendo ou alugo. Casa em Schroeder. Uma
suite mais dois quartos, sala cozinha área
de serviço, garagem. Com 97 m2• Aluguel
R$900,00. Venda R$250.000,00. Fone:

,

88519651

• 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.

TERRENO
• Vendo 2 lotes R$ 65.000,00, cada c/
351,00m2(13 x 27,00) (Financiamos
Minha Casa Minha'Vida) Fone 9655-

5663 ou 30840408,CRECI 19368

IMÓVEIS
TERRENO
• Vendo Terreno no amizade

c/340,51m2.R$ 75 mil. (Financiamos
Minha Casa Minha Vida) Fone 9655-
5663 ou 30840408. CRECI 19368.

• Vendo terreno no centro de Jaraguá
c/1.140m2 por apenas R$ 520 mil. Fone
9655-5663 ou 30840408. CRECI 19368.

• Vende-se Terreno no Amizade

c/3"40,51m2. R$ 73 mil. (Financiamos)
Fone 9655-5663 ou 3084-0408

• Vendo terreno com 1000 mts sendo

600 mts de área útil, e 20 mt de

frente, no final da rua, bairro Água
Verde.R$ 200.000,00. Tr: 8812-8971

• Oportunidade vendo um lote em

Guaramirim com 368m.2 ,escriturado
pronto p/ construir R$70,000,00
aceito propostas Tr.9122-7190

• Terreno de 720 m2 em Corupá 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 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 mP 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 mt2 (doe. ok) c/ varias arvores
frutíferas, perto da escola, mercado, Weg,
parque aquátiCO e a menos de 10 mino do

-

Centro. Valor R$ 185.000,00 -Tr.:(11) 5560-
1193/ 6657-0940 direto com proprietário

• Vende - se terreno com 18.750 mt- ,

ideal para loteamento com frente de 50
mt2 situado na Rua Ano Bom, área plana,
em Corupá. Tr: 3375-2286 com Roberto /
3375-1152 Rose depois das 21:00.

• Vende se Terreno com 10.680 mP, ideal
para loteamento, com frente-75 mt

situado na Rua Ano Bom em Corupá. Tr:
3375-2286 Roberto ou 3375-1152 com

Rose depois das 21:00.

• Vende - se terreno 2500 mt2 plaino no Rio

Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-0726

• Terreno na praia de Itajuba, R.$..
10.000,00 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

• Vende se um terreno 7.522 mt2 Rio

Cerro. 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.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR
,

DE IMOVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

094 -Ilha da Figueira, casa em alvenaria
com 149,41m2 e terreno com 356,25m2.
aceita casa em ltapema ou de menrn: valor
na Ilha da Figueira). R$370.000,OO

068 - Centro - apartamento com área
privativa de 76,04m2 e área total com
113A4m2. R$185.000,OO

062 • Ubatuba, casamista com 140,OOm2
e terr: 307,51m2. (aceita imóvel de menor
valor em Jguá do Sul). R$115.000,00

125 Vila Lenzi
com 1.377,1 Om2
R$ 300.000,00

109 - Nereu

Ramos, área de

11.470,OOm2
(ótimo pi indústria).
Aceita imóveis.

R$ 450.000,00
'057 - Nereu Ramos - Geminado em

alvenaria com 90,OOm2.
R$110.000,00

097 - Nereu Ramos - terreno com

349,16m2. R$100.000,00 002 - Nereu Ramos, terreno com
408,00mZ. R$95.000,00

030 • Sanlo Antonio - cf casa
de alv., rancho, lagoa, cf área de
175.000,OOm2• aceita imóvel de
menor valor. R$450.000,OO

043 - Água Verde, terreno com

371 ,00m2• R$ 96.000,00
080 - Nereu Ramos, terreno com

1.893,00m2. R$ 700.000,00
055· Rio Cerro I . terreno com área
aproximada de 12.000,OOm2 (com 02

galpões).R$ 480.000,00

003 - Santo Antoni91 terreno com área de 89.268,00m2 R$1.200.000ÓOO006 - Três Rios do "ui, terreno com aproximadamente7.000,00m2

�$400.0O ",00019 - Schroeder, terreno de 6.576"'68m2 R 280.00�uO020- Barra Velha, terreno com 30o,00m2............................................................................................................................. $ 30.00u,00.
023 Santo Antômo terreno com área de 475.650,oom2 �R 960.000,00
029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317 70m2 - R 2.000.000,00
032 - Ribeirão Cavalo, terreno com 9.3Ó9,60m2 i 500.000,00037 - Vila Rau, terreno com 2.407,30m2 R 650.000,00
038 - Ribeirão Cavalo, terreno com 17.590,11m2 R 300.000,00
041 - Nereu Ramosj terreno com 20.321 ,80m2 R$1.500.000,00
048 - Ribeirão Cava o - terreno com área de 51.000,00m2 R$ 80.000,00
049 - Nereu Ramos, terreno com 600,00m2 Rfi5.000,oo050 - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2, R 5.000,00
052 - Nereu Ramos - terreno com 527}7m2 R$ 30.000,00
058 - Nova BrasíliaNterreno com 15.84.);,45m2 R$ 2.000,000,00
059 - Três Rios do arte, terreno com 3ô,.\00m2 , R$ 75.000,00
070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71 j 4o,20m2 R'll 2.850.000,00
089 - Amizadefterreno CHAMPS ELYSEE com 350,00m2 RI145.ooo,00099 - Corupá, erreno com 2.200,00m 2

R 350.000,00
107 - B� 280, Nereu Ramos- terreno com 78.009,.00!)l R$: .000.009,.00112 - Sao LUIS (na parte dos terrenos) com 387,o0m2 IiI115.00u,00130 - Amizade - terreno com 51.500,OOm2 R 500.000,00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m2 : R 120.000;00

CASAS

COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 - Edifício lergamo - Centro !
I

004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,00m2 e terreno com 450óOom2 valor RI180.000,00
025 - Nereu Ramos casa de alvenana com 58,08m2 e terreno com 322, Om2 R 115.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,OOm2 e terreno cf 329,00m2 aceita sítio R 220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 58,00m2• Terreno de 443,50m2 R 136.000,00
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,00m2 R .1301000,00055 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria cf 37.82m2 e terreno c/337,50m2. (aceita financiamento bancáno) R ; 08.000,00
069 - Vila Lalau, casa mista com 11 9,00m2 e terreno com 390,60m2 R$ 250.000,00
071 - Santo Antonio, casa de alvenaria com 80,00m2 e terreno com 324,00m2 R$11 0.000,00
074 - Nereu Ramos casa com 181,00m2 e terreno com 2.497,00m2 R$ 650.000,00
075 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 121,42m2 e terreno com 395,12m2 R$150.000,00
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 estilo enxaimel com 216,00m2 e terreno com 985,00m2. (aceita apartamento como forma

��f���:��1nos·�·CaSa·de·iilv:·Ci'10úiom2·€itemiiio·ci4i5;OOm2(acetta·àpto·d€i·menor·vaio0·:·.::·.:·.:·.::::·.:::::·.·.·.·.::::·.:·.�*I�8.888,gg
1 �g � �;�o����d_oc��aaJ�e����ca���.9ié%�BO�2·mais·Qaipão:·TeiT."CI {574}éimqaceita-aPtO'de'me'nOr'VaIOrj:::�115��0�d��0
175 - Nereu Ramos· casa de alvenaria de aprox. 121 ,42m�. e terreno cf 455,00m2. Aceita financiamento bancário

1Ag������:����g�;Çaã�kaivenarticom·1·2g:00m2·m'ãis·edfcüia:Terreiio·com·Ôti6;êiom2·:::.·::::::::::::::::::::::::::::::::::.�fVlo��%��
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m2 e terreno com 2.500,OOm2 R$180.000,00

!'

044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,00m2, cf casa, área de festas, rancho. lagoas R$500.000,00

APARTAMEHfO

036-Água Verde com área total de 52,71m2 R$100.000,00
039 -Apartamento Agua Verde com área total de 52,71m2 R$100.000,00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 R$ 275.000,00
063 - Cenro- apartamento com área total de 96,37m2 R$175.000,00
073 - Três Rios do Sul. apartamento com 63,70m2 R$130.000.00
106· Centro - apartamento com área total de 120,86m2 R$ 235.000,00
237- Ribeirão Grande do Norte c/123.300,00m2,c/ água corrente, plantação de arroz. banana R$ 500.000.00
'lo'"'llfilÃn. ." ' ·'1 ;, ;.. •

,. .,
. . ""'" n

utl'i'�, Ydíi!Jjj. ' ./b '_ _. II; e
r .�, ;,

_
•.

Apartamento Centro : R$700,00
Apartamento Centro R$850,OO

LEILAW.MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECI011420

·Ret. 95.1 - Nova Esperança/Guaramirim
'Com 2 quartos.
'Terreno de esquina c/450m2

,
'Área construída aprox. 70m2
'R$ 150.000,00

·Ret. 53.1 • Centro/Guaramirim

'Apto com 2 quartos
'Área do imóvel: 60m2

-R$ 150.000,00

·Ref. 3.2 - Avaí/Guaramirim
'Área Terreno: 889,20m2
·R$ 300.000,00

.

. �ef. 120.2 - Tibagi/Guaramirim
. Area do terreno: 8.250m2
'Valor Sob Consulta

-Ref. 157.1 - Caixa d' Águar Guaramirim
'Área do imóvel: 80m2
'R$ 80.000,00

'Ref 120.1-lIha da FigueiralGuaramirim
'Área do terreno: 363.6m2
·R$110.000,00

Rua Vinte E Oito De Agosto) 728

Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47) 3373-1905

·Ref. 114.1-Cenlrol Guaramirim
'Área do imóvel: 385,32m2
'Área do terreno: 450m"
'R$ 750.000,00

·Ref. 76.2 - Vila Progresso/Guaramirim
·Área do imóvel: 144m2
. Área do terreno: 324,15m2
R$ 180.000,00

www.leilaimoveis.com.br
.

·Ref. 159.1 - Centro/Guaramirim
·Áréa do imóvel: 70m2
'Área do terreno: 264,15m2
'R$ 180.000,00

. Ref. 181.1 - Bananal do Sul/Guaramirim
'Área do imóvel: 80m2
'Área do terreno: 560m2
-R$ 88.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamento no Residencial

Ávila, bairro Jaraguá 99.

Possui 02 quartos,
sala/cozinha, banheiro social,
área de serviço, playgroud, 01

vaga de garagem.
Área de 47 ,85m2 com entrada

de R$15.000,00 e saldo

financiável pela Caixa

Econômica Federal.

Casa, na Barra do Rio Cerro
02 dormitórios e demais dependênci

as. R$ 560.00

3376·5050
R. Feliciano Bortolini, 1161 • Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net

1MB 14

Barra do Rio Cena
01 suite, 02

dormitórios, 01 vaga
de garagem e

demais

Plantão: Anderson 9'5 J -9028

www.imobiliariareal.net

IMB41- Rio
Molha

02 dormitórios,
01 vaga de

garagem e

demais

dependências.
Área útil 60m2

R$160.000,OQ

IMB291-

Vila Lenzi

02 doon�óríos,
e demais

dependências
Área útil

63,91nf
R$ 156.000,00

Apartamento, na Vila Lenzi
02 donnftórios e demais dependências.

Valor R$ 440,00 + oondomínio.

