
Eleições
Votos brancos ,e

nulos sem força
Diferente do que
pensam alguns eleitores,
radicalização nas urnas

não influencia na decisão
da escolha. Os votos

IRIANEPORTO/AVANTE! . não direcionados para
< � candidatos não são

contados no resultado.

Páginas 4e5

Serviço jurídico

De ensoria Dativa
imentosuzatenre

Advogados que prestavam serviço de atendimento gratuito aos cidadãos
estão deixando os casos por falta de pagamento. Defensoria Pública, que

deve entrar em funcionamento em 2013, terá menos profissionais.
Página21
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Na Arena

Ação Comunitária
acontece amanhã
Tradicional evento

organizado pela empresa'
Weg, que esse mês
comemora 51 anos, vai
oferecer à população
diversos serviços
gratuitos. Página 20

Estrela
Ana Botaíogo
encerra festival
Bailarina carioca participa,
no domingo, da apresentação
final do Iaraguá em Dança.
Além dela estará presente o

dançarino Moacir Emmanuel.
Os dois integram o Teatro

Mum,·cipaldoRio. I.Jogadores do Juventus encaram o VX de Outubro, hoje, às 19h, no João Marcatto. Página 22
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Portal
Completa amanhã 26
anos de atividades o

Condomínio do Portal de

Jaraguá. O local se tornou

um ponto de referência
na cidade. Trata-se de

UUI remanescente de
uma época de ouro para;
as confecções de noss�
região e que tinHa rendido

I

para nossa cidade de

título de Capital da Malha,

·Costela,
&Cia
CSómemóta neste domingb /

19 anos de atividades, esse

restaurante que valoriza um

cardápio repleto de carnes.

Sem meu

/ carro

É hoje o dia desta

'importante mobtlizaçãe.
O ponto de encontro é a

Praça Ân�elo Píazera, As

atividades começam às 8h
e seguem até depois das
14h. Prestigie, mas não vá '

de carro.

;

l.

.

Perda

de ritmo
Com a criação de 100.938

'vagas com carteira
assinada no mês de

agosto, fica bem claro o

tamanho do estrago da

crise/que se abateu sobre
a economia brasileira.

"

No mesmo mês do ano

passado foram criadas
mais de 190 mil vagas.

Mão de obra
Embora continue a busca

porprofissionais em nossa

I�g.i.ão, a I}ovidad�",é q�e pe�a
prlineiravez em diversos

'

anos está sendopossível
reallZar"umabo�.escdmá ,�'

de funcionários, pois já
S(ifençOnfií�m�s �e,
caíidídatn qualificado para a

�e.sma v���, R�ç��tem�Q;1:e) ;
por causa da carência t .

1

"

4e pro�s' afS, muitas

empresas tíataI
'

quem estava disponível
I

e não o ptofissional
pretendido para o cargo.
Agora está havendo l.JPla
ofertamelhor e poderá
levar à substituição de
funcionários que 'não
souberam aproveitar a

chance e se qualificaram.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

_,

Agua

www.m::IJOnU.ne.com.br
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Levar água para as regiões mais

secas do sertão nordestino de

pende apenas de investimentos.

Uma das ações para melhorar a si

tuação de uma população de 350

mil habitantes, na região de Irecê,na
Bahia, terá a participação daWeg. Os

motores da empresa jaraguaense se

rão as responsáveis para bombear a

água, numa obra de R$ 180 milhões.

Preço do Dlilho
A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e o Ministério

daAgricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) vão buscar o aval do Ministério

da Fazenda para liberar o crédito do PIS e Cofins, que as agroindústrias têm a

receber do governo federal. A medida visa atender às reivindicações do setor,

prejudicados com a alta no preço do milho, até janeiro de 2013, quando inicia

a nova safra. O crédito federal será destinado a constituir um fundo garantidor
(com recursos para capital de giro) e subsidiar o valor do frete. Essa foi a proposta
consensuadapela ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli

Salvatti, parlamentares, representantes da agroindústria de SC e RS, dirigentes
do MAPA, Conab e governo do Estado de se. A ministra Ideli destacou que a

proposta será apresentada ao Ministério da Fazenda, na próxima segunda-feira,
em reunião com representantes da agroindústria, MAPA e Conab, em Brasília.

Protecionismo Arapuca
A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM)
agiu contra a OTX
Investimentos e Rafael
Munhoz Cunha Dal

Acqua. Através de um

site eles ofereciam

aplicações em "fundos
de investimento" que
renderiam mais de
10% ao mês. Nenhum
dos dois possui
registro na CVM e

não existe nenhuma
segurança para os

investidores.

110 t ta acui "

ven o que ven a aqui.. ...

Vazou a informação de que
o governo norte-americano

enviou carta para o governo
brasileiro solicitando que
sejam revistos os planos
de aumento de tarifas de

importação. A questão
fundamental é que o

protecionismo é uma ação
que pode ajudar durante um

período, mas, ao longo do

tempo, provoca distorções.
LO'TEB.JAS
QUINA
SORTEIO N° 3000
02 - 21 - 31 - 37 - 57

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 805
01 - 02 - 04 - 06 - 07
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Oportunismo
No momento em que-os bancários anunciam

paralisação, a Secredi aproveita para

divulgar nota informando que suas unidades

continuam funcionando normalmente.

Interessante ação de divulgação oportunista
que raras empresas aproveitam.
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Do leitor

Para ter um filho

Penso que fazer filho é
um ato de grande res

ponsabilidade e, com muito

pesar, vejo também que a

maioria não tem a mínima

noção do que lhe espera, de
como a vida é alterada com

a chegada de um filho.
Em minha opinião, só

quem tivesse vocação e es

trutura financeira e psicoló
gica deveria colocar crianças
no mundo. Os outros, que
fossem se preparar melhor
antes de fazerem filhos. Uma
das coisas que mais me revol
ta, é ver dois irresponsáveis,
que não têm nem, emprego
nem lugar decente para mo

rar, colocando meia dúzia de

crianças no mundo, e depois
largando-as em orfanatos ou

deixando para avós e irmãos
cuidarem.

O governo deveria dis-

ponibilizar em cada cidade,
em cada bairro, profissionais
capacitados para entrevista
rem os candidatos que gosta
riam de ter filhos. Depois de
analisarem se o casal tem as

condições 'necessárias para
educar uma criança, dando
lhe amor e meios suficientes

para uma vida alegre e sau

dável' os agentes entrevis
tadores bateriam o martelo,
dando sinal de que estava

apto para a paternidade e

maternidade ou se deveria

protelar a decisão.
Estou certo de que vería

mos menos crianças mendi

gando nas ruas, se prostituin
do ou entrando para o mundo
do crime, provocadas pela ga
nância humana.

Fernando Bastos
Cartunista

, COlDI,artilhe a sua ophtiã,o. Esert)'va"llos!
� Lf! Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,

, .� # com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

derá dar oportunídade para 9tle mais pessoas possarp"·,
, pas$âJ;"pela� Ulliversidades,:,fe<ie�a�s e es�a,duais;" .'

"� ,

,

A pesquisa também revela que 19,2 mílhõé
I pessoas com mais de dez anos não têm uma ínstru-

ção ou ficaram menos de um ano nas escolas. Essa
informação revela o descaso com que o Brasil trata a

formação do futuro da nação. Esse batalhão de pes.
soas corre maior risco e deverá çhegar ao mercado de

.

tr�p'�.p.,�?�,�bi��iq��\��f�pãc:t,e,ya,i �()fret a�,90�;' ,

segl:1enClaS He'ssa careuoa de, e�tudos. Esse numerejI. ,.'

'i,. (,
" ..'

'_ '�" ,I 1_mostra que 'O futuro ainda sera preocupante em ter:'
mos de avanço de uma sociedade mais madura e com

projeção ao desenvolvimento.

Pesquisa revela que 19,2 milhões
de pessoas com mais de dez anos

não têm uma instrução ou ficaram
menos de um.ano nas.escolas.

II

I

Charge'
JUVENTUS X XV DE INDAIAL

�-----.....