Apartamento, na Vila Nova
02 dormitórios e demais dependências.
R$ 500,00 + 70,00 de oondomínio

,

I
I
I

l Quartos.1 Banheiro a, demais
I dapendênciasSacada c/Churrasqllalra+ 1 VagaI de Garagem. Valor R$ 165.000,00
I

IMB242

-Jaraguá 99
02 dormitórios, O

vagas de

garagem e

demais

dependências.
. /:vea útil 59m2,

R$139.ooo,00

1MB 13 -- Nova Brasília. 01 suíte, 02
dorrn�órios, 04 vagas Çe garagem e

demais dependências. Area oonstruída
270m2. R$ 480.000.00

1MB 130 - Chico de Paula - 03 dormitórios,
01 vaga de garagem e demais

dependências. Area ronstrufda 130m2
Valor R$ 180.000.00

1MB 204 -Barra do Rio Cerro 04 dormitórios, ,

03 vagas de gar. e demais dependo Área
construída 126ni. Valor R$ 180.000,00

1MB 62 - Baependi. 01 suíte másler, 02
dormitórios. 02 va,gas de garagem e demais
dependências. P>rea oonstruída 211,91m2

R$ 650.000,00

1MB 258 - Barra do Rio Cerro
Terreno corn 351,5m2• Terreno com

336m2. Valor por terreno R$ 185.000,00

1MB 128 -- Barra do Rio Cerro
Área total 12555m2
Valor sob oonsulta.

1MB 211 -Bara do Rio Cerro
Área total 360m2. Valor R$ 90.000,00

1MB 160 -Rio Cerro I Área total 558m2
Valor R$ 95.000,00

CÓO 414 CASA DE ALVENARIA. Bairro São
Luiz.3 Quartos,1 Banheiro e,demais
dependências.c/l Vaga de Garagem.

Valor R$ 170.000,00 I

-...!

1,
I
I
I

CÓO 435 CASA DE ALVENARIA. Bairro Jguá :
: 99.1 Suíte, 2 Quartos e, demais dependências.l i
: Vaga de Garagem. J
( V�I���$_�7�:_0���0.: J

:. CÓO 392: RESIDENCIAL FAMILIAR C/2 PISOS
I (BAIRRO RAU)
I APTO 01 c/68,87m2: 2 Otos.,Sala,Cozlnha, 1
: Banheiro,l Vaga de Garagem ,Churrasqueira
: . e.cemaís dependência. R$ 135.000,00

APTO 02 C/72,20m2: 1 Suite,1
Oto.,Sala,Cozlnha,Banhelro Social e, demais
dependências, Churrasquelra,l Vaga de

Garagem. R$150.000,00.
I
I APTO 03 CI 74,53m2: 1 SUite,l
: Oto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais
: dependências, Sacada ,Churrasqueira,1 Vaga de
I Garagem. R$155.000,00.

APTO 04 C/79,63M2; 1 Sulte,l
Oto.,Sala.Cozlnha,Banhelro Social e, demais

dependências, 2 SacadaS ,ChurrasQuelra,l Vaga
de Garagem. RS 165.000,00.

CÓO 439 SOBRADO.Bairro Centro. 1
SUite,2 Quartos e, demais dependências.2

Vagas de Garagem.
Valor 465.000,00

VENDE-8E
. TERRENO CHAMPAGNAT - ALTO PADRÃO

. '.

.

.

Bairro Amizade, Escriturado, Livre de
. enchente, terreno alto.

,

:Area de 392 m2• Valor: a consultar.

.

TRATAR: 9929-8488

BARBADA EM PICARRAS!
, �

Casa, 2 dorm, demais dep. com 103m2, terreno
300m2, excelente localização, bairro Nossa

Senhora da Paz.

APENAS: R$ 125.000,00 Cac/carro)
Tratar'fone: (48) 8431·2223

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRECI3171-J

O nosso desafio é fazer você feliz

Guoramirim:

C05JO 140m2 t 1 suite + 3 quartos/sota
estaT,cozinha,ór$1l serviço,6rea de festa.

J060 'essoo:
Apartamento 51,OOm":!. 2 quartos,cozinha e
safa conjugado,churrosqueira no sCf<:;ada,
banheiro sociol e garagem. 1

..

Jaraguo esqeerdo',
coso 140m2 com 1 suite+3 quartos

Centenario:
casa 222,oom2 uma suite.z
quartos.banheiro
socíai.hidromassagem.lareira.sala de

Centro, Joraguó do Sol.

Coso de alvenaria, 90m2
lateral do Marina Frutuoso

Uno do Figueira:
Galpão inclustrial,terreno com 3.202m2,Área

Vi (I laia!);
Apartamento com 2 quarto '1 svit(;t e um banheiro
soçial,cozinhot 5(:1«'do (om c!uJrtQsqueirOiireo de
Iil.it.rviço,sali:1 e garagem.

RioCerro:
Casa com 2 quartos.banheíro social, sala,
cozinha iirea de servi�o e garagem.

Jaraguá Esquerdo:
terreno com 325,OOml6tima localização
totalmente asfaltado e com toda
infraestrutura necessório para construir

Centro:

Terreno de 548JOÔm2 com (aSO de

100,OOm2

Aguaverde:
Terreno de 435�50m2 de 'esquina proximo
Igreja S60 Judas Tadeu

Bairro: Nereu Ramos
Terreno com 200.000m� frente com

196metros para br 280

Antigo Autódromo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Leopoldo Janssen, nº 195 - Centro - Jaraguá do Sul.

www.milanoresidenziale.com.br

anos

concretizando
sonhos e

prcjetos de vida.
------

s o l uç
õ

e s construtivas

IJ R

CRECI 12556.

�
-

(47) 3371·6310 - (47)--8406-4447 _

www.proma.com.br-comercial@proma.com.br -.:J PromaConstrucoes

Plantão de vendas aos sábados, das 09h asf êh

/ r
:

I v-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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* 75m2

; * 01 suíte e 01 Dorrn.

: * Sala,caz,lavanderia,BWC
i
* Sacada c/ churrasqueira

f
* O 1 vaga de garagem

I",*._�$ ..���.OOO,OO

; II

I
* 86m2,

� : * 01 Suite c/ sacada + 02 dorm.
r: � : * Sacada c/ churrasqueira

, : * Demais depências
1 í * 01 vaga de garagem
! i." R$ 198.000,00

* 87m2
I 1 * 01 suíte + 02 Dorm.
I

�
* Sala,Coz,Lavanderia,Bwe

1

,

* sacada c/ churrasqueira
I 1* 01 vaga de Garagem

1",* R$ 220.000,00

* 56m2
I
* 02 dormitórios

i * sala,cozinha,lavanderia,Bwe
* sacada c/churrasqueira
* O 1 vaga de garagem

l * R$ 140.000,00

* 37m2

i * O 1 dormitório
i i * sala/cozinha conjugada,Bwc

; * O 1 vaga de garagem
I
* R$ 110.000,00

I

* 86m2, : í * 70m2
* 01 Suite c/ sacada + 02 dorm. ) I * 02 Dorm.
* Sacada c/ churrasqueira I 1 * Sala,Cozinha,Lavanderia,Bwc
* Demais depências 1 ! * Edicula c/OI dorm,sala,coz,Bwc
* O 1 vaga de garagem . Ji I * O 1 vaga de garagem
* R$ 198.000,00 \. *,\R$ 200.000,00
--_,_.,.___,,_..........,,_ --�-----�""�--,.-..._� -�'

t

I
1 ""'

I I 1

l
* 100m2 'I I * 74m2 (Geminado) ! I * 387m� !I
* 03 Dorm. I I

* 02 Dorm. i I! * 04 suíte (01 master c/closet) !
I * Sala,coz,Lavanderia,Bwc �e! I * sala,coz,lavanderia,bwc ! * sala, coz .lav, Escritório, dependência'! * 01 vaga de garagem �o�?,.�'b- i i- 01 vaga de garagem !! de empregada área de festa c/Bwc !
1 * Possui Ponto comercial �C� 1 1 * R$ 150.000,00 1 ! * 03 vaga de garagem !
I * R$ 240.000,00 � J l J I, * R$ 930.000,00 I"
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1

! I * 440m2

! ! * Terreno sem benfeitorias

! ! * R$ 130.000,00

J

I

! ! *327m2i !
* Loteamento Versailles

I
I * Casa de madeira

I
* 02 Dorm. e demais dependo

1* R$ 130.000,00

!

! * R$ 75.000,00
I
I I

. j t
- - .......,--,�.' .

___" -- '�-_

II * 4500m2
1 II

* Lagoa, nascente
1 * sem benfeitorias

I 1
* R$ 250.000,00

I 1
____ ....__ ._. __ . ,_ .•

) 1,
.• ,•. . , .

./

II
'" 1200 m2 (30x40)
* Casa 78 40m2

I
'

I * 03 dorm,02 Bwe.
; * demais dependencia
! * R$ 668.000,00
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'Locacão -.. ,' ...
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Casa com 4 dormitórios e

demais dependências;
Valor R$ 1.250,00

Casa com 1 dormitório, sala e Icozinha conjugada, área de I,serviço, 1 banheiro e 1 vaga I I
! de garagem. ! i
( Valor R$ 500,00. I l......,._, ..,,_....-....... - ._,,,_......

I

I Cod 11005 - Loft bairro Centro cl 1 suíte + sala e cozinha, área de
I serviço e 1vaga de garagem. Valor R$ 600,00.

I I cod 10007 - Casa em Schroeder no centro cf 1 suíte + 2 dormitórios e 1
I demais dependências. Valor R$ 900,00. )
I I

I Cod 10001 - Sobrado bairro Amizade C/2 suítes + 2 banheiros, sala e 1
� coz., área de serviço, 2 vagas de gar, + área de festa. Valor R$ 1.800,00. jI .

lI Cod 11004 - Apto. em Schroeder C/2 dormitórios e demais !
: dependências. Valor R$ 450,00, 1

I j Cod 11006 - Apto, em Guaramírim Cf 1 dormítório, sala, cozinha, j
f I banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem. Valor R$ 400,00, 1

11 Cod. 13006 - Galpão bairro Baependi com área de 202 mZ de área útil 1
) 1\ + 2 banheiros. ValorR�������� ,_. __ . . .

.)

Apartamento com 1 suíte + 1
dormit., sala e COZ., área de

serviço e gar. valor R$ 690,00.

Galpão com área de
1.411 m2 + 3 banheiros

(consulte-nos).

!
I
j
j

_ .. �,,/
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SANTA LUZIA

6.342- CASA COM 2 DORMITÓRIOS,
SALA DE ESTAR, COZINHA/COPA,

BWC, LAVANDERIA. R$120.000,OO

CZERNIEWICZ

6.262- TERRENO COM ÁREA
DE 3.08,14M2. R$750.000,OOO

ILHA DA FIGUEIRA

6.349 - APTO COM SUíTE, 2 DOR
MITÓRIOS, BWC, COPA/COZINHA,

LAVANDERIA, SALA DE ESTAR, 1 VAGA
DE GARAGEM. R$165.000,OO

CHICO DE PAULA

6.318- TERRENO COM 435,00M2.

R$125.000,OO

AMIZADE

6.286- LOTES A PARTIR DE

R$79.000,OO

CENTRO

6.346- ED. NATHALlA SCHIO

CHET - FLAT.

R$154.000,00

CENTRO

6.263 - TERRENO COM

1.151,50M2. R$500.000,OO

TRÊS RIOS DO SUL

6.336- CASA COM 3 DORMITÓRIOS,
SALA, COZINHA/COPA, 2 BWC, ÁREA
DE SERViÇO, CHURRASQUEIRA.

R$188.000,OO

VILA LENZI

6.344- CASACOM SUíTE, 2 DORMITÓRIOS (1 MO
BILlADO), 2 swc, LAVANDERIA, COZINHAMOBILI
ADA, ESCRITORIO, SAlA DE TV, SALA DE ESTAR,
GARAGEM PARA4 VEíCULOS, DEPÓSITO, ÁREA
DE FESTAS COM BWC, PISCINA. R$290.000,00

-

CENTRO

6.334 - APTO COM 2 DORMITÓRIOS, 2 BAN
HEIROS, COZINHA, SALA DE ESTAR! JANTAR,
SACADA, LAVANDERIA, DEPENDÊNCIA DE

EMPREGADA. R$159.000,00

ÁGUA VERDE

6.330- CASA COM SUíTE, 3 DORMITÓRIOS,2
BWC, COPAlCOZINHA, CHURRASQUEIRA, SALA
JANTAR/SALA TV, ESCRITÓRIO, GAR. PARA3
AUTOMÓVEIS, DEPOSITO. R$650.000,00

NOVA BRASíLIA

6.267- SOBRADO C/ SUíTE, 2 DORMITÓRIOS, 2
BWC, SAlA DE JANTAR, SAlA DE VISITA, SAlA

DE TV, ADEGAC/ SAlADE DEGUSTAÇÃO, caPAI
COZ., CHURRASQ., PISCINA, LAVANDERIA, DEP. DE
EMPREGADA. 2 VAGAS DE GAR. R 0.000 00

CASAS:
BAIRRO:CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR
BREITHAMPT,LOTE 120- 02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR .R$ 450,00.
BAIRRO: BAIRRO JGUÁ 99 -RUA OSCAR
SCHNEIDER, N° 301 - 01 SUITE, 01 QTO, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 650,00
1?AIRRO:JGUÁ 84 -RUA PAULINA KRIEGER
LESCOWICZ, N°186-01QTO, SL, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM.R$ 500,00
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 ES
PAÇO PI CARRO.R$ 600,00
BA!RRO:RIO CERRO II -RUA GERHARDT
ROEDER, N° 69 -02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM.R$ 550,00
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA -RUA MA
NOEL DOS SANTOS, N°500 -02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 600,00
BAIRRO:TRÊS RIOS DO NORTE - RUA ROD.
MUNICIPAL, N°282 -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 380,00
BAIRRO:CZERNIEWICZ -RUA RICHARD
PISKE, N° 293 -03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
E GARAGEM.R$ 950,00
BAIRRO:AMIZADE -GUARAMIRIM - RUA
ARNOLDO BETONI,N° 65 -03QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 700,00
-RUA JOÃO SOTTER CORREA, AO
LADO N°739-01SUITE,02QTOS, SL, COZ,
BWC,SACADA, LAV E GARAGEM.R$1.100,00
BAIRRO:GUAMIRANGA - RUA OLANDA
PETRY SATLER, N° 210 - 03QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 580,00

BAEPENDI

6.331-APTO Cf UMA SUíTE, 2 DORMITÓRIOS,
SALNCOPA, COZo MOBILIADA, ÁREA DE

SERViÇO, BANHEIRO E GAR. ÚlTIMO ANDAR.

R$165.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO

APARTAMENTOS:
-RUA CANOINHAS, N° 130 - 01 SUITE,
02 QTOS, SL, COZ, 02BWC, LAV, GAR. R$
880,00 - EDIF. DNA.lLDA
- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA,N° 600 -01
SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR
RASQUEIRA GAR R$ 850,00 -EDIF. JULIANA
-RUA MARIA BARDIN LENZI, N° 400 - 01
SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR
RASQUEIRA GAR. R$ 750,00-EDIF. GOMES
- RUA NELSON NASATO, N° 46 - 02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV, SACADA CI CHURRASQUE
IRA GAR. R$ 600,00 -EDIF. FERRETTI I
- RUAAMBROSIO PINTER, N° 69 -FUNDOS -02
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR R$ 900,00
BAIRRO CZERNIEWICZ -R. FRANCISCO
TODT, N° 960 - 02 QTO, SL, COZ, BWC, LAV,
SACADA CI CHURRASQUEIRA E GAR. R$
620,00 EDIF. GUILHERME
-R. FRANCISCO TODT, N° 960 - 01 QTO,
SL, COZ, BWC, LAV, E GAR. R$ 480,00 EDIF.
GUILHERME;
-RPAULO BENKENDORF, N ° 230 - 01 SUITE,
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUE
IRA GAR R$ 1.100,00 -EDIF. 04 ILHAS
BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBE
LINA DA SILVA, N° 500 -IQTO, SL, COZ,
BWC, LAV. R$420,00
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADE
LAIDE TOFFOL -LOT.CORUPA -2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$380,00
BAIRRO:TIFA MARTINS -RUA JOSE NAR
LOCH, N° 1606 -02QTOS, SL,- COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 410,00
BAIRRO:BARRA DO RIO CERRO - RUA DAS

.

CEREJEIRAS,S/N -02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 470,00 EDIF. WEDMANN
-RUA FELICIANO BORTOLINI, N°1160

-01' SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,
CHURRASQUEIRA GAR. R$ 750,00 -EDIF.
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 CHICO DE PAULA - RUA JOAQlJIM
FRANCISCO DE PAULA, N° 194 -01 SUITE,
2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, E GAR.R$
1.300,00
BAIRRO VILA LALAU -RUA WALDEMAR
GRUBBA, N° 277 -01 SUÍTE, 1QTO, SL, COZ
MOBILIADA, BWC, LAV E GA�.R$ 800,00
EDIF. VENEZA
BAIRI{O BAEPENDI- RUA REINOLDO BAR
TEL, N° 727 -01 SUÍTE, 1QTO, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 750,00 EDIF. BARTEL
BAIRRO: ILHA DA FIGUEIRA- RUA JOSÉ T.
RIBEIRO, N°3695 -02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV;
SACADACICHURRASQUEIRAE GAR. R$ 600,00
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, N° 1014 -02
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR R$ 590,0
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N° 160
-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.
R$550,00
BAIRRO VILA LENZI -RUA MARCELO
BARBI, N° 314 - 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
E GAR.R$ 440,00
-RUAHENRICHLESSMANN,N°421-02QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 530,00.
BAIRRO:VILA RAU -RUA CARLOS HRUSC
KA, N°72 -3QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACA
DA CI CHURRASQUEIRA E GARR$ 650,00
- RUA PREFEITO JOSE BAUER, N 93 -lQTO,

ÁGUA VERDE

6.348-CASACOM SUíTE, 2 DORMITÓRIOS,
BWC, SALA DE ESTAR, SALA TV, COZINHAI
COPA, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA +

BWC, 2 VAGAS GARAGENS.TERRENO COM
691 00M2. R 375.400 00.

SCHROEDER

6.328-CASA Cf3 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

�L, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 430,00
- RUA EUGENIO BERTOLDI, N° 218 -2QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 420,00
BAIRRO:VIEIRAS -RUA MANOEL FRAN
CISCO DA COSTA, N°250 -2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 700,00.

KITINETE
BAIRRO -SÃO LUIS - RUA FRANCISCO HR
USCHKA, LOTE 148 -SÃO LUIZ - 01 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 - 0IQTO, COZ E BWC. - R$
300,00
BAIRRO -VILA LENZI -RUA MARIA UM
BELINA DA SILVA,N° 700- 1QTO, SL, COZ,
BWC, LAVR$ 420,00

TERRENO:
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO - ILHA DA
FIGUEIRA - 30X60 M2 R$ 1.000,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHEIM,
N° 258 -03 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR
.R$1.800,00-100M2'
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. KASS
NER, N° 91 - 90M2 R$ 1.200,00
SALA COMERCIAL -RUA JOAQUIM FRAN
CISCO DE PAULA, N° 194 - 45M2 R$1.100,00

) .

l .
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ACIMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR

00
00
0\

Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de felicidade:
3 suites 1 2 garagens I Completa área sodal, entregue mobiliada e decorada

......
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�
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Z
.......

Vendas: Incorporação e Construção:
Loca ízação central:
Rua Florianópolis I Jaraguá do sul-se
www.edlfidomanhattan.net

5ÉCULUSi
Empreendimentos Imoblllários Ltda. i realsec

(47) 32759500 www.realsec.com.br

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cód: 149 - SOBRADO - Centro, com 280m2, 5
dormitórios sendo 2 suítes, 2 vagas de garagem.

Terreno com 360m2. R$ 800.000,00.

CORRETOR oe IMOvllIS

Vila Lalau

+ Sacada c/ churrasqueira e

demais dependência. Entrada de 18.500,00
+ Parcelas + Balões + Saldo Financiado.

Ref. 5661 Casa- 2 Dorm., 1 Bwc, Sala,
\

.

Cozinha, Lavanderia,
1 Vaga de Garagem. Área total construída

95m2•
Valor do imóvel R$ 119.000,00.

Cód: 108 - CASA ALVENARIA - Centenário, com
200m2, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 vagas de

garagem. Térreno com 400m2. R$ 280.000,00.

·1 M O B 1 l r A R , A

Três Rios do Sul

Ifia·W§i.il.i,n�1

Ref. 4834- Apto 2 Dorm., 1 Bwc, 1 vaga
de gar., Acabamento em gesso e granito,
sacada ampla e porcelanato. Entrega
p/ Setembro de 2012. Entrada de R$

10.000,00.Valor do imóvel R$ 129.900,00

Próximo ao Centro

Rei 5251- Próx. ao centro, ótima vista daCidade e

amplo salão de festas. 2Dorm., Sala,Ccu; Lavan.,
, 1 vaga deGar., Sacadad Churrasq.Valor do

imóvelR$135.000,00.EntradadeR$ 15.000,00
+Parcelas+Financiamentopi 01 unidade.

Plantão: 9135·8601
:;

www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.imb.br

3371-0099
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód; 535 - APARATAMENTO - Vila Nova, com I

110m2, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 vagas de

garagem. Residencial Dom Michael. R$ 250.000,00.

EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494-J

em área nobre. Próximo ao centro,
aceita financiamento.

Valor do Imóvel R$ 159.800,00

Ref. 3107- Apto- Suíte + 1 Dorm.,Bwc,
Sala de Estar/Jantar, Sacada c/ Chur
rasqueira, Salão de Festas. Entrada de

R$ 9.900,00 + Pare. de R$ 800,00/mês.

I Cód 175 - GEMINADO - Três Rios do Sul, !
,

com 72m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.
Terreno com 224m2. R$139.000,00.

LOCAÇÃO
Cód: 47 - APARTAMENTO - Nova

Brasília, com 3 dormitórios sendo 1 suíte,

·1' 1 vaga de garagem. R$ 1.100,00 + cond.

�
'I':., Terreno - LOTE - Vila Nova, com 430m2 e

í

água própria. R$ 550,00.

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2

dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo

ao Colégio. R$ 485,00.

Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul,
com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Próximo a Recreativa da Celesc.
R$ 605,00.

Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios

do Norte, com 2 dormitórios, 1 vaga
de garagem. Próximo ao CTG Trote ao

Galope. R$ 500,00 + cond.

Ref. 4951- Apartamento- 2 Dormitório,
Sala de Estar/jantar, Cozinha,

Bwc, Sacada c/ churrasqueira e 1 vaga I
de garagem. Entrega para Dezembro
de 2012. Entrada de R$ 3.900,00 +

Parcelas + Saldo Financiado.

Amizade

Ref.38710- Casa Germinada- 2 Dor

mitórios, 1 Bwc, 1 vaga de garagem,
cozinha, sala de estar/jantar, lavanderia,
70m2• Entrega para Novembro de 2012.

Valor do imóvel R$ 135.000,00.

Aceita Financiamento

Cód: 261 - TERRENO - Jaraguá 99,
com 644m2, próximo a Concrerio.

R$ 149.000,00.

Cód: 274 - TERRENO - Três Rios do Sul,
com 431 m2, próximo ao Mercado Larissa.

R$ 85.000,00.

Loteamento Adelina - LOTES - pchroeder,
próximo a Marisol a partir de R$

70.000,00.

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.

Ref. 3106- Apartamento- 1 Suíte + 2

Dorm., Sala, Cozinha, área de Serviços,
1 Bwc, Sacada c/ Churrasqueira, vaga de
garagem. Metragem área total 92,93m2•
Entrada de R$ 18.500,00 + Parcelas

+ Balões + Saldo Financiado.