A 6eNT!
e�TRANO

�1J6tAR Oé�' tIl
o tempo e a vida'

Tenho uma história para contar, mas não a pos
so contar sem antes dar umas voltas. Começo

dizendo que gente dengosa teni que ouvir o que
é bom para a tosse... O que tenho a dizer é que
não é a passagem do tempo que nos envelhece. O

que nos faz velhos é a cabeça parada, oca, cabeça
que pensa que algum dia já foi alguma coisa e que
agora não é mais hora de trabalhar ou envolver
se com nada mais... Tenho asco por esse tipo de

gente. São desse tipo, por exemplo, os dengosos
que querem filas especiais nos bancos, estacio
namentos especiais aqui e ali, "direitos" fora da
lei e tudo o mais que caracteriza os indolentes e

falsamente fracos. Claro que não falo dos idosos
doentes, esses estão na deles.

A história que me chega é de dar vergonha aos

velhos que andam por aí 'jogando dominó de
baixo das figueiras da vida, velhos aposentados
cheios de saúde. A história vem de Nova Bassano,
município de 10 mil habitantes no Rio Grande do
Sul. Pois em Nova Bassano mora a dona Leny, de
87 anos. Ela já foi professora do ensino público
por várias décadas, foi presidenta da Apae e agora
está em campanha para ser vereadora na cida
de, cidade que ela já serviu à exaustão. Mas dona

Leny não está exausta, está, isso sim, dando um

exemplo de como uma pessoa pode ser jovem e

ativa mesmo tendo chegado quase aos 90 anos.

Dona Leny bem que podia estar sentada
numa cadeirinha na frente da casa dela, "trico
tando" fuxicas com as vizinhas bem .maís moças
e já bem mais velhas pelos arredios à vida, mas

não ... Dona Leny quer continuar a servir à cida
de. E tenho certeza absoluta que ela não quer ser

.

vereadora, como esses que andam por aí, para

ganhar dinheiro, aposto que não. Ela quer ser ve

readora porque é uma "jovem" que ama a vida e a

servir os outros. Dá "neles", dona Leny!

Cassado
Um prefeito do interior do Piauí, concorren

te à reeleição, foi cassado por compra de votos.

Dizem que ele deu uma bomba d'água a uma

eleitora em troca do voto dela. Que interessante!

Quer dizer que o bandido é o prefeito? E a or

dinária que "negociou" o voto não foi também

para a cadeia? Esse tipo de justiça por metade
me enjoa, é hipócrita e tem a cara dessa gente
que anda por aí, lavrando leis e a aplica.ndo.

Ela
A atriz italiana Mônica Bellucci fez uma frase

que foi publicada em destaque numa entrevista
com ela. Ela disse que "só porque eu sou bonita,
todo mundo acha que sou burra". Mônica, não liga,
é muito duro para as feias aceitarem-se feias, elas
têm que achar algum defeito nas bonitas. A inveja
as faz dizer que a bonita é burra. Coitadinhas das

invejosas. Mas os homens também não suportam
um cara bonito, educado e inteligente. Dizem, no

mínimo, que ele não gosta de mulheres...

Falta dizer
Dia destes um frentista de posto de gasolina, na

novela das nove, vociferou contra um cliente que
deu a ele R$ 2 de gorjeta, disse que aquilo era uma

ofensa e tal... Sá que é bom saber que são 0,00011%
os que dão gorjeta; e os velhos e com carrões são
os piores, não dão absolutamente nada e ainda

exigem que lhes limpem o parabrisa .

Fale conosco
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Eleições 2012
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Votos nulos e brancos ficam no vazio
A opção do eleitor em não

validar as escolhas nas urnas

não causa diferença no

resultado final do pleito

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Na época em que a votação era feita em ur

nas de lona e com cédulas de papel, o eleitor

que queriavotar em branco depositava o voto do
mesmo jeito que a recebeu. Sem decidir. Já para
anular o voto, o eleitor colocava na urna uma

cédula com mais de uma opção assinalada, ou

com rabiscos ou qualquer outro tipo de mensa

gem que gostaria de compartilhar com o respon
sável pela contagem.

Apesar de hoje ser eletrônica, a urna tenta

reproduzir uma votação da prática antiga. Ou

seja, apresenta as possíveis situações a que o ato

da votação via papel estava sujeito. Há opção de
voto em brancopara que não sabe em quem vo

tar ou não pretende escolher nenhuma das op

ções de candidatos. Para quem pretende anular

o voto, a alternativa é digitar números inexísten-
..

tespara resultar num erro de votação.
E que consequências práticas os votos nu

los ou em branco possuem hoje no resultado
da eleição? Nenhum. De acordo com o Tribunal

Superior Eleitoral, tanto para a eleição dos car;
gos majoritários - prefeitos, presidente, gover
nadares e senadores - quanto para a dos propor
cionais - vereadores e deputados -, somente são

considerados os votos válidos.
Dessa forma, não são contabilizados, para

nenhum efeito, os votos em branco e os nulos.

Mas então de onde vem o mito de que o voto em

branco vai para o candidato que está vencendo

e o nulo, se alcançar mais de 50% do total dos votos,
determina nova eleição?

Desde 1935 até 1997, os votos em branco eram

considerados apenas para o cálculo do quociente
eleitoral - Índice que determina o número de vagas
que cada partido vai ocupar no legislativo - para as

eleições proporcionais à Câmara Federal.
Desde então, o voto em branco passou a ser con

siderado inválido. "Historicamente consolidou-se
a leitura de que o voto em branco era sinônimo de

indiferença, ou seja, tanto faz quem ganhar", revela
o doutorando em Sociologia Política, Rafael da Sil
va. "Entretanto a partir de 1997, a interpretação de
associar o voto �m branco à indiferença permane
ceu", completou.

Mito da nulidade

Já o mito do voto nulo vem da má interpretação
do artigo 224 do Código Eleitoral que diz: USe a nu

lidade atingir mais de metade dos votos do País nas

eleições presidenciais, do Estado, nas eleições fede
rais e estaduais, ou do Município, nas eleições muni

cipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações
e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do

prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias."
A nulidade a que o texto se refere é aquela dada

aos votos válidos que, por decisão judicial, são anula

dos após o pleito. Essa situação ocorre apenas quan-
.

do constatado que esses votos válidos foram resulta

do de fraude, compra de votos, corrupção eleitoral ou

abuso de poder político.
Assim, tanto nas eleições majoritárias (desde a

constituição de 1988) quanto nas eleições propor
cionais (desde a lei n° 9.504/97) o voto em branco

equivale ao voto nulo e a Constituição determina que

sejam excluídos todos os votos que não tenham sido

expressamente dados a um candidato ou a um par
tido político. Por isso, nenhum deles é considerado
válido para o cálculo dos resultados.
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Os votos nulos e brancos existem pelo
fato de termos uma obrigatoriedade

quanto ao comparecimento à urna e não

quanto ao ato de participàr efetivamente

na escolha de um candidato.

Rafael da Silva, doutorando em

Sociologia Política
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Efeitos

Votos inválidos reduzem quociente eleitoral
Protesto ou não, é fato que

os votos nulos ou em branco

podem trazer efeitos colate
rais que não são dimensiona
dos ou levados em conta pe
los que escolhem, ainda que
de forma consciente, esse tipo
de voto. Por exemplo: os votos

nulos ou em branco acabam
tornando o voto válido mais
eficiente. Mas como?

Atualmente, para as elei

ções presidenciais, estima-se

que o peso de um voto' seja
0,0000007% (1/135.804.433 -

dados de 2010), isso em uma

situação em que todos os

eleitores escolhessem um dos
candidatos. No caso de haver
um número muito grande de
votos brancos e nulos, e con

siderando também as absten

ções, o peso de um voto seria

maior, as casas decimais de-

nceitos

A urna eletrônia
tem uma tecla

específica para o

eleitor que deseja
votar em branco.

Democracia e liberdade de escolha
Mas se os votos nulos e em

branco não influenciam de for
ma direta no resultado das elei

ções, o que eles representam?
"Essas modalidades de

votos - nulos e brancos - exis
tem pelo fato de termos uma

obrigatoriedade quanto ao

comparecimento à urna e

não quanto ao ato de partici
par efetivamente na escolha

de um candidato. Assim, eles
são uma forma plausível de

permitir com que o eleitor,
caso não queira, não vote em

ninguém", esclarece o douto
rando em Sociologia Política,
Rafael da Silva.