Ref. 4952- Casa- 1 suíte + 2 dormitóri-

os( Todos c/ sacada), 2 Bwc, Salas,
Cozinha, Lavanderia, Área de festas,
Piscina, Escritórios e demais depend
ências. Valor do imóvel R$ 449.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



quartos. 04 banheiros, cozinha com
armários, toda murada. R$ 2.500,00
ReI. 2000 - APARTAMENTO - BAE
PENDI- Com sute + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha, banheiro,
área de serviço com churrasqueira e

01 vaga de garagem. R$ 650,00
ReI. 2002 - APTO -ILHA DA
RGUEIRA - Com 02 quartos,
sala com sacada, banheiro,
cozinha, área de serviço, 01 vaga de

garagem e churrasq. na lavanderia.
R$ 600,00,
Rei. 2004 - APT NOVO -ILHA DA
FIGUEIRA - Opções com 01 sutte +
01 ou 02 quartos,- com banheiros

social, cozinha, área de serviço
sacada com churrasqueira e 01

vaga de garagem.R$ 650,00.
Rei. 2006 - APARTAMENTO
CENTRO - Com 01 suite + 02

quartos, sala, sacada com chur

rasqueira, 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 suite + 02

quartos, sala com sacada, cozinha
com móveis sob medida, banheiro
social, área de serviço com 01 vaga
de garagem.R$ 900,00.

'-:::::::::========================:::::====================� '=:;;;;;=.:==:;;;;;;:;;;;:;;;;;;�;:::;;:;:;:;:;:;:;:;:==;:::;:;;;:��;;:::;::=���;;::������::;:;;;;;;;;;n
ReI. 2008 - APTO - CENTRO - Com

.. r- ri 01 suite + 02 quartos, sala com
sacada, cozinha com mobilia, área
de serviço, banheiro social com 01

vaga de garagem. R$1.200,00,
ReI. 2009 - APARTAMENTO -

BAEPENDI - Com 02 quartos,
banheiro, sala com sacada, cozinha
com móveis sob medida, área de
serviço com 01 vaga de garagem.
R$ 600,00.
Rei. 2010 - Apto. - CENTRO - Com
01 suite + 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 lesta. R$1.500,00
Rei. 2014 - Apto. - CENTRO - ED.
ANA CRISTINA - Com suite, 02

6 I FIM DE SEMANA,

IMOBILIÁRIA
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Cód. 173 - Centro - Casa de alv. 98,00m2, 2 qtos
e demais dependências, terreno cf 360,00m2 todo

murado, ótima localização residencial. R$ 285.000,00
- aceita financiamento bancário.

Cód_ 2552 - Água Verde - Terreno sem benfeitorias,
medindo com 470,00m2, sendo 20,00m de frente.

R$110.000,00 estuda propostas

CÓd.571

Centro - Ap. c/

128,OOm2 privativos,
1 suite + 2 qtos, semi

mobiliado, 1 vaga

Próx. Caneri

R$ 280.000,00

Cód.471

j Centro - Ap. c/
j 125,OOm2 privativos,

1 suite + 2 qtos, semi

mobiliado, 1 vaga

Próx. Bradesco

R$ 299.000,00

www.parcimoveis.com.br

Cód. 171 - Tifa Martins - Casa de alv. 130,00m2, 1
suite + 2 qtos, e demais dep., cozinha mobiliada,

aquecedor solar de água, terreno cf 745,00m2, próx,
do colégio Jonas Alves. R$ 350.000,00 - aceita

financiamento bancário

Cód. 2403 - Chico de Paula - Ap. cf 01 suite +
2 qtos, 2 vagas de garagem, cozinha mobiliada,
120,00m2 de área total, próx. Posto Marcolla-

R$199.000,00 (aceita financiamento bancário).

qtos, sala com sacada e churras.,
bwc social, cozo (apenas bancada
de granito divide sala da coz.) ,

lavand. e garag. R$900,00
Rel.2017 - Quitinetes - Centro - Ed,
Marechal Center - 01 qto., bwc, sala
e cez. coni. R$350,00
ReI. 2018 - Apto. - Centro - Com
02 qtos., sala, coz., área de serviço.
Não tem garagem. R$ 600,00
Não tem condominio, apenas taxa
de água.
ReI. 2019 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, 01
banheiro com 01 vaga de garagem.
R$700,00.
ReI. 2028 - APARTAMENTO -Ilha
da Rgueira - Com 01 suite + 02

quartos, banheiro social, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 650,00.
ReI. 2032 - APT - GUARAMIRIM
- Com 02 quartos, sala com
sacada, banheiro, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem.
R$ 600,00.
ReI. 2037 - APT - CENTRO - 01
sutte com sacada + O? 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 ga
ragem. R$1.100,00
ReI. 3008 - SALA - Barra - Com

aproximadamente 200m' , em

baixo 02 bànheiros, mezanino com
banheiro. R$ 3.600,00.
ReI. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- Com 750m' de área térrea mais
mezanino para deposito 125m',
com 03 salas para escritório + 02
banheiros de 01 lavabo, cozinha.
Área externa com 3.600m', aberto
com 02 porta rolo para carga e

descarga.Toda murada com trans

formador industrial. R$ 6.500,00.

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE SALAS
COMERCIAS !!

COMP VENDE-

ALUGA - ADMINISTRA
33'76 0015 - vendas@imobiliariabarrasul.com

'. , I
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Gàlpões Para Locação!
Consulte nossas. opções para gal'pões

comerciais e industriais
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Inspirado em conceitos módemos, o Reslden

cial Cândido Portinari rompe COI11 o tradicional

e ganha um novo estilo; o seu.

Criado para transformar seus dias agradáveis

de morar e de se admira];
Com localização privilegiaóa no coração de

Jaraguá do Sul, a 200m do calçadãc, o

Resldencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

..,

A

Aptos. Novos a partir de 79 m2 no

Centro, Ed. Maria Luiza

A partir de R$880,OO

Rua Dos Escoteiros - 123 -

Chico de Paulo - Jaraquá do
Sul - 4 dormitórios, 1 suíte,

�aga(s) na garagem,piscina

- Apto, Rua JoséTeodoro Ribeiro, Ilha da Rgueira, R$550,00
- Ed. Petunia ,Nova Brasília ,Cozinha Mobiliada ,R$760,00
- 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 No�a, R$620,00
- Ed. Yachiyo, Barra do Rio Cerro R$600,00
- Apto, Rua Joao Nunes Czerniewicz a partir 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$780,00
- Ed. Granada, Vila Nova R$ 1.300,00
- Ed. Ferretí ,Centro R$600.00
- Ed. Trento, Vila Lalau R$630.00
- Ed. Hungria, Baependi R$680.00
- Apto Rua João Planincheck 669-Nova Brasília R$790.00

- Ed. Zimbros ,Vila Nova ,Cozinha Mobiliada, R$1150,00
- Apto Rua Jose Emendoerfer,Nova Brasílía,R$11 00,00 Mobiliado
- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed.Nova York, Centro R$880,00
- Ed.waldemiro Bartel, Baependi R$850,00
- Ed. Morada da Serra, nova Brasilia R$1 000,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 950,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$ 850,00
- Ed. Amaryllís, 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$1200,00
- Ed. Esplendor, Baependi R$ 830,00
- Ed. Bela Vista Vila Nova R$760.00
- Ed.Fragata Jaraguá Esquerdo R$590,00
- Ed.Fragata Jaraguá Esquerdo Mobíliado R$800.00

- Casa na RuaMo.km f'v1elm' ,T1fa fv1au3 , 2Q,Jal1a), R$35O,OO .

- Casa Com, Centro R$ 3.000,00
- Casa no Estrada Nova, 2 quartos R$480,OO
- Casa Com. 4 quartos, Centro R$25oo,00

.

- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrts + suíte, Czemiewícz R$15oo,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa, 2 quartos,Czerniewicz, R$480,00
- Casa, 3 quartos, Czerniewicz , R$1000,00
- Casa mista, 2 quartos Barra do Rio Molha, R$600,00
- Casa mista 4 quartos na Barra do Rio Molha, R$970,00
- Casa 4 quartos ,Rua Dos Escoteiros 123,Chico de Paula,
R$3000,00

- Casa 2 quartos -Rua João Planincheck 685-Nova Brasília
R$750.00

- Casa 3 quartos -RuaAdão Noroschny 234-Vila Lenzí R$780.00
- Casa 4 quartos -Rua Ricardo Hass 1650-Nova Brasília
R$2000.00

- Ed. Veneza ,Vila Lalau ,R$550,00
- Ed.Pinheiros ,Centro,R$400,00
- Ed.Lilium ,Vila Lalau,R$470,00
- Apto Rua Dona Antonia, Nova Brasília R$380,00
- Ed. Manacá, Nova Brasma R$480,00
- Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$550,00

- Aptos. Rua Germano Muller, R$900,00

.

n r!!!!��UAA'2

www.seculus.net

Rua Presidente Epit. Pessoa-1460-Centro c/225m R$3000,00
Sala Ed. Tower Center 62m2 R$820,00
Sala cml, Nova Brasília a partir de R$ 1.200,00
Salas no Czerniewiez apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasilia a partir de 53 m2. R$1200,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.100,00
Sala Tower Center, centro 61 m2 R$11 00,00
Sala Tower Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
-Ed. Market Place.Cerrro 40 m2 R$530,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 700,00
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2. À partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, cf 973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$ 1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 100m2 R$1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$ 1435,00

- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,00
- Galpão Rua José teodoro Ribeiro 4133,IIha da Figueira 3.600m
,R$�8,000,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Terreno com 330m2 Agua Verde R$1 000,00
- Terreno cf 1.400 m2, Centro R$ 4.000,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (47)'3371.8818 (47) 9658.6785
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Coluna de direção articulada
com deformação programada

• Bancos com assento

antissubmarining
• Drive byWrre
• Ecanômetra
• Fiat Code 2° geração
• Motor Fire 1.0 8V Flex
• Grade frontal cromada
• Vidros climatizados verdes
• Pára-choques na cor do veículo
• Hodômetro digital (total e parcial)
• Ventilador de 3 velocidades com recírculo
• Volante EAS - Energy Absorbing System

Palio Fire Economy 1.0, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de R$ 9.940,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir deR$ 299,00 a parcela ou escolha um dos modelos em estoque e adicione o valor dos opcionais presentes no veiculo. valor total dofinanciamento: R$ 17.940,00. Financiamento CDC com taxa de 1,10% a.m. e taxa de 14,20% a.a. Disponibilidade em estoque: 2 unidades.Oferta válida até 29/09/2012 ou até quando durar o estoque. As imagens desta divulgação são de caráter ilustrativo. Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

coNSOmo
FIAr

o...�..........

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.
Ruo Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

(47) 32740100 - www.iavel.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EMPREGO
-

I
• Procuro emprego de motorista de caminhão
para entregas CNH categoria D, Tr: fone 9983-
4393.Carlos

'

• Cuido de pessoas idosas a noite. Tr: 9989-
3205/8459-6106

• 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 resldir ern São Paulo. Tr: 3372-1490
Darci.

• Procura-se moça para dividir aluguel no centro
Tr: (47) 9606-7785

• Procuro musico com experiência que toque
bateria para tocar em Banda. Tr: 9141-6810
ou 9954-3898

• 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: 3371-2946/ 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com
capacidade de 4000 k. Tr: 8406-2183/
3276-2100

'

• !

DAÇÃO
• Preciso da doação de roupas de bebe. Tr:

3275�6258.

• Vende-se Kit de Suspensão aArSaveiro/GOL!
Parati G1,G2,G3,G4. Marca Macaulay(6
soIenoides + controle remoto + manometros +
reservatório deAR) 3meses de uso. Motivoda
retirada: Venda doveículo. ValorR$ 600,00. Tr.:
8871-4532

• Procuro Border Collie macho para
cruzamento. Tr: 9934-4300.

• Compro um triturador. Tr: 3273-2347

• Vendo bicicleta, 18 marchas cor azul em
bom estado.Valor R$ : 170,00. Tr.9251-
6210/47 3371-8489

• Vende - se filhote de pinscher. Tr: 3273-
2347

• Vendo uma maquina de sorvete expresso
ltalianinha, aceito proposta. R$ 15.500,00.
Tr: 3371-3847 ou 3371-4147.

• 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 c/ baixo investimento e

alto retorno. Contato 47 8418-3292/ 9988-
2844. bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Atenção procuro pessoas para a área de

VENDAS

vendas: Para trabalhar com vendedor

externo, ganhando com as vendas mais a
comissâo e bônus, dependendo apenas
do seu esforço, tendo treinamentos e todo
suporte com matérias na área. Interessados
entrarem contato no fone: 47 9910-7484.

• Carta de crédito contemplada para compra
de imóvel. Crédito R$100.ooo,00. Entrada
de R$30.380,00 +135 parcelas de
R$871,32. Tr: com Valdir 8494-5911 ou

9270-3638. e-mail: valdir©grupohb.net
• Câmera digital Cyber-Shot DSCW55 Sony,
usada em perfeito estado. R$ 80,00 -

Tr.9113-266

• Vendo uma radiola antiga de 127 anos. R$
1000,00. Tr: 3370-8633

• Vendo Notebook HP Mini 210 - Processador
Intel Atom - 1GB de memória - Windows 7 -

R$ 400,00. 9959-9595 com Elis

• Vende-se 2 overlock siruba com arremate
semi-novas com poucos meses de uso.Valo(
R$1.650,00 cada contato:91427220 falar
com Marceló

• Tv 24"LED AOC fininha na caixa sem

nenhum arranhão, 6 meses deuso. 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

• Vendo TV 21 P tela plana gradiente com
radio FM.Tr 9953-5554

• Vende-se TV 14.p Cce semi nova com Av .

R$ 170,00. Tr 9953-5554

·1 televisor29 polegadas Phillips, usada,
perfeito estado. R$ 350,00 Tr: 47-3054-

1351/ 91�7441
• Vendo uma betoneira com 1 ano e meio de

uso, 400 litros, profissional, completa. R$
2400,00.T(: 3276-191896132901.

• 1 televisor 24 polegadas Philips, usada,
perfeito estado. R$ 250,00. Tr: 47-3054-
1351/9168-7441

• llmpressora HD -400 Fotos e colorida. R$
150,00. Tr: 47-3054-1351/ 9168-7441

• 1 cemputadorWindows 256 rnhz, semi •

novo, pouco uso, o/visor tela plana. R$
350,00. Tr: 47-3054-1351/ 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, c/
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.

• Vende-se cama BOX SOLTEIRO COM CAMA
AUXILIAR (rodinha) ótimo estado R$ 300,00.
Tr 33713993 - 9973 8281

• Empilhadeira hyster para 2.500kg de carga,
Motor Opala 4cc Gás pneus maciço. R$
18.000.00 Tr: (47) 3373-0779

• Vendo bebe conforto da Burigoto, azul
marinho de menino, R$ 150,00 Tr: 3370-
7160 C/ Susan.

• 1 Helicóptero de brinquedo a pilha que voa
,novo. R$150,00. Tr: 47-3054-1351/
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.

• Vende se um slrnulaoorde caminhada,
novo. R$ 250,00. Tr: 3371-9021 ou 3275-
2914 Lori.

• Compro uma maca de estética usada. Tr:
3275-4315.

• Procuro um guarda roupa usado para

VENDAS

doação. Tr: 3275-4315

• Vende se um reprodutor da raça Dorper. Tr:
9912-5997

• Vendo freezer vertical cônsul190 litros, semi
novo, retirar no centro de Jaraguá do sul,
dar um toque que retornamos a ligação. R$
450,00. TR: 48 9143-1969.

• Vendo moveis para salão de Cabeleleiro,
3 cadeiras de corte, poltrona de 1
lugar,poltrona de 3lugares, balcão de
atendimento, 1 vaporizador para hidratação,
llavatório 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

• Vende-se telhas coloniais, quantidade de
7.000 a 8.000 e Esquadrilhas de ferro. Preço
a combinar. Tr: (47)3376-1481

• Vendo um Pet Shop todo equipado. Tr:
9181-9625.

• Vende - se mercado na Rua Antonio Carlos
Ferreira, 976 Bairro: Nova Brasília. Tr: 9905-

2331/3276-0614 aceito propostas com
casa, terreno ou carro.

• Vendo empresa no ramo de alimentos

congelados com marca própria, logística e

sem dívidas. Tr: 9652-7646.

ÓVES
APARTAMENTO

• Vendo APTO em Três rios do sul c/ 02 dor,
sala,cozinha. Apenas 109.900. Fone 9655-
5663 ou 30840408

• Vendo APTO na Barra, com 2
dor,sala,cozinha. Mobiliado por apenas
148.900.(Pode financiar) Fone 9655-5663
ou30840408

• Vendo um apartamento no jardim Europa,
Bairro Baependi, 2 andar, 2 quartos, valor
R$ 120.000,00 Tr: 9642-1720. Pronto para
morar AP. novo

• Vendo APTO no centro c/ 02 dor, sala e

cozinha. Entrega mês 10/13, Apenas
127.900 mil. (Financiamos Minha
Casa Minha Vida) Fone 9655-5663 ou

30840408

• Vendo APTO, na Vila Rau, com 1

dor.sala.cozínha.Rs 104.900 (Financiamos
Minha Casa Minha Vida) Fone 9655-5663
ou30840408

• 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 -

Baependi.

• VENDE-SE Apartamento 304 no

Residencial Mont Vermont, 1 suíte + 1

quarto e demais dep. 1 vaga de garagem.
No Czerniewicz. R$210.000,00. Tratar
9979-0650 com Clesio.

• Apartamento c/ 2 quartos +sacada c/
churrasqueira, área de festa, áreas de 53
á 65 m2• R$ entrada + parcelamento +

financi. Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2
qtos sac.c/churrasq, Só manhã sego
piso de frente 56 m2 área privo+garagem
R$125.000,00 8443-363.

• Apartamento com 2 quartos, sendo um

mobiliado, cozinha e área de serviço
mobiliadas, vaga de garagem, aceita
financiamento e FGTS. R$ 130.000,00.
Tr:9159-9733. Creci 14482.

• Apartamento com 1 suíte mais 2 quartos,
sala dois ambientes, sacada com

churrasqueira, no Bairro Czerniewicz.R$
170.000,00.Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• 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: 3371-1403/8414-1898

IMÓVEIS
• Vende' - se apto na praia Itajuba 65 mt2 c/
suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644

CASA

• Vendo Casa no amizade c/160m2 1 suíte
c/ closet+2 Dor, área de festa+3 garagens,
terreno c/420m2Apenas 320 mil.Fone
9655-5663 ou 30840408

• Vendo casa pelo sistema Minha Casa Minha
Vida. Fone 9655-5663 30840408.

• Vendo Sobrado em Três rios do sul, c/90m2,
'

c/3 dor, sala, coz,WC,área de serviço. R$
150mil. Pode Financiar. Fone 9655-566 ou

30840408. (

• Vendo casa nova no amizade, R$ 135mil.
(Financiamos Minha Casa Minha Vida)
9655-566 ou 30840408.

• Vendo casa no Jaraguá esquerda, R$
149.900, fica a 1.5 km do centro da Cidade.
9655-566 ou 30840408.

• Vendo sobrado com 190 m2 com 3
moradias independentes, área coberta,
garagem para 4 carros, churrasqueira, na
rua 600, centro de Balneário Camboriu. Tr:
47 3367-6101

• Vendo casa nova na Barra c/70m2,2
dor,sala,coz,WC,área de serviço. Apenas 145
mil. Fone 9655-5663 ou 30840408

• Vendo casa de alvenaria c/150m2, 1 suíte
mais 3 dor, casa nova por apenas 189 mil.
Fone 9655-5663 ou 30840408

• Vendo casa nova na Barra c/70m2,2
dor,sala,coz,WC,área de serviço. Apenas 145
mil. Fone 9655-5663 ou 30840408

• Vende - se averbada em Blumenau,
casa, 46 m e terreno 675 m valor de R$
140.000,00 ou troca - se por uma em
Jaraguá. Falar 140 mil, ou troca-se por uma
em Jaraguá. Falar c luciandro 9137-4420 ou

8440-0390 Raquel.
• 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 em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 mF, aceita - se

financiamento habitacional, tratar no fone:
(47) 9977-9550/9989-6049

• Vende se casa alvenaria no Jaraguá 84, R$
60.000,00. Escriturada. Esta alugada no

valor de R$ 400,00. Tr: 3371-3467 / 8455-
7810.

• Vendo uma casa de alvenaria no Jgua 84,
130 mF, 4 quartos, sala, cozinha, garagem
para 2 carros e demais dependências. R$
70.000,00. Tr: 3371-8885 ou 8400-2172
(não é liberado para financiamentos) .aceita
se carro ou propostas.

CHÁCARA
• vendoum Stilo 2007, ótimo estado,
completo. Tr: 15.000,00 + prestações.(não
precisa transferir). Tr: 3273-7644.

• Vendo uma chácara de 50.000,00mF com

nascente, cachoeira, plaino pronto para
construir. R$ 110.000,00. Tr: 3376-0726.

SALA COMERCIAL

• Alugo sala comercial com 80m2, na Rua
Affonso Nicoluzzi (atrás do Mercado
Brasão) - no Rau, TI': 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 mF, 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$ 600000,00 Tr:
3371-6623

LOCAÇÃO
• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito
Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. Tr:
3275-1185/ 9912-6200.

IMÓVEIS

LOCAÇÃO
• Alugo Kitinetes para até 2 pessoas, na
Rua PrefeitoWaldemar Grubba, 1532 -

Baependi. Tr: 3275-1185/9912-6200.
• 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.

• 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$750,00. 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$900,00. Venda R$250.ooo,00. Fone:
88519651

• 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.

TERRENO

• Vendo Sitio há 2 km do centro de Jaraguá
c/ área de 11.600 m2 c/ casa de 160m2
c/l suíte, 2dor, área de festa +galpão
de 80m2. R$ 235 mil. Fone 9655-5663
30840408.

-, • Vendo 2 lotes R$ 65.000,00, cada c/
351,00m2(13 x 27,00) (Financiamos
Minha Casa Minha Vida) Fone 9655-
5663 ou 30840408

• Vendo Terreno no amizade c/340,51m2 .

R$ 75 mil. (Financiamos Minha Casa
Minha Vida) Fone 9655-5663 ou

30840408.

• Vendo terreno no centro de Jaraguá
c/l.140m2 por apenas R$ 520 mil.

• Vendo terreno com 1000 mts sendo 600
mts de área útil, e 20 mt de frente, no final
da rua, bairro Água Verde.R$ 200.000,00.
Tr: 8812-8971

• Oportunidade vendo um lote em

Guaramirim com 368m.2 ,escriturado
pronto p/ construir R$70,000,00 aceito

propostas Tr.9122-7190

• Terreno de 720 m2 em Corupá próximo ao
jipe clube R$ 78.000,00 TR 9613-5553
aceito veiculo na troca.

• Vendo lote no Nova Brasllia 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-

l 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
mF prox. a Rio do Súl. Valor a combinar. Tr:
47 3328-3560

• Vende - se terreno na Vila Nova de
8.500 mF 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 mF 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) c/ 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 mF , ideal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TERRENO

para loteamento com frente de 50 mP
situado na Rua Ano Bom, área plana, em
Corupá. Tr: 3375-2286 com Roberto 1
3375-1152 Rose depois das 21:00.