Desse ponto de vista, en

tende-se que dentro da de
mocracia é direito do cidadão
se abster de ter que indicar

candidato no qual ele não
acredita ou com quem não se

identifica. Por força do hábi
to, é comum que se diga que o

voto é obrigatório, entretanto,
o correto é falar em obrigato
riedade de comparecimen
to. "É só lembrar que quem
justifica o voto não sofre as

sanções por não ter votado",
completa Silva.

Atit de

Voto nulo pode ser protesto
ou erro de dígítação

Mesmo que o voto nulo
não cancele uma eleição, o

doutorando Sociologia Políti
ca, Rafael da Silva explica que
existe a tese de que ele atue

como expressão de protesto,
logo, quem opta por tal moda
lidade de voto, assim o faz por
insatisfação e com objetivo de

protestar diante das ofertas do
mercado eleitoral. No entanto,
Silva alerta: "Essa tese não, é
totalmente inválida, nem to

talmente válida".
Isso porque pesquisas iden

tificaram que existem basica
mente dois perfis de eleitor

que vota nulo. Um deles seria
o eleitor escolarizado, de ren

da considerável, descontente
com o funcionamento das ins

tituições políticas, seja o Con

gresso ou os partidos, que não
votaria caso o voto não fosse

obrigatório, não vê diferença
entre os partidos ou não vê
eficiência no voto. Nessa situ

ação, é possível considerar em

partes que estes votos são ex

pressões de protesto.
Por outro lado, o segundo

perfil identificado foi o grupo
de eleitores de baixo nível de

escolarização e renda, que não
se informa sobre política enão

acompanha as eleições. Logo,
o voto nulo também pode ser

expressão de erro, principal
mente na época das cédulas,

Coligação Jaraguá, Aqui É Meu lugar
PSB

mas que ainda se verifica hoje
no caso das urnas. "O eleitor
fica nervoso 'diante da máqui
na e erra no processo de digi
tação dada a falta de familia
ridade com a tecnologia ou ao

nervosismo advindo daquela
situação", relatou Silva.

Já o voto em branco, ainda
de acordo com o acadêmico,
não pode ser entendido como

protesto pelo fato de que em

piricamente ele não possui o

mesmo comportamento do
nulo, pois em vez de ser um

erro ou um protesto, ele pas
sa a ideia da indiferença. "ou

seja, o eleitor pensa: 'pode ser

qualquer candidato, não pos
suo preferência clara por um

em detrimento dos outros"',
explicou.

Com isso, Silva questiona
a eficiência desse tipo de pro
testo, em razão do tratamento

que é empregado a esses vo

tos. "Acaba que o protesto não
é explicitado, censurado, vai
tudo como voto não válido e

não possui implicação alguma
nesse sentido", analisou Silva.

Nos anos 2000,
surgiu na

Internet uma

campanha
que pregava
o voto nulo.

pois da vírgula diminuiriam. tras consequências como in-
O resultado disso, confor- centivar a prática da venda de

me explicou o doutorando em voto, já que ele valeria mais e,

Sociologia Política, Rafael da portanto, seria mais decisivo.
Silva, é que no caso da votação Além disso, outro efeito pos
proporcional a quantidade de sível é que os candidatos não
votos nulo e brancos se expres- sintam obrigações para com o

sa na redução do quociente grupo de eleitores que se abste
eleitoral (quantidade de vo- ve da escolha. "É como se esse

tos válidos apurados divididos segmento se auto-excluísse ou

pelo número de cadeiras no fosse excluído, situação refor

Legislativo em referência), fací- çada pela lógica instrumental
litando a vida dos partidos para dos partidos de que 'se você

atingirem o número mínimo não vota, logo não tenho por
de voto a fim de obterem uma ' que me preocupar com progra
cadeira. "Acaba que, na con- mas para você"', explicou Silva.

juntura atual, ao se optar por
tais votos, os eleitores tornam

as vidas das siglas partidárias
mais fáceis e aumentam a efi
ciência do voto válido".

Assim, do ponto de vista do

doutorando, o voto facultativo
(não obrigatório) pode ter ou-

. DObra.O� O nÚmer�-de consulta�-médiCaS}
Hoie são 3.500 por mês e todas gratuitas.
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Plano de governo
O candidato Moacir Bertoldi (PR)
fará o lançamento do programa
de governo nesta manhã no bairro
ilha da Figueira. O evento acontece

a partir das 11h30, ao lado do

Supermercado Brasão.

Possíveis

irregularidades
o Tribunal de Contas do Estado
deu prazo de 30 dias para que a ex

secretária de Habitação, Maristela
Menel Roza, apresente justificativas
sobre as restrições apontadas na

conclusão do relatório da Diretoria de
Controle de Licitações e Contratações
(DLC). O tribunal quer saber os

motivos da administração não

executar obras de drenagens pluviais
e subterrâneas e nem as intervenções
propostas pela empresa Zenite

Engenharia, em outubro de 2010.

Dinheiro
mal usado.
o resultado da possível imprudência
gerou a necessidade de desocupação
das casas nos loteamentos Henrique
Heise I e II. O custo de R$1.153.029,81
foi usado em obras que não têm mais

condições de utilização. A omissão
�

contraria o Princípio da Economicidade,
previsto no art. 37 da Constituição
Federal. Os indícios apontam o

mau uso do dinheiro público.

Não vai se

manifestar
A ex-secretáría disse que ainda não foi
notificada. Mesmo assim, ela prefere
não fazer declarações sobre o assunto.

Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nllson@ocorreiodopovo.com.br

o voto nulo e a

rebeldia vazia

Existem dois tipos de voto nulo:
um deles seria uma forma radi

cal de protestar e o outro uma irres

ponsabilidade de quem não analisa
as consequências do ato. Contudo,
os dois acabam tendo uma .conota

ção de rebeldia, porém rebeldia va

zia sem proposições e alternativas
de mudança.

"Os políticos são corruptos", "to
dos roubam", "ninguém faz nada" e

outras justificativas são apontadas
pelos defensores do voto nulo. Mal
sabem eles que o dia a dia é movido

por decisões políticas, inclusive o di
reito das pessoas de falar abertamen
te que não concordam com os cami
nhos adotados pela sociedade.

Se resgatarmos a história recente

do País, vamos descobrir o que sig
nifica o direito ao voto. Até os anos

1980, vivíamos numa Ditadura Mili
tar que retirou o direito das pessoas
escolherem os seus representantes.
Para quem mandava e desmandava
não importava a opinião das pessoas.
E, para mudar a situação, muita gente
morreu. Outros foram presos, exila
dos e torturados. Mas a participação
popular garantiu o direito ao voto.

Portanto, votar não é simples
mente ir até a urna no dia da eleição.
Votar é estar consciente de que o fu
turo de uma sociedade passa pelo
voto. Neste caso, os votos branco e

nulo não valem nada.

BR-280
Nesta segunda-feira, dia 24,
às 14h30, acontece na Acijs,
o lançamento do edital de

licitação do primeiro lote
das obras de adequação para
ampliação de capacidade
e restauração da BR-280 -

"trecho São Francisco do Sul
a Jaraguá do Sul. Estarão

presentes o ministro dos

Transportes, Paulo Sér io

Passos, e a ministra-chefe
da Secretaria de Relações
Institucionais, Ideli Salvatti.

�...,.., pIII'a OS eleitos
No dia 17 de outubro, a Associação deVereadores do Vale do

Itapocu (Avevi) realiza um encontro para planejar o futuro
da entidade. A associação vai aproveitar a data para fazer o

lançamento oficial do treinamento para os vereadores eleitos,
que vai acontecer nos dias 7 e 8 de novembro, em parceria
com o Programa Interlegis, do Senado Federal.

Reivindicação
O candidato Dieter Janssen (PP)
foi o último dos candidatos a

apresentar as propostas para a

comunidade do Boa Vista, na quinta
feira, dia 20. Dieter apresentou o

plano de governo e ressaltou que irá

trabalhar para que nenhum cidadão
tenha que ficar esperando desde a

madrugada para pegar uma senha
ou ser atendido nos postos de saúde.
Os outros candidatos, Cecília Konell

(PSD) e Moacir Bertoldi (PR), foram
recebidos na terça-feira, dia 18.