• Vende se Terreno com 10.680 mt2, ideal
para loteamento, com frente 75 mt
situado na Rua Ano 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 parco 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 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: 9118-5474/9662-0895

• 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 mP 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

I 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

TU IDA

Vende·se Klt de Suspensão a Ar Saveiro/
GOl/Paratl G1,G2,G3,G4. Marca
Macaulay (6 solenoides + controle remoto
+ manometros + reservatório de AR) 3
meses de uso. Motivo da retirada: Venda do
veículo. Valor R$ 600,00. Tr.: 8871·4532

Gramado/natal luz. Saída 14/11 e

retorno 18/11 (feriadão). Tr. 3371
3993 - 9973 8281

Patagoargentina/Chllena (11 dias)
Buenos Aires/Ushuaia/Punta. Arenas/
EI Calafate Varias saída. Réveillon,
janeiro e abril. Pacote inclui. .. Aéreol
hotel/terrestre e todos os passeios
locais com guia acompanhante desde
o Brasil. Tr. 3371 3993 - 9973 8281

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
s modelos e atendemos a d.omicilio.
Tr:8812-7170 17813-4785

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: 3370-15501
9929-8922 TIM 1 8811-0769 CLARO

VEíCULOS
Chevrolet

• Vendo Corsa Clasic, ano 2003. Completo,
branco, com KM 70.000. R$ 14.900,00. Tr: 47
3054-1368/9144.3631

• Vendo um Kadet 94 vermelho metálico, motor
novo. R$ 7.000,00. Tr: 7813-4785

• Vende-se vectra Elegance, ano 2009 modelo
2010, com 45.000km. Valor R$ 37.500,00. Tr:
3376-2776.

• Vende- se Vectra 2.2 Cor preta NV + Ar digital
Ano 2000 ótimo estado Valor: R$ 18.000,00.
Tr. 9102-9254 com Carlos

• Vectra Elite 2007,2.4, prata, completo. Valor a
negociar. Tr: 9979-3308.

• Vende-se celta 2004,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: 3084-1061/ 9163-
8894. Com Almir.

• Vende - se Vectra 2007 Elegance, controle de
som no volante, cinza completo, óümo estado.
R$ 32.000,00. Tr: 3376-1060 ou 9157-6924

• Vendo um corsa super 97, branco 2 portas com
ar cond, R$ 11.500,00. Tr: 8425-6491/3273-
2098.

• Vendo uma Blazer completa - GNV. R$
14.500,00. Tr: 3371-6968

• Vende-se Corsa iO 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 DVD
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$ 24.800,00. 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, viabilizamos 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 CorsaWind, 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 c/ Maicon

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro
particular com km baixa. R$ 8500,00. Tr: 3397-
2050.

Peugeot
• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0, ótimo
estado, particular. R$ 15.000,00. Tr: 3273-
7644 ou 7813-4785

• Vende - se uma pick-up Peugeot 504, diesel,
94, carroceria longa, ótimo estado. Particular.
R$ 15.000,00. Tr: 3273-7644/8812-7170.

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006 flex, 4
portas, completo c/ ar, direção, couro, c/ som.
Particular. R$ 9.500,00 + prest Tr: 3273-7644
ou 8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16 válvulas
gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro ele/
trava manual insutilm, mp3, etc. R$ rs.soo.oo.
3371-1634.

• Vendo um Peugeot 207, sw xrs, 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

VEíCULOS

Peugeot
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
/ 9931-9410.

Renault
• Vendo Megane 2007, 2.0 16 V, preto,bancos
de couro,top de linha. R$ 27.300,00.(A vista s/
troca) •

• Vende - se Sandero Stepway 2011, 1.6, 16 v,
Flex, preto metálico, TOP de linha, Airbag duplo,
freios ABS, direção hidráulica, ar condicionado,
vidro elétrico nas 4 portas, trava elétrica,
alarme, som com comandos no volante, 2,5
anos na garantia, 21mil km, único dono, faróis
de neblina. R$ 36.000,00 Telefone: 9192-
4442, 8829-9796

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano 2004, cor
prata, completo. Ar Cond, Air Bag Duplo,
Direção hid, Hidros elétricos,Volante com
regulagem de altura,Controle som no volante,
IPVA pago.Sem troca. R$ 16.000,00. Tr:
8410-0000 Fabio.

• Vende - se Renault togan 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

Volkswagen
• Vende-se Gol G 5 2008/2009 completo 1.6
com pneus novos e roda de liga leve, preço
de ocasião R$ 28.000 totalmente revisado
Tr.84136088

• GOL CITY 2006, FlEX, Completo, 04 portas,
cor prata, alarme inteligente e radio lG com
entrada para pen drive. Carro de mulher
está inteiro e lindo. Forma de pagamento:
3 mil de entrada (negociável) + assumir
50 parcelas de 570,00 (Santander).
Transferência imediata. Tr: com Caroline
8478-7422

• 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 Bola 95, prata, com limpador e
desembaçador trazeiro, motor cht, 8
válvulas. Aceita - se troca de menor valor
e de maior valor. Contato Zito (47) 3370-
7994

• Vende - se um gol 1000, ano 99, 8 v, cor
verde. R$ 9.500,00. Tr: 3370-1161

• Um Jetta 2007 modelo 2007, top de linha,
prata, R$ 42000,00. TR: 9176rv-4929.
3371-8208.

• Vendo um Gol cll.6 ano 92"azul. R$
4.000,00. Tr: 9213-2502 9644-2125.

• Vendo um Gol 89, cinza, 1.8, roda de liga
leve,em ótimo estado de conseação. R$
6000,00. Tr: 3371-1960.

• Vendo Pollo sedam 2006, prata, completo.
R$24.000,00. Tr: 8851 9651

• 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).

• Vende-se saveiro super surf 2004/2004
G3 prata completa em ótimo estado, 2 o

dono, 24.500.00 Jeferson 9104-0938

Fiat

• Vendo um stno 2007, ótimo estado,
completo. Tr: 15.000,00 + prestações.(não
precisa transferir). Tr: 3273-7644.

• Vende-se uma camionete Hyundai. H.R 2010.
Com câmera fria. Tr. 9991-7943 Hemes.

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e modelo
2002 tire, vidro elétrico na frente, limpador
trazeiro. R$ 11.500,00. Tr: 9114-3374 com
André ou 9243-8500 Néia.

• Vendo Escapade 2008 1.6 completa abaixo

VEíCULOS
Fiat

da FIPE. Telefone de contato: 9992-4000

• Fiat Strada 2007 fire flex R$21.200,OO. Tel,
3373-4131

• Palio Weekend 2001, motor 1.0 16 V. com ar

cond e direção hidr. e trio elétrico. Tr: 9632-
5528. R$ 12.500,00.

• Fjorino 1.3 ano 2006 no GNV. R$ 7000,00 +

26 parcelas de R$ 533,00. Tr: 9668-2404.

Ford

• Vendo um Fiesta 2002 GI, R$ 5000,00 + 14

prestações de R$ 400,00 ou carro ou moto
de entrada. Tr 9137-15041 9153-1600.

• Fiesta 2006, 4 portas básico, R$ 13.800,00.
Tr: 9962-3664

'-Vendo Fiesta Trail, 2008 Prata, completo,
único dono. R$ 13,500 + 8x de 1.126,00. Tr:
·3273-7645/ 996?-9448 CI Wilson

• 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$li500,OO. Fone: 9126-9853

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono. R$ valor
a combinar. Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor novo, IPVA
pago. R$ 8500,00. Tr: 3370-69101 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.

• Vende - se uma Fiorino furgão, ano 94, 1.0,
R$ 6.000,00.Tr: 3370-1161

• 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.

Diversos
• Vendo semi reboque ano 1998,(tipo carretinha)
tamanho 1,10x2 metros, serve para motos de
carga pesada. R$ 1500,00. Tr: 3371-1634

• Vendo Honda Civic 2010, lxl, banco de couro,
único dono. R$ 53.000,00. Tr: 8402-5923.

• Vendo Trailer Turiscar Eldorado, ano 86, R$
9.000,00. Tr: 3371-1634

• Vendo capota de fibra para Ford Curie modelo
alta, (1,40 m altura interior). Semi - nova. R$
1500,00. Tr: 8422-1926.

• Vende - se Jogo de molas córtadas para Gol
Gl, G2, G3 ou G4 Fica na altura de 2 dedos do
pára-lama. Valor: R$ 80,00. Tr: 99434172

• Vendo Carreta Random, LS Graneleira 2002,
trucada. Com pneus em ótimo estado. R$
45.000,00. Tr: 3276-0264 a noite /8856-
7660:

• Caminhão Puma 914 Cd 1993 com Baú
4,80C 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

• Vende- se Caminhão Mercedes Bens Modelo:
1418 Cor branca Ano 95 6 marchas Truck com
baú 10,5 mts + chapéu Valor: R$ 96.000,00 Tr:
9102-9254 com Carlos

• Caminhão GMC 7110, ano 2000. Todo original,
segundo dono, baú de alumínio, 7 Pneu novo,
todo revisado aceita - se troca de menor valor
ou maior valor. Contato lito (47) 3370-7994

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$ 5.500,00. Tr:
3370-0719/9953-3878

• Vendo um Jipe ano 65, 6 cilindros, 3 dono toda
original, na cor azul, restaurado. ótimo estado
de conservação. Tr: 3375-2136. R$ 20.000,00

• Vendo um Hyundai 130 cor prata, ano 2011,
completo, com cambio automático e ar digital, 8
air bag. Tr: 9609-1179.

• 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

• Vendo Caminhão 608, baú. Aceito propostas.
Tr: 9213-2502/ 9644-2125.

• Vende - se um caminhão Scania modelo
124/420, frontal trucado, 2001, revisado. R$
valor a combinar. Tr: 9664-0865 (tim) 9122-

VEíCULOS
Diversos

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 mecânica. 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 vídros,
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 preto, 2 portas, turbo 150
cv, com couro. Em ótimo estado, revisado. R$
19.500,00 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 porTerreno um Troller
2010, preço abaixo da tabela Fipe. R$ 3372�
0665

• Bugue amarelo bonitão. Valor a negociar.
Contato lito (47) 3370-7994.

• Vendo Opala Cupê 1982 4CC, 2 portas,
Direção Hidráulica, Vermelho, Álcool. Elétrica
e Mecânica Revisada. R$ 4.000,00. Tr: 8408-
8384 com Dany

• Vendo Fusca branco ano 83. R$ 4.000,00. Todo
reformado. Tr: 8825-5544.

• Vende-se HYUNDAI. H.R. 2010 com câmera fria.
Fone: 99917943

MOTOS

• Yamaha Neo 2005 (modelo biz), cor prata,
automática, partida elébica, freio a disco, 2
pneus novos, aros de liga leve e emplacada.
ValorR$ 2.000,00. Tr.:8823·6665 . Alvaro

• 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.

• Moto CB 300, ano 2010/2011 Com 7 Mil KM,
cor dourada. Valor a negociar. Contato Zito (47)
3370-7994.

• 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 TRAXX, JH125L, 2007/2007, Cor
Vermelha, Placa Final 4, ODM 02545. Avista R$
3.990. - Fone (47) 3379.1342 - Ivo ou Joatan
(Estuda Proposta

• Moto Honda vb 300r 2010 com 3800 km

originallPVA 2012/2013 'pago. Moto estado
nova, sem troca R$ 9800,00. Tr: 47 9138-9592
c/ Rodrigo.

. I
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SUPERCOMPLETO:
AR-CONDICIONADO, RODAS DE LIGA LEVE 16",
AIR-BAG DUPLO, FREIOS ABS E MUITO MAIS!

CITROENC3
GLX 1.4 FLEX 2012

10.000 30.000 50.000KM 20.000 40.000

LlNHAC3 3xR$89,00 3xR$153,00 3xR$161,00 3xR$153,00 3xR$153,00
AIRCROSS 3 x R$ 109,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 166,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 174,00
LlNHAC4 3xR$121,00 3xR$185,00 3xR$166,00 3xR$185,00 3xR$185,00

CR�ATIVE TECHNOI.OGIE CITROÊn

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, f�ete, seguro e opcionais. CiÚoen AirCross GLX 1.6 Flex Start 12/13 com valor à vista de R$ 53.990,00 e CDC realizado
pelo Banco PSA com entrada de. 55% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex. 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e CDC realizado pelo
Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroén C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 34.990,00. TC de R$ 550,00. Confira a CET da operação
em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. *Roda de liga leve 15" grátis na comprado modelo: Citroên C3 GLX Okm. Benefício não pode ser convertido em espécie. F

. - ,

I I tOfertas .válidas até 22/09/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revlsoes em seu velcu o regu arm�n e.
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CENTEN S EO
PARA OCÊ SAIR

CONDI�ÕES ESPECIAIS DE �ÁBRICA
ATRAÇOESPA
E MUITAS NOVIDADES

RECORDE DE VENDAS E
-

PRODUÇAO DA FIAT AU-

TOMÓVEIS NO

BRASIL EM AGOSTO
A Fiat Automóveis bateu seu

recorde de produção e vendas

em 36 anos de presença no

Brasil, ao comercializar no varejo
mais de 100 mil automóveis

e comerciais leves no mês 'de
agosto, com um resultado de

98,2 mil unidades emplacadas.
A Fiat liderou o mercado, com

24,2% de participação nas

vendas totais no mês, conforme
números preliminares de
fechamento do mês. O mercado

. brasíteíro absorveu mais de 400

mil automóveis e comerciais

leves em agosto, um recorde

histórico para a indústria

automotiva brasileira.

A demanda foi recorde no mês

de agosto em decorrência de

medidas governamentais de
estímulo à economia em curso.

O ambiente de baixa demanda

global reduziu as pressões

inflacionárias e permitiu a

adoção de uma consistente

.redução da taxa básica de juros
ao longo dos últimos meses.

A taxa recuou de 12,25% em

junho de 2011 para 7,5% ao

ano em agosto de 2012.

A queda do custo do dinheiro

para o consumidor, somado à

maior oferta de financiamento,
estimulou fortemente o

consumo dos famflías. Outro

fator importante foi a redução da

incidência de impostos federais
sobre produtos industrializados

estratégicos para a matriz

produtiva brasileira. A incidência

do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) foi reduzida
para os veículos entre os meses

de maio e agosto.

Fonte: www.maonarodafiat.com.br

@>
KlAMOlORSC.Tf«>En

O BMW para pobre, como era
chamado, foi o primeiro carro a

permitir aos alemães a liberdade
de viajar pelo próprio país...

No ano de 1955, vários foram os

acontecimentos impôrtarites ,

como a, volta para casa dos
9.626 prisioneiros de guerra
alemães que estavam na

extinta União Soviética, e até a

povo' alemão até'os anos 60 e

era o automóvel mais querida
e utilizado: para as peqw6nap
viagens, sua velocidade final
era dé85 km/h.

de 12 cv de potência e uma , publicidade da BMW naquela
única porta localizada na frente, época, O fato é que o BMW'
o que faz com que nenhum Isetta fez parte do cotidiano do

BMW antes ou depois seria
tão inconfundível.Com

esta proposta, ,@ ttlemtadora
/'

.

,

,

tlnha a solução ideal para
o problema de mobilidade
de todos os que precisavam
de um veículo ágil, de baixo

veículo e a vislumbrara sensação
de liberdade de viajar por seu

se

destacava por seu oaixb preço:
2 550 marcos alemães.

,.

, Naquele ano, um trgba,lhador
"

médio. alefiil�b tinffláicQmg
I' I 'I

renda semanal 90"iC>tv1.
BMWf o primeiro para os pobres,
estavam tão felizes.

.

O seguro contra terceiros

obrigatório era de 95 DM e os

impostos do carro eram de 44

marcos por ano.
O Isetta era uma espécie de
"

rnotocupê ': em forma de
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E, iOD EDE ECO CE S O CH r Faça revisões em seu veicule regularmente
Celta1.S 4 ,OL2wortas. P!e�OJN.er:rQpl1fig,.R9A),JlnoJm:othil:o2D:t2i2!}t3, com:pr,e,9.0tlfOMo.oionaIJllli&taapariir,ôerR$22.l.9D,OO,tlll.atmvé lIeptano de'lmanoiameritG coro�1;1l2%1)eetllrada íffii 11 ,'69Q.OO). fia p�esm�is de lU 2BU7 000'I1ala l),87%a.m.CEr: 14,13%a,a; Valor lofalflnanciado:
RS 25.546.29. iP'tlsma 11' n ,4, (Coríftg. 1R7:R) ôllloimotlato20rt2L201:2 com :J)feegJil promttoiomt! â �is\a 1)' partir :de�.z,729MlP ou lI.ltavés éIe ,plano de final'lClamento>flQm 54]'3% de�trada {RU5, 1-4rWU1, 4b�ações roe!'!sais 6eRi 318,78 oom taxa 0.87'% a.m. CET: 14�/J%U. Yalor tof,aHinancíado:
R$ 3Jl.9aO:OO. :cap�lla'Etmtel;..2A. (,Ctlnflg. :f1I:')W). ano[lmIi)al02D1!2120i2, aom lpfaçO pmtnOcilllnal à \lista a par!ir�e R$1)7:990lDO tnHltraYéS ee '!)Jaoo de financianlerillHlPlTl tBlil,OO% de� (R$ 53,D88;OO'). gO 'P(� mensais de R$ U99;oa com taxa 0,00% am, CET 2,37% as, Valor to(al
�i!l:anojadQ: �I8QjOG�lt4:3. Ofertas lIalt!lall para.o petlal.l.o lIe it2 il �:6 «e,�etentb(o!le 'l101;2,para � 'E$fattoile 6atltaiC'Siatlna, para'IltlÍfllllos :Chejlrolat 0 'km adt!uirld� nas Cpf:\oessipnárlas Cn&vqJlel , Olertas não vâlí\1aS 17IU QlImuta'tivas com ffiGdalidade de V{lfi'ida I/f/rela da ltibrciQa, taxistase produtores rvraís,
Qpml\ll1e Olll\diSlÕllS .em aua (loIlOI;lIlti!oml1ia O�llfólel. as lI!!lllllllUll ,!.'hallwlijt:!llltãQ sm llPll'filrmltlade GOro o flA00QNV.E � iProytama de ,Controle/da :PillWçao d� ,Ai pQf Me!oúlQSAutomotores.. www.che\:lrolet.rlQffi.br.&AC; O$@O 7/J21j2&:)_ OUllid01'ia GrJfAC • 0600 12'2 !j,í122,
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Segur nça

Sistema de
vigilância é
inaugurado

Agora toda a região do
Vale do Itapocu conta
com monitoramento

por imagem. No total
são 65 câmeras

CORUPÁ
Débora Remor

Qfinal de semana vai ser mar
cada pela estreia do funcio

namento das cinco câmeras de
vigilância de Corupá, última ci
dade do Vale do Itapocu a instalar
o sistema de monitoramento. A
inauguração foi realizada'na tar
de de ontem, com visita à Dele
gacia da Polícia Civil e à sede da
Polícia Militar no município, pelo
secretário estadual de Segurança
Pública, Cesar Augusto Grubba,
comandante da PM em Santa
Catarina, coronel Nazareno Mar
ceneiro, delegado geral da Polícia
Civil, Aldo Pinheiro D'Ávila e o

vice-prefeito, Carlos Dieter.
O investimento para a insta

lação e a manutenção dos equi
pamentos será dividido entre a

Prefeitura, que pagou R$ 36 mil,
e a Secretaria Estadual de Segu
rança Pública, com R$ 56 mil. O
diferencial do sistema de Corupá
para os outros instalados na re

gião é a possibilidade de acesso

às imagens pela Polícia Civil. Nos
outros quatro municípios do Vale,
o controle das câmeras é feito ex

clusivamente pela PolíciaMilitar.
"Ouvimos da população que

este tipo de investimento era ne

cessário, e agora ele está garan
tido", declarou o vice-prefeito de
Corupá, Carlos Dieter. Foi esse o

sentimento que Lúcia Gessner, de
70 anos, demonstrou quando sou

be da presença das câmeras. "Fico
muito feliz com isso, pois ela vai

ajudar a diminuir a violência, que
aqui na cidade está assustando a

gente", ressaltou a aposentada.
Para o secretário Grubba, a

implantação de câmeras é ape
nas um dos ingredientes para o

combate ao crime nas cidades de
pequeno porte. "Sabemos que o

trabalho passa também pelo au

menta do efetivo das Polícias Civil
e Militar, mas as imagens são um
assessório importante na preven
ção e repressão", afirmou Grubba.

Vale do tapocu
O Vale do Itapocu contabiliza

65 câmeras de monitoramento.
Além das cinco instaladas ontem
em Corupá, outras cinco estão
em funcionamento em Massa
randuba e Schroeder. Guarami
rim foi contemplada com dez
pontos de vigilância e laraguá do
Sul é monitorada por 40 câmeras.

FABIO MOREIRA

INSTALAÇÃO Equipamentos começam a funcionar
neste rlD1 de semana. Investimento é de R$ 92 mü

Guaramirim

Assalto em
.

residência
o
�
g
fi'>
cr

�

*Uma residência no bairro o

�Corticeira, em Guaramirim, ..,.
..;
'"

foi alvo de dois assaltantes
'"
�
ã:

no início da tarde desta z
o

z

sexta - feira. Eles teriam li:
I-

chegado com uma moto e
c,

-c
::>.

fugiram levando, também, o
(!)

� ""
, 8veículo da família, um Punto :f; I.Ó
o Ez

�prata. APolícia Militar -c
::;;

�::>

I

conseguiu capturar um dos
cr

cy
o
n. Busco ser a(J) 8suspeitos, de 29 anos, na
li! voz da mulher Qo

§
divisa entre Guaramirim e

� trabalhadora lO
..,.-'

no legislativo, eh

! �
Massaranduba. O acusado é assegurando ã:I-

Zo igualdade, o

de Araquari e disse, em de- � honestidade e �
�poimento, que o carro seria § transparência. .

s

vendido para um desman-
che. Ele foi levado para o

Presídio Regional de Iaraguã
do Sul. O outro assaltante
abandonou o carro e a tele-
visão furtada no Centro de
Massaranduba, fugiu a

pé e não foi encontrado.

Ladrão já
,

está preso
Um homem de 38 anos foi
preso namanhã de ontem,
acusado de roubar três
residências vizinhas, no
bairro Jaraguá 99. As casas,
na rua BerthaWeege, foram
invadidas por volta das 7h.
Os vizinhos viram que os

produtos furtados, entre eles
botijão de gás e lava jato,
teriam sido retirados por um
Uno Branco, e informaram a

Polícia Militar.
Com base nos dados do pro
prietário do veículo, a PM
localizou o suspeito. Ele es

tava em casa, no bairro Ilha
da Figueira, e tentou fugir
pelo telhado, mas foi captu
rado. Além do carro, foram
apreendidos outros objetos
furtados, como roupas novas
ainda com etiquetas, tele
visores, bicicletas, aquece
dores e uma sacola cheia de
perfumes importados. Eram
tantos os produtos, que a

PM encheu uma Kombi para
recolher o material.
O acusado tem passagens
policiais por uso e tráfico de

drogas e estava em liberdade
condicíonal por receptação e

furto. Ele prestou depoimen
to na delegacia e foi recon
duzido ao Presídio Regional
de Iaraguá do Sul.

Fatalida
Morte de trabalhador

Um acidente de trabalho viti
mouTadeuMartinsVascon
celos, de 54 anos, na tarde de
ontem, em Iaraguá do Sul.
Um fardo de papel, de apro
ximadamente 400 quilos, se
desprendeu de cima da pilha
e caiu sobre o funcionário,
que teve traumatismo cra
niano e parada cardíaca. Ele
morreu na hora.
Vasconcelos trabalhava
como auxiliar de produção
há três anos numa empresa
de papel, no bairro Barra
do Rio Cerro n. No ano

passado, ele já havia sofrido
um acidente semelhante e

ficoumais de doismeses se

recuperando dos ferimen
tos. Avítima não usava os

equipamentos de seguran
ça' pois segundo um dos

proprietários da empresa, ele
estava numa área em que o

capacete não era obrigatório.
O velório será realizado na
Paróquia Cristo Salvador, na

.

Barra do Rio Cerro, e o enter
ro no cemitério damesma
localidade.Vasconcelos deixa
esposa e três filhos.
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.Bl Campeonato Catarinen e
.