Greve dos
Correios
A paralisação dos funcionários dos
Correios atinge mais de 50% da

categoria em Santa Catarina, de
acordo com o sindicato. Conforme as

lideranças da greve, em Iaraguá do Sul
o índice é o mesmo do .Estado. Dentre
as reivindicações dos servidores está o

aumento do número de carteiros.

Cutucada
Na sessão de quinta-feira, a vereadora Natália Lúcia Petry (PMDB)
não deixou passar em branco a decisão da administração em

não contribuir financeiramente com a Festa do Strudel. A quarta
edição evento aconteceu no fim de semana passado, dias 15 e 16. A

parlamentar lembrou que Iaraguã do Sul é reconhecida através de
lei estadual como a Capital Catarinense do Strudel.

i.
!t.

A semana

'Os traíras vão acabar,
vão mostrar a cara e

isso é importante em

d
. ,

uma en10craCla .

1. SílVIO MAINKA (PSDB), vereador

em referência ao fim do voto secreto

na Câmara de Massaranduba.

'Não podemos admitir

que os jaraguaenses
se encaminhem de

m"nadwl"ugadi� aos f.,os·tC)S
de salJde rJaw"a buscal�

senha de atendinlentos
e o serviço não ser

prestado' ..

2. DIETER JANSSEN (PP),
Candidato a prefeito na Acijs

'O· Ministério
Público vai apontar
se houve ou não o

ato de improbidade
administrativa,

independente ou não

de ter sanado a

pendência. E mais tuna

vez a pessoa que diz

que manda e desmanda
. " .

no n1unlClplO teve que
engolir em seco'.
3. JEAN CARLO lEUTPRECHT

(PCDOI), Vereador sobre �s
relações entre a Prefeitura de

-

Jaraguá do Sul e a Arnvali

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Oportunidade para crescer
Instituto Federal
está com inscrições
abertas até o dia 11 de
novembro para cursos

de qualificação técnica

JARAGuÁ DO SUL

Da Redação

As inscrições para os cursos

do Instituto Federal de San
ta Catarina (lF-SC), unidades

Jaraguá do Sul, iniciaram ontem

e vão até o dia 11 de novembro.
Voltado às áreas têxteis. e

de licenciatura, a unidade da

instituição, localizada na Ave
nida Getúlio Vargas, possui va

gas para técnico em Química
integrado - aliado ao Ensino
Médio - e cursos técnicos em

Moda, Malharia e Vestuário'.
O projeto, com o foco na con

clusão do Ensino Médio para
jovens e adultos (Proeja), tam

bém é oferecido pelo IF-SC. No

campus Geraldo Werninghaus,
localizado próximo ao Centro
Universitário Católica de San
ta Catarina, os cursos técnicos
são voltados à área de eletro
mecânica.

A taxa é de R$ 40 para Ensi
no Superior e R$ 30 para Nível
Técnico. Já para o Proeja, as ins

crições são gratuitas e a seleção
é feita por sorteio. De acordo
com a chefe do Departamento
de Ensino, Pesquisa e Extensão,
Neli de Lemos, as pessoas com

vulnerabilidade social podem

FABIO MOREIRA

CENTRO Campus do IF-SC na Av. Getúlio Vargas terá 228 novas vagas

solicitar a isenção da taxa de

inscrição, assim como doado
res de sangue, até o dia 15 de
outubro. A prova de vestibular

para cursos de graduação será
realizada no dia 9 de novem

bro 'e a classificação do pro
cesso seletivo para os cursos

técnicos integrados ao Ensino

Médio e concomitantes (no
qual o aluno cursa o técnico
de sua preferência no IF-Se e

o Ensino Médio em outra ins

tituição de ensino) serão no

dia 25 de novembro.

onde estão disponíveis' os

editais completos. Dúvidas

podem ser esclarecidas no te

lefone 0800-722-0250.
A divulgação dos aprova

dos sai em 20 de dezembro.

Quem for .aprovado, ingressa
rá nos cursos do IF-se no pri
meiro semestre de 2013.

VagfJUS dis.p'oníveis
nas II11iflamdet'; de

Jaraguá do Sul:

Campus Geraldo

Werninghaus
• Técnico Subsequente em

Eletrotécnica (Vespertino) - 32

vagas
• Técnico Subsequente em

Eletrotécnica (Noturno) - 32

vagas
• Técnico Subsequente

em Mecânica Industrial

(Vespertino) - 32 vagas
• Técnico Subsequente em

Mecânica Industrial (Noturno)
- 32 vagas

• Superior de Tecnologia
em Fabricação Mecânica

(Noturno) - 1 8 vagas

Campus IF-SC

Jaraguá do Sul
• Proeja/ Técnico em Vestuário -

35 vagas
• Técnico Integrado em Química

(Matutino) - 35 vagas
• Técnico Subsequente em

Malhar.ia (Vespertino) - 35

vagas
• Técnico Subsequente em

Malharia (Noturno) - 35 vagas
• Técnico Subsequente em

Produção e Design de Moda
(Noturno) - 35 vagas

• Técnico Subsequente em

Vestuário (Vespertino) - 35 vagas
• Licenciatura em Ciências da

Natureza com habilitação em

Física (Vespertino) - 18 vagas

SERVIÇO:
O QUÊ: Inscrição para
cursos técnicos. e de

graduação do IF-SC.

QUANDO: 21 de
setembro a 11

novembro. QUANTO:
R$ 40 para Ensino

Superior. R$ 30 para
cursos técnicos

..

Para se inscrever, o can-

didato precisa acessar o site

www.ingresso.ifsc.edu.br.

Vieiras

Comunidade reclama de mau cheiro causado por empresa
O mau cheiro causado pelo

tratamento de resíduos em uma

empresa de tecnologias am

bientais voltou a incomodar os

moradores do bairro Vieiras, em

Iaragua do Sul. O problema já se

arrasta por dois anos, mas havia
cessado nos últimos meses, após
a mobilização da associação de
moradores que resultou em um

inquérito civil instaurado pelo
Ministério Público de Santa Ca
tarina (MPSC). Os moradores
e comerciantes vizinhos recla
mam que a situação voltou a se

repetir há cerca de três semanas,
mas o proprietário garante que
não vai mais acontecer.

Em setembro de 2011, o

então presidente da Associa

ção de Moradores, Jair Mussi
nato, reuniu as reclamações e

acionou a Fundação de Meio
Ambiente de Jaraguá do SuL

(Fujama), a Fundação de Meio
Ambiente (Fatma) e também

protocolou lima denúncia no

MPSC. De acordo com Mus

sinato, a informação recebi
da pela associação é de que a

Pujamafez a vistoria e consta
tou a regularidade da empre
sa diante das normas técnicas
da Fatma. A promotoria ainda
está investigando o caso e não
se posicionou sobre o assunto.

ta da vizinhança, Na semana

passada, mais uma reclamação
da comunidade à Fundação de
Meio Ambiente de Jaraguá do
Sul resultou em um relatório
enviado ao MP. Segundo o pre
sidente da Fujama, César Hum
berto Rocha, algumas falhas

operacionais foram apontadas
como a causa do problema.
Para resolvê-lo, é preciso que a

empresa obedeça ao termo de
acordo e faça as adequações.

O engenheiro ambiental,
técnico e proprietário da em-

presa, Fernando Scaburri, afir
ma que a causa do mau cheiro
foi o despejo inadequado de re

síduo com gordura, levado por
uma transportadora que deso
bedeceu às normas de descar

regamento. "Mas não vai voltar
a acontecer porq!le não vamos

mais aceitar esse tipo de resí

duo", disse Scaburri. De acordo
com ele, a empresa recebe a

fossa de toda a cidade, mas, a

partir de agora, só vai trabalhar
com resíduos industriais, pois
não exalam cheiro. ..