.,'

[uventus recebe o Concórdia
,-

Embalado pela
goleada fora de casa

sobre o Tubarão,
tricolor quer abrir
frente no returno

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

De alma lavada após golear
o Atlético Tubarão por 5 a

O, o Juventus enfrenta um Con
córdia em crise neste domingo,
às 15h30, no João Marcatto. A
partida, válida pela segunda ro
dada do returno do Campeona
to Catarinense da Divisão Espe
cial, coloca frente a frente duas
equipes consideradas favoritas
ao acesso.

No Juventus, o clima é o me
lhor possível. O técnico Pingo
comanda um treinamento na

manhã de hoje, às 10h, no lo
cal da partida. Contra o Galo
do Oeste, ele não poderá contar
com Charles e Giso, que cum

prem suspensão, além de An
derson Pedra, Gregori e Mauri
cio, entregues ao departamento
médico. Em contrapartida, terá
os retornos de Pará e Alemão.

A provável escalação do tri
calor conta com Wanderson;
Paulinho (Pará); Alemão, Pei
xoto e Márcio Goiano; Almeida,
Serginho, Rogério Souza e Max;
Kiko e Lourival. (IA equipe está

tranquila, mas está consciente
que terá pela frente um adver
sário muito difícil neste domin
go e espera contar com o apoio
da torcida", afirma Pingo. "Vou
ter a necessidade de alterar o

time, mas hoje felizmente con

tamos com um elenco homogê
neo", completa.

No Concórdia, o clima é
turbulento. Na tarde de ontem
o técnico Joceli dos Santos pe
diu demissão e na sequência foi
anunciado no Atlético Tubarão.
Hilton de Almeida segura o ro

jão no domingo, mas terá difi
culdades para escalar a equipe.
Não poderá contar com o Xipo
te, Fábio Pinho, Carlos Aberto
e Edinho, todos lesionados.
Suspensos, Miro Bahia e Ícaro
aumentam a lista de desfalques
do Galo do Oeste.

Os ingressos para Juventus e

Concórdia custam R$ 10 (des
coberta) e R$ 20 (coberta) e es

tão à venda de forma antecipa
da na secretaria do clube.

ffiIANE PORTO IAVANTE!

PEGADA Jaraguá treinou forte durante a
semaDa para eDfrentar o vice-líder Caçador

DIVISÃO DE ACESSO
CLASSIFICAÇÃO - RETURNO PRÓXIMOS JOGOS

l' rodada (returno)
15/09
15h30 Maga x Internacional
16/09
15h30 Jaraguá x caçador
20/09
19h30 NEC x Oeste

4 Inter de Lages
5 Oestejttajaí
6 Maga

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
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IRIANE PORTO fAVANTE!

MUDANÇA Com Charles suspenso, Alemão (C)
retorna na zaga do Juventus, ao lado de Peixoto

DIVISÃ,O ESPECIAL
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CLASSIFICAÇÃO - RETURNO PRÓXIMOS JOGOS
2" rodada (returno)
16/09
15h30 Hercmo luz x Caxias
15h30 Biguaçú x x:.t de Outubro
15h30 Porto x Irnbituba
15h30 Juventus x Concórdia
15h30 Guarani x Tubarão

Coi. Times

6 YN de Indaial
7 Caxias
8 Concórdia
9 Biguaçu
10 A. Tubarão

P - Pontos; J • Jogos; V • Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP • Gols
Pró; GC - Gols Contra; SG . Saldo de Gols; A . Aproveitamento. lu�ji'j§l�"çiif.. ,iii!!iJiil§jmiff��ü

Jaraguá inicia a caminhada
atrás de sete pontos

aproveitar as chances que fo
rem criadas", analisa.

Rocha levará para campo a

mesma equipe que vem atuan
do na maioria dos jogos, com
Otavio; Fabiano, Paganelli, Ri
cardo e Pajé, Wilhian, Jeferson,
Torres e Geléia, Thiago e Zamo
rano. Anderson Oba e Jefinho,
machucados, desfalcam o Leão
neste compromisso.

Os ingressos para Jaraguá e

Caçador custam R$ 10 e podem
ser adquiridos nas bilheterias
do estádio, antes da partida.

Sete pontos separam o Sport
Club Iaraguá de uma inédita
decisão do Campeonato Cata
rinense da Divisão de Acesso.
Na abertura do returno, o líder
e invicto Leão do Vale recebe
o vice-líder Caçador, às 15h30
deste domingo, no estádio do
Botafogo.

O fator campo pode ser de
cisivo para a equipe avançar à
final, uma vez que dos quinze
pontos em disputa no returno,
nove deles serão disputados
dentro de casa.

Apesar do bom, momento
na competição, o técnico Ra
fael Rocha prega a cautela. "O I,

adversário vem de mudança na
comissão técnica e contratou

reforços. Certamente eles vêm
prafazer os três pontos. Por isso,
precisamos jogar 'com cautela e

Mesmo se for
derrotado pelo

Caçador, o Jaraguá
mantém a liderança
isolada da Divisão

de Acesso.
'

Interbairros

Abertura da
terceira fase

Oito times enfrentam-se neste

domingo, nos jogos de ida da
terceira fase da Copa Inter
bairros (quartas de finais). Rio
Cerro e Três Rios do Norte jo
gam às 8h15; Jaraguá 99 e Ilha
da Figueira, às 10h15, todos no
Flamengo. O campo do Santo
Antônio recebe, às 8h15, Braço
Ribeirão Cavalo e João Pessoa.
Às 10h15 enfrentam-se Santo
Antônio eVila Lalau.

Futsal

CSMeRiodo
Sul jogamhoje
A CSM entra em quadra hoje,
às 19h, naArena Jaraguá, con
tra Rio do Sul, em jogo válido
pelo returno do Campeonato
Catarinense da Divisão Espe
cial. A equipe jaraguaense lide
ra o certame, com 17 pontos. O
adversário somou apenas seis
até aqui. Os ingressos custam
R$ 5 e serão vendidos a partir
das 18h, nas bilheterias da
Arena Jaraguá.

Segundona
Rodada de
abertura

A rodada de abertura do Cam
peonato Regional da Segunda
Divisão terá cinco partidas, to
das na tarde de hoje. No Santo
Antônio jogam Bazar do Rau x
Barrabaxo (l3h45) e Kiferro x
Prisma (l5h30). No João Pessoa
tem Atlético Independente x
Roma (l3h45) e Nova Geração
x Guarany (l5h30). Em Jogo
isolado,Operário e Tecnopan
se enfrentam no Molha (l5h).

Basquete
Três jogos

neste sábado
Asmeninas do basquetebol
terão diversos confrontos hoje,
válidos pelo Campeonato
Estadual. Na Duas Rodas,
a equipe adulta enfrenta
Chapecó, às i 8h. Um pouco
antes, às 16h, a Sub17 tem um

difícil compromisso contra
,Porto União, no Marista.
Abrindo a tarde, as garotas do
Sub15 encaram Florianópolis,
às 14h30, também no Marista.
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Campeonato Brasileiro
Mais um duelo de Flu
e Galo pela liderança

Flu pega o lanterna em casa. Galo sai para
um difícil compromisso contra o Náutico

JARAGuÁ DO SUL No domingo, o vice-líder
Atlético-MG desafia o Náutico,
às 16h, nos Aflitos. A vitória é
fundamental para os mineiros

seguirem na briga por título. No
mesmo horário, o Palmeiras en
frenta o Corinthians no Pacaem
bu. Em crise e sem treinador, o
Verdão precisa da vitória.

EmVarginha, o Cruzeiro en

frenta o Vasco, às 16h. Os cruz
maltinos seguem em recupera
ção e contam com a estrela de
Tenório para sairem vitoriosos.

Ameaçado pelo rebaixamento,

Agência Avante!

O líder Fluminense abre a

25a rodada do Campeona
to Brasileiro hoje. No duelo de
opostos, joga às 18h30 contra o

lanterna Atlético-GO, no Raulino
de Oliveira, emVolta Redonda.

No clássico paulista, o São
Paulo enfrenta a Portuguesa, às
18h30, no Canindé. Ney Franco
confirmou o tricolor com força
máxima, com Osvaldo, Lucas e

Luis Fabiano no ataque.

o Coritiba enfrenta o Santos, às
16h, no Couto Pereira. Com o

retorno de Neymar, Muricy es-

, pera conseguir a segunda vitó
ria consecutiva.

O Figueirense duela com o

Bahia, às 16h, no Pituaçu. Em
recuperação no campeonato,
o treinador Mareio Goiano só

pensa na vitória contra o 'Tri
color da Boa Terra'. O Flamen
go pega o Grêmio, às 18h30, no
Engenhão. Pressionado, Dori
vaI Junior pode ser demitido
caso confirmada mais uma

derrota do Mengo.
Fechando a rodada, jogam

Inter x Sport (l8h30, no Beira
Rio) e Ponte Preta x Botafogo (às
18h30, Moisés Lucarelli). .

MAURÍCIO VAL/VIPCOMM

ii

PRESSÃO Mal chegou e Dorival já está com a cabeça a prêmio no Flamengo

Santos

Agora, Ganso estámais próximo doGrêmio
A novela Ganso repercute

nacionalmente há mais de um

mês e parece estar próxima de
um desfecho. Perto de finalizar
a negociação) o São Paulo foi

ultrapassado pelo Grêmio na

preferência do atleta. Os gaú
chos já teriam fechado todas
as bases salariais com Ganso e

só dependem do aval do Santos

para anunciar oficialmente o

reforço. ''A qualidade dele é ex-

celente, trata-se um de jogador
de alto nível", afirmou Vander
lei Luxemburgo, treinador gre
mista. No entusiasmo da nego
ciação, a diretoria do Grêmio já
prepara festa de recepção.

LOCAL: GT Society (em frente ao Arroz Ilrbono) I INSCRIÇÕES: Até 3 de Outubro'
INFORMAÇÕES: 9193 7609 / 3370 8451 I gtfutebolsociety@gmail.com ,

,
•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Oabeças duras
Juventus e Jaraguá realizam jogos importantes na rodada. Am
bos em casa, no domingo, às 15h30. Não estou aqui para jogar a

culpaemninguém,mas acredito que faltoubom senso neste caso.
Pode parecer que quem perde com isso é o torcedor, tendo que
optar entre uma partida e outra. Mas na verdade, perdem os dois
clubes. Primeiro por estarem tentando fomentar uma rivalidade.
desnecessária. Segundo pela dificuldade que criaram para a im

prensa acompanhar os dois jogos. Legal mesmo seria realizar as
partidas no mesmo local, uma às 15h30 e a outra às 18h.

CaminhoNa bronca
Recebi, por e-mail.um
desabafo dos dirigentes da
equipe Galácticos. Entre
outras coisas, reclamam
da não inclusão de sua

equipe no Campeonato
da Segunda Divisão, que
inicia hoje. Existem pontos
que concordo e outros que
discordo no texto. Mas uma
coisa é certa, e já venho
alertando faz tempo: a
forma de atuação da Liga
Jaraguaense de Futebol
precisa ser repensada!

Enquanto o Juventus
prestigiou Pingo e ainda
o brindou com reforços,
equipes como o Concórdia
optaram pelo caminho
que já é comum no

nosso futebol: demitiu o

treinador. Coincidência ou
não, o tricolor jaraguaense
massacrou o Atlético
Tubarão na estreia do
returno, fora de casa,

enquanto o Galo do Oeste
acabou derrotado em casa

pelo Porto. Avante Juventus!

Fotsal
Não gostei dos balões de ensaio lançados ao vento nesta
semana. Dizem respeito à reformulação do elenco e ao

retorno de Falcão. Acho cedo demais para falarmos em 2013.
A Liga Futsal não terminou, o Catarinense também não e

ainda tem um Mundial no meio do caminho. Isso pode trazer
um efeito contrário, desmotivando atletas e o treinador.

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo
especificada:
LICITAÇÃO N°: 144,/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 17/9/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 26/09/2012 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente
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