Falhas
• •

operaerenaas

Nem as portas e janelas fe
chadas resolvem a situação.
Quando o caminhão chega à

estação e descarrega ·os resí
duas o mau cheiro toma con-
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
C

Grupo Lunelli

•

Lunellí �a\UlZ<!O/.
*

• uQU1VO HISTÓRICO
ACERVO tu'

•

Na inexistência de

imobiIiárias, em 1928,
eram os proprietários que
publicavam os anúncios
de venda de imóveis.
Esta publicidade era

da localidade de Duas

�,at�ente
mlU1j.cípio de Schroeder

Silvia Kita redacao@ocorreiodopovo.com.br

c ntros em

eleições
Desde as primeiras eleições mu

nicipais tivemos divergências, tro

cas de farpas e discursos conturba
dos. Tivemos eleição municipal em

1936 quando o integralista Leopoldo
-Augusto Gerent se elegeu. Porém,
em 1938, seu partido foi extinto e ele

perdeu o cargo.
Somente em 1947 ocorreram

eleições novamente. Foi no dia 23 de

novembro, com posse acontecendo
em 12 de dezembro daquele ano. Na

escolha dos candidatos houveram

disputas acirradas. Na União Demo

crática Nacional (UDN)- foi escolhi
do o deputado Arthur Müller para
candidato a prefeito. Isso causou cer

to incômodo com alguns membros
do partido. Em entrevistas deixaram
claro seu descontentamento.

O articulista do jornal Correio
do Povo, Brederodes, apoiava Ar

thur Müller e publicou um anúncio
sarcástico:

o aprendiz de padeiro que virou empresário
o prédio e vendeu para Al
berto Bauer. Trabalhou tam

bém na torrefação de café de
Bruno Mahnke. Mais tarde

adquiriu casa de negócio e

salão de baile, próximo da
rua que dá acesso a Schro
eder. Ali anexou um açou

gue e trabalhou por 25 anos.

Neste salão de baile é que
nasceu a Sociedade Vieiren

se, em 1943.

Gustavo Conrad Luís
Henschel concedeu entre

vista ao jornal O Correio do

Povo, no especial denomina
do 'Mensageiro de Jaraguá'.
Nasceu em 1904 em Massa

randuba, onde os pais man

tinham duas colônias agrí
colas. Foi casado com Clara
Bartel e nasceram as filhas:

Edeltraut, Hildegard, - Helga,
Rosalinde, Ilka e Erica.

.

Em 1919, seu pai, Frie

drich, o encaminha para
aprender a profissão de pa
deiro. Naquele ano ele havia

adquirido a padaria de Al
fred Klug, situada defronte
ao Leopoldo Mahnke, hoje
Avenida Marechal Deodoro.

Depois foi aprender a fazer

carroçarias com Conrad Rie

gel. Mais tarde voltou a tra

balhar na padaria, reformou

"Cferece-se um político sem eleitores, mas com muito papo. Já
foi republicano, liberal, pessedista, udenista, comunista e quase
perrepista. Atualmente está sem emprego e partido. Conforme

oferta, leva algum consigo. Ofertas ao Seu Ozébio".

Waldemar Grubba venceu a eleição para prefeito naquele ano.

ARQUIVO HISTÓRICO/ ACERVO SOCIEDADE

Visitas üustres recebidas no mun.icípio
Em 24 de abril de 1949, os de

putados federais Aliomar Baleeiro,
Vasconcelos Costa, Eduardo Duvi

vier, Raul Barbosa, padre Medeiros

Netto, João Adeodato, Aristides

Largura, Joaquim Libânio, Café
Filho e Costa Porto visitaram Iara
guá do Sul. Segundo relatório do

governo daquele .ano, os deputa
dos ficaram impressionados com

o desenvolvimento do município.
Disseram que não esperam que os

cidadãos se dirijam ao Rio (capital
federal), mas que este venha ao en

contra de cada município que ano

nimamente constrói a sua parte na

obra pela grandeza do Brasil. A vi -

.

sita, segundo eles, teve o objetivo
de "verificar a operosidade, a inte

ligência e a energia dos brasileiros,
estimulando esse crescimento ins

pirados no espírito de tolerância
e concordância, virtudes maiores
numa democracia."

Comércio e

salão de baile
de Gustavo
Henschel

Sociedade Escolar Cathóüca Jaraguá I (84)
Gonzaga Ayroso foi profes
sor na Escola Alto Jaraguá 84.

Lecionava na Capela situada
no cemitério, transformada
em escola. A sede da esco

la somente ficou pronta em

1931. Era Escola Estadual e

foi municipalizada em 1997,
recebendo a denominação
de EMEF Luiz Gonzaga Ayro
so em2004.

vam que a propriedade da
sociedade consistia em dois
terrenos situados a margem
esquerda do Rio Iaraguá, entre

os lotes coloniais n.o 84 e 86,
achando-se nele a Igreja que
servia também para o ensino
escolar. Foi professor nesta

escola Stephan Stõckle (1901),
Iohann Scheuer (1922-1923).

A partir de 1920, Luiz

A Sociedade Escolar Ca
thólica de Iaraguá 84 surgiu
por volta de 1898/18_99. Foi

legalizada em 14 de janeiro de

1907, com estatuto registrado
em Tabelionato de Joinville.
O primeiro presidente foi o

senhor Gabriel Lescovicz. As
sinavam também os senhores
EnrickWatzko e GeorgWasch.

Nesses estatutos consta-

GUM
"-

Contabilidade
Consultoria Empresarial
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Sobre Ana Botafogo
Carioca, Ana Botafogo foi apresen

tada ao mundo da dança aos sete anos.

Aos II, já dançava no palco do Teatro

Municipal do Rio de Janeiro, durante
as apresentações de final de ano da
academia que frequentava. Mas foi na

França que Ana começou a carreira

profissional, participando de festivais

por toda a Europa. Após uma tempo
rada morando em Londres, retornou

ao Brasil e foi contratada pelo Ballet
Guaíra. No Rio de Janeiro, participou
de um concurso que a tornou a pri
meira-bailarina do Teatro Municipal
do Rio de Janeiro, já tendo dançado
clássicos do ballet mundial como liA
Bela Adormecida", //9 Quebra Nozes",
"Gíselle" "Romeu e Julieta", "La Sylphi
de", "Don Quixote'; //La Bayadéré", //0

Lago dos Cisnes" e outros.

Mesmo sendo bailarina do Teatro

Municipal, foi diversas vezes ao exte

rior como convidada de outras com

panhias, como a Saddler's Wells Royal
Ballet, de Londres; o Ballet Nacional de
Cuba; o BalletNacional daVenezuela; e

o Ballet del'Opera di Roma. Alguns de
seus principais partners foram Fernan
do Bujones, Jean Yves Lormeau, Júlio
Bocca; Lazaro Carrenõ, Alexander Go
dunove Richard Cragun.

Sobre Moacir Emanuel
Natural de Maringá (PR), estudou

na Escola do Teatro Guaíra, em Curiti

ba; e na Cia Brasileira de Ballet, no Rio
de Janeiro. Recebeu diversas premia
ções em festivais no Brasil e na Euro

pa. Estudou com importantes profes
sores da dança como: Jorge Teixeira,
Cristina Sanchez, Mario Nascimento
e José Luís Lozano. Apre�enta-se em

eventos pelo Brasil ao lado de grandes
nomes como Ana Botafogo, Herman

Cornejo, Marianela Nunes' e Thiago
Soares. Desde 2010, integra o Teatro

Municipal do Rio de Janeiro apresen
tando-se como solista.
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

473370-2214
Rua Procópio Gomes, 1 16 • Centro
(Em frente à verdureira da Raquel)

Atendimento das 18h às 6h da manhã

\ ISO 9001

"

E hoje! Ainda na

Feijoada
Estarão no palco ainda a

banda Vintage Cult, o grupo
de pagode Atitude, os Dl Vini

Medeiros, André Heat e a dupla
revelação Bruno & Dionatan.
A feijoada será pilotada pelo
badalado Sérgio Lazzaris, com

apoio de Tato Branco, Cia da
Saúde e Nutrilli.

1\ 1ste sábado, rola nas piscinas
1 "doBeiraliio Clubede Campo,
um dos lugares mais aconchegan
tes da nossa região, a 12aFeijoada
do Moa, um dos eventos mais es

perados da cidade. Na ocasião,
além de um movimentado des

file da loja Tevah Moda Masculi
na, haverá várias atrações. Entre
elas omega show dos sertanejos
Teo & Edu, uma das duplas mais

aplaudidas do momento. Vai bombar
Depois de curtir a Feijoada do
Moa, a festa continua na The

Way. Thiago Mattos trouxe

para movimentar a noitada
o top DJ Mário. Fischetti, um

dos melhores do Brasil. Mesas
e camarotes estão esgotados.
Vai bombar!

Mais Feijoada
Durante a festa, serão distribuídas mais de mil barras de cereais
da Banana Brasil, centenas de pacotes de batatas Start e para
fechar com chave de ouro, Tato Branco e sua equipe preparam um

delicioso risota. Ingressos com camisetas, somente na loja Tevah
Moda Masculina, (shopping). No local o ingresso não dará direito a

camiseta. Parte da renda será revertida para Ajadefi e Vida Nova.

f -
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Carreteiro da Integração
Neste domingo, rola na Recreativa Breithaupt, em comemoração à
Semana Farroupilha, o 5° Carreteiro da Integração. O grupo Parceria
Serrana movimentará uma concorrida tarde dançante. Bom demais!

NIVER
Daniele

Fusiger ,da
Optica Safira,

é a grande
aniversariante

do domingo

Moa Gonçalves
MAURICIO HERMANN/DIVULGAÇÃO

_'"

BELA Aline Oechsler, toda bonitona nos

corredores da Upper Floor

Vai dar praia
Hoje, na Feijoada do Moa, vai
dar praia. Leve o protetor solar.

Beldades
As amigas Denize Montenegro
e SUZ! Freitas, lindas e

maravilhosas, vão marcar

presença na festança deste
sábado, na Feijoada do Moa,
no Beira Rio.

Vai perder?
Hoje, às 10h, antes da Feijoada
do Moa, no Beira Rio, têm racha
dos bons. Os craques Xoxô e

Chico, reúnem os amigos para
concorrido futebol suíço de

confraternização. Imperdível!

Natal
o clima natalino já começa
a ser percebido pelo
consumidor. Alguns mercados
de Iaraguá já contam com

um dos principais itens de
vendas do Natal: o panetone.
Bom demais!

Duas notas

• Não tivemos mais
notícias do craque Falcão.
A perguntinha básica: Ele

será contratado ou não para
reforçar equipe Futsal CSM?

Leigo na sabença, mas não

bobo, em minha opinião
o time do CSM está bem

.

montado. A garotada é
talentosa e guerreira, com um

pouquinho mais de apoio e

estrutura, eles vão longe.

\

Será?
A campanha do candidato
a vereador Carlinhos Itajara
ainda vai dar o que falar.

Bela Catarina
AESTAUAANTElCONFEITARIA

• Quem radicalízou de
vez e resolveu perder
alguns quilinhos é Eríc
Iansen, O promoter
caminha todos os dias
nas calçadas da urbe
sorriso. Quer entrar no

verão como corpitcho
em cima. � isso aí, amigo.
•

• Por favor, não ousem

esquecê-lo: Renato

Stulzer, o famoso
Ventania, é Q grande
aniversariante de hoje.
Parabéns, amigo. Que
,Deus abençoe você e

toda a sua família para
sempre.

.• Mauro Erschinger, Maxi
Motos, também reuniu a

.

turma e vai conferir hoje
a12a Feijoada do Moa.

r:

r.
KAY�S
H o T E t

3370-3242

Enfrente algo
que é difícil;
isso te fará

bem. Amenos

que você tente

fazer algo além
do que você já
domina, você

nunca crescerá.

moagoncalves@netuno.com.br

FOTOS MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO
...

�,
PRESENÇA Paulo e Ana Paula Demo,

d,a Live Concept, prestigiaram
inauguração da Epic Concept Club

Co� Q I,lMO «tml$Ol
ofictal e dois ing relISOS

poJO c ioge.
www.facebook.tom/csmma u;oos

ARQUIVO PESSOAL

Bárbara Junkes
Na condição de darling das darlings, Bárbara Laís

Iunkes, a grande paixão do amigo Sílvio Zen, pode
preparar a bochecha e o guaraná, que uma tribo já
mandou avisar que, no domingo, 23, vai invadir sua

.

casa para abraçá-la e beijá-la em comemoração aos

seus 21 anos. Quem manda ser querida!

Sofá
Paulo David da Silva, o Paulico,
um dos comandantes da coluna
Cabana Cult, no O Correio do

Povo, breve, com o aval deste

colunista, transforma mais um

sonho em realidade. O projeto
saiu da cabeça, está rascunhado
e logo, logo estará na boca do

povo. Volto ao assunto.
,

.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Odenir
Dalri, presidente do Beira
Rio. Ele é outro camarada que
acompanha a coluna todos os

dias. Valeu mesmo!

Niver do Celso
Celso Luiz Nagel, um dos

profissionais de rádio mais

experientes de Santa Catarina,
estreia hoje idade nova.

Ele comemora 5.4 bem vividos.

Quem quiser abraçá-Io é só
marcar presença, neste sábado,
na 12a Feijoada Moa.

Onde comer bem

em Jaraguá
Na Churrascaria Costela & Cia.
Uma das melhores costelas da

região. Vale a pena conferir.

• Joice Prisdlã Pereira vai .

comemorar no domingo, 23,
'mais um ano de vida. Dizem
os amigos, que na ocasião
marcará o casório com o Ale,
seu eterno amado. Cheers!

.• Quem prepara os quitutes
para comemorar idade

.
nova no próximo dia 24
é a vovó de coração do
Kim Gonçalves, lrondina
Lescovitz Bortoline, a Zondi.
Vai serfestão.

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas

- vai para Luciané Valle das
Santos, esposa do amigo
Marquinhos..Ela acompanha

. de perto os detalhes da

produção do aniversário de
um ano do meu terceiro filho.
Aquele abraço.

• No domingo, quem tecebe
merecido coro de parabéns é
André Satoriva. Mil vivas!

• Mais uma vez o pessoal
bacana da Funerária Leier
está apoiando este colunista
na 12a Feijoada do Moa.
Uma ambulância estará

disponível para qualquer
eventualidade.

• Valorize seus pais.

• CO,m essa, fui!

CONFERINDO Alessandra Roeder
e Nadia Tomczak no famoso

happy hour do Madalena
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•

Quer publicar sua foto'? '

SÉ só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

.

A gatinha Alanys
comemora 7 aninhos

neste domingo. Quem
Ihe deseja uma vida de

realizações positivas são
seus pais e avós

Quem es.tá em festa é a

gatinha JuIia Kickhofel.

Ela faz aniversário no

dia 24 e recebe todo o

amor dos pais Gessi
e Edenilson

f�'----

Quem completou dois meses de vida dia 21 foi o

pequeno guerreiro Dian Miguel Schinke, que veio

para a alegria de todos, especialmente de mamãe,
papai, opa e oma. Desejamos que Deus o abençoe!

A gatinha
Larissa fez
11 aninhos
no dia 18

e recebeu
muitos

beijos e

desejos de

felicidades.
Parabéns!

Neste

domingo, ·os

pombinhos
BrunoR.

Marquardt
e BrunaB.

Zappeline
completam 1

ano e 2 meses

de namoro.

Felicidades ao

casal!

Isabela Wensersky
completou 10 anos

esse mês. Os pais Jean

e Cristiana e a irmã
Alícia desejam a ela toda

felicidade do mundo

Igor Cristiano Harmel

completa 2 aninhos dia

24. Parabéns e desejo
de felicidade de seus

Avós·, Pais, Tios, Tias e

Familiares

O Pastor Edemar
Zenkner completa dez .

anos de vida abençoada
e 40 anos em família

neste dia 23 de

setembro. "Como é bom

e agradável que o povo
de Deus viva unido como

se todos fossem irmãos"
81133.1

João Luís completou seu primeiro aninho dia 18.

Papai João e mamãe Vaneza desejam toda felicidade

do mundo. Obrigado por fazer de nossas vidas um

encanto. Filho, te amamos. Parabéns!

A garotada do Sub-lI CEJ/UrbanojFME está a todo

vapor no Estadual de Futsal. Neste run de semana

disputa em Florianópolis mais uma etapa rumo à

classificação para a próxima fase

A filha Adriana
Demarchi Nasato,
toda orgulhosa
de sua mãe Iris

Demarcbi, uma

das debutantes
do Baile da
Terceira Idade,
realizado
no dia 15

Dona Eli Wackerrague
faz 71 anos e quem.

deseja muitas

felicidades são as

. rJlhas, rllho, netos e

bisnetos. Na foto está na
.

.

formatura da neta KeUy

Parabéns à oma Ema

Tribess Konell que
aniversaria dia 18. Na

foto, com a neta Amanda

Konell que nasceu �
3. Receba o abraço de

todos os seus famiIi8.res
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Tirinhas

Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 21 A 27/9

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
.ARCOIRIS 1
• Abraham Lincoln Caçador de Vampiros - Leg. - 15:00,

17:00, 19:00, 21 :00

.ARCOIRIS 2
• Resident Evil5 - Leg. -14:00, 15:50, 17:40, 19:30,21 :20

.ARCOIRIS 3
• Os Mercenários 2 - Leg. -13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Resident Evil 5 - 3D - Dub. - 13:30, 15:30, 17:30
• Resident Evil5 -3D - Leg. - 19:30, 21 :30

.ARCOPLEX2

·Ted-Leg.-14:40 17:00 19:10,21:20
.ARCOPLEX3
• O Legado Bourne - Leg. - 14:00,16:3b
• OS Mercenários 2 - Leg. - 19:00, 21:10
.ARCOPLEX4
• Um Divã Para Dois - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40, 19:30,

• 21:20
.ARCOPLEX5
• Intocáveis - Leg. - 14:40, 17:00, 19: 10, 21 :20

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOUS 1
• Dredd (3D) - Leg. - 20hoo, 22h15
• Dredd (3D) - Dub. - 13h20, 15h30, 17h50
• CINÉPOUS 2
• Ted - Dub. -14hoo, 17hoo, 19h30, 22hOO
• CINÉPOUS 3
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 14h30,

16h50,19h10
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. - 21 h30
.CINÉPOUS4
• À Beira do Caminho- 13h40, 15h50
• Os Mercenários 2 - Dub. - 18h30, 21 hoo

\

• CINÉPOUS5
• E aí, Comeu? - 13h50, 16h30, 19hoo, 21 h20
.CINÉPOUS6
• Resident Evil 5: Retribuição - Dub.• 18h20, 20h40
• Corações Sujos -13hoo, 15h20
• CINÉPOUS 7
• Tinker Bell: O Segredo das Fadas (3D) - ub. - 12h30,

14h20, 16h10, 18hoo
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub. -

20h20,22h35A
* A - Somente sábado (22/9)

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• Dredd (3D) - Dub. - 17:20
• Dredd (3D) - Leg. - 19:30 21:40

·linker SeU: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. -13:30, 15:20
.GNC2
• Abraham Uncoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub. -13:40
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 15:50
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. - 19:50, 21 :50
• Tinker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 18:00
.GNC3
• Os Mercenários 2 - Dub. - 13:20, 15:30, 17:50, 20:00, 22:00
.GNC4
• Ted - Leg. - 14:00, 16:20, 19:00,21 :10
.GNC5
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 15:40
• Na Estrada - 13:00
• O Legado Bourne - Leg. - 17:40
• Um Divã Para Dois - Leg. - 20:10,22:10
.SALVAVIP
• Intocáveis - Leg. - 14:20, 16:45, 19: 1 O, 21 :30
.SALVAVIP
·Intocáveis - Leg. -14:20, 16:45, 19:10,22:00

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Dredd (3D) - Dub. -17:20
• Dredd (3D) - Leg. - 19:30, 21:40
• Tinker BeU: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30,

15:30
.GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Leg. -13:15,

19:50
• Os Mercenários 2 - Leg. - 15:20, 17:40, 22:00
.GNC3
• Resident Evil 5: Retribuição - Leg. - 14:00, 16:30,

19:00, 21 :20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Dredd (3D) - Dub. -17:30
• Dredd (3D) - Leg. -1'9:40, 22:10
• linker SeU: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30, 15:30
.GNC2
• À Beira do Caminho - Dub. - 13:00
• Os Mercenários 2 - Leg. - 15:00, 17:00, 19:30, 21:40
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13:15,15:15
• O Ditador - Leg. -17:15
• O Legado Bourne - Leg. -19:10,21 :50
.GNC4
• E a Vida Continua - Dub. -14:15, 16:30, 18:45,21:00
.GNC5
• Ted - Leg. - 14:30, 16:45, 19:20, 21 :30
.GNC&
• Abraham Uncoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub. -13:40
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Dub. -15:50
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. - 19:50, 22:00

Em "Ied"MacParlane conta a história
deJohn Bennett, um homem adulto que
o simples desejo de infância traz o seu

querido ursinho de pelúcia à vida. Quase
30 anos depois, o conto defadas está nofim.
Ted está relutante a sair do lado deIohn.o
que aumenta o incômodo da paciente
namorada deJohn, Lori Collins. Embora o

desagrado deLori comJohn seja exacerbado

pela sua carreira que está em um beco sem

saída e passar diasfumando maconha e

bebendo cervejas com Ted, não éela que
está maisfrustrada com ele. À medida que
John luta para descobrir uma maneira de

navegar pela vida adulta/vai ser necessária
a inesperada ajuda de seu brinquedo de

infância para passar de um garotão para um

homem adulto de verdade. Atenção, apesar
do ursinho ofilme não é para crianças.
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Daniela Cicarelli fala
sobre gTavidez

Daniela Cicarelli está fazendo mistério
sobre a gravidez. A apresentadora passou
pelos bastidores do VMB, na quinta-feira
e questionada sobre o bebê que vem por
aí ela despistou: IIEu preciso fazer as con

tas da semana. E aquele velho chavão, né?
O que vier tá ótimo e que venha com saú
de." Ela só conta que continua praticando
esportes, mas parou a corrida. Especula-se
que esteja de seis meses de gestação.

Diego Maradona vai
ser pai outra vez

o argentino Diego Armando Mara

dona, 51 anos, está prestes a aumentar a

família. "Estou grávida de quatro meses",
confirmou a namorada de Maradona, Ve
rônica Ojeda, de 34 anos, ao site argentino
Ciudad.com. Verônica sofreu um aborto
em 2010 e Maradona já é pai de Dalma, 25,
e Gianina, 23, com ClaudiaVillafafie. E tem

ainda um filho fora do casamento, Diego
Maradona Sinagra, de 24 anos.

Ronal O será acompanhado
pelo Medida Certa

Ronaldo Nazário estreia domingo, na nova tempo
rada do Medida Certa, do Pantástíco. O ex-jogador vai
enfrentar o desafio de entrar na linha e adotar hábitos

mais saudáveis nos próximos três meses. IIJá passei por
desafios e acredito que esse também não será fácil,

afinal quem já tentou emagrecer sabe como é preciso
dedicação. Mas estou encarando tudo de forma bem

humorada", declara. Na foto, Ronaldo realiza uma

bateria de exames para saber seu estado de saúde.

Aniston deixa
a mãe de lado

JenniferAniston decidiu banir sua mãe
dos preparativos do casamento com Jus
tin Theroux. A atriz está furiosa com dona

Nancy, de 76 anos, que adora uma fofoca e

não consegue manter a boca fechada, em

relação à vida privada da filha, passando
dados confidenciais para a imprensa. Anis
ton planeja casar no Quênia, no fim do

ano, e sua mãe também não poderá viajar
porque está com problemas de saúde.

ARlES
Não acredite em tudo que ouve para não se envolver
em fofocas. Sua capacidade de compreensão estará em

alia, favorecendo os estudos. Hoje, poderá ter notícias de

parentes distantes. A dois, passeios devem fortalecer os

laços de-afeto. Cor: lilás.

lOURO

Hoje, as soluções profissionais e financeiras que 1anto

procura virão à sua mente com mais facilidade. Sua

inteligência estará em alta: aproveite! Nos momentos
ao lado daquela pessoa especial, seu entusiasmo será

contagiante. Cor: verde-claro.

GÊMEOS
É momento de descartar planos que não fazem mais
sentido em sua vida. Estudos, provas ou concursos

contam com boas vibrações. Passe mais tempo com a

famOia e divirta-se. Compartilhe suas preocupações e

aceite ajuda de sua cara-metade. Cor: branco.

§ CÂNCER
Discrição é a palavra de ordem no trabalho hoje.
Investir em algo que expanda seus conhecimentos está
favorecido. No setor afetivo, o clima é de entusiasmo e

cumplicidade, curta a presença do par. Viagem a dois
conta com boas energiaS. Cor: amarelo.

LEÃo
No ambiente profissional, evite se cobrar 1anto. Trabalhe
e confie mais em suas habilidades e capacida,de de
colher bons resultados. Dedique-se mais aos amigos e

deixe a alegria tomar conta de seu dia. O amor ganha
novos estímulos. Cor: creme.

nn VIRGEM

II..\' Trabalhos em grupo contam com boas vibrações. Bom
dia para ensinar o que sabe no ambiente profissional.
Seu astral criativo e leve vai contagiar as pessoas à
sua volta. No campo afetivo, compartilhe momentos de

alegria com seu amor. Cor: amarelo.

Fiona Apple é presa
por porte de haxixe

As drogas fizeram mais uma vítima no

mundo da fama. Na última quarta-feira,
a cantora Fiona Apple foi presa no Estado
americano do Texas por porte de haxixe. A

polícia local encontrou a droga no ônibus
da turnê. Ela foi presa pelos policias na ci
dade de Sierra Blanca, que não dá muita
sorte às celebridades. Willie Nelson e Sno

op Dogg também já foram presos no local.
Ela também tinha maconha.

..n. UBRA
- Bom dia para fazer provas de uma fonna geral.

Atividades que exijam conhecimento específicos estão
favorecidas. O trabalho em equipe vai fluir naturalmente
e trazer resultados rápidos. No setor amoroso, o clima de

paixão está no ar. Cor: branco.

m ESCORPIÃO
II L. Equilibre as despesas assumidas com novos gastos ou

poderá se ver em apuros mais à frente. CUidado com

atitudes impulsivas: segure sua ansiedade. No amor,
o clima é de alegria e entusiasmo. Colabore com as

necessidades de seu par. Cor: tons claros.

.. /\ SAGITARIO .

){..
-

Hoje, seu poder de compreensão estará em alta e você

pode aprender com a experiência alheia. Compartilhe
conhecimentos com colegas de trabalho e só terá a

ganhar. No campo afetivo, dê um toque de alegria ao

contato com su: eera-metada Cor: rosa.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"F No ambiente de trabalho, mantenha o foco em suas

atividades e evite conversas improdutivas. Procure
executar suas tarefas com disposição, mas sem chamar
a atenção dos demais. No setor afetivo, envolva sua

cara-metade em seus projetos. Cor: cinza.

� AQUARIO
�

Ofereça sua ajuda aos colegas no desenvoMrnento
de tarefas cotidianas. Pense antes de falar ou poderá
magoar alguém próximo com seu excesso de franqueza.
Na área sentimental, há sinais de momentos de muito
amor com sua cara-metade. Cor: marrom.

'I PEIXES
7T Compartilhe seus conhecimentos com as pessoas

que estão ao seu redor. Hoje, você terá uma melhor

percepção dos problemas de seus familiares,
conseguindo enxergar as soluções. No campo afetivo,
traga mais paixão ao contato com o par. Cor: preto.
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Tudo ótimo!

linguine de Irang
com p Imito

FONTE E FOTOS: ISABEIACOM.BR

1 embalagem de linguine com ovos (500g)
4 colheres {sopa) de margarina light
3 dentes de alho, picados,
500g de peito de frango, cozido e desfiado
3 tomates maduros, sem pele e sem sementes, picados
50g de azeitona verde, picadas
300g_de palmito, em rodelas
sal e cebolinha picada a gosto

Comece preparando o refogado de frango com

palmito. Numa frigideira média, aqueça a margari
na light e refogue o alho. Junte o frango, os tomates,
a azeitona, o palmito, mexa delicadamente e deixe
refogar por rriais 3 minutos. Acerte o sal, salpique a

cebolinha e reserve. '

Numa panela grande ferva 5 litros de água com

sal. Coloque a massa e mexa de vez em quando, até

que a água volte a ferver. Deixe cozinhar de acordo
com o tempo indicado na embalagem ou até que
fique "al dente", ou seja, macia, porém resistente à
mordida. Escorra a massa, acomode num refratário
grande, acrescente a margarina light, o refogado de
frango com palmito, envolva 'delicadamente com a

ajuda de 2 garfos grandes e sirva a seguir.
Rende seis porções. Grau de dificuldade: fácil

,
"

Banana
nutritiva
empanada
30g de biscoito mousse chocolate ao leite
2 bananas nanicas
2 colheres (sopa) de mel
1 colher de (sopa) de açúcar mascavo

10g de aveia em flocos f'

10g de castanha do Pará, triturada
10g de gergelim

Numa tigela funda, junte os biscoitos picados em peda
ços bem pequenos, o açúcar mascavo, a aveia, a castanha
do Pará, o gergelim e misture bem até envolver todos os in

gredientes e reserve. Com a ajuda de um pincel espalhe o

mel nas bananas e empane-as com a farofa nutritiva. Unte
uma assadeira pequena com margarina, acomode as ba-

DIE ER

nanas e leve ao forno pré-aquecido tI800) por 10 minutos.
Retire do forno, regue mel e sirva a.seguir.

Rende duas porções. Grau de dificuldade: fácil
* A combinação de ingredientes desta receita é bastan

te nutritiva e indicada para adolescentes e crianças que
praticam esporte.

Festa de Rei"
A Sociedade Esportiva ,e Recreativa

Aliança, de Iaraguá do Sul, promove
hoje, Festa de Rei e Baile. As festividades
iniciarão às 13h30, com a concentração
na sede, dos sócios e convidados.
A saída em busca da Majestade, Sr.
Waldemar Koepp, será às 14h,'sob o

comando do Sr. Gerson Hornburg. E
em parceria com o Grupo Folclórico

,

Grünesthal, o baile terá início às 22h30
e será animado pela Banda Legal.
Participação da equipe de Drink's Black
Lemon. Aniversariantes do-mês não

pagam ingresso. Ingressos antecipados
a R$ 13, nos seguintes locais: Posto
Mime da Walter Marquardt, Posto Mime
do Rio Cerro e Flash Vídeo Locadora, na

hora será R$ 15. Endereço da Sociedade:
Rodovia SC 416, Km18, bairro Rio Cerro'
II. Mais informações, pelos telefones
3376-0057 ou 9671-4255.

Festa de Rainha
A Sociedade Esportiva e Recreativa
Bandeirantes, de Schroeder,
homenageia neste sábado, a Majestade
Sra. Marleni Lindner com Festa de
Rainha e' baile. Os festejos iniciam
ao meio-dia com a concentração na

sede social dos sócios e convidados,
às 13h30 será efetuada a marcha na

Rua Guilherme Bauer, em busca da

Majestade sob o comando do Sr. Hilmar
Rubens Hertel. O baile terá seu início
às 22h30, com animação da banda

I"�, Melodia Shaw. Ingressos a R$ 12. Haverá

II
completo serviço de bar e cozinha.

Endereço da Sociedade: rua Marechal

I Castelo Branco, 10.955, Bairro Bracinho.

"I Informações pelo telefone 3374-0022.
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Nem só de visita a vinícolas francesas e italianas vive o turista na Europa.
O guia de viagens Prommer's fez uma lista com as cidades que devem estar

na lista dedestinos essenciais dos apreciadores da cerveja. Munique,
na foto acima com sua Oktoberfest, não poderia ficar de fora.

Munique
Mais de 125 milhões de galões (cada galão

tem cerca de 4,5 litros) de cerveja são consu

midos anualmente nesta cidade alemã, que
.

é sede da Oktoberfest e casa do Hofbrãuhaus
(abaixo), espaço dedicado à bebida construí
do em 1897 e com capacidade para abrigar até

quatro mil bebedores por noite.

Praga
Os tchecos são considerados por muitos os

maiores consumidores de cerveja do mundo (cer
ca de 41 galões por pessoa anualmente) e sua ca

pital é um dos lugares mais baratos para se beber

cerveja na Europa. A cervejaria U Fleku, existente
desde o século 15, e o restaurante U Vejvodu são
boas escolhas para consumir a bebida.

<I'
PROGRESSISTA
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Dublin
Conhecida por fabricar o produto mais famoso da Irlanda, a

cerveja Guiness, cuja fábrica rende um passeio bem interessante,
o Guinness Storehouse Tour (foto abaixo). Beber é um verdadeiro
estilo de vida em Dublin, e a cidade conta com uma lista extensa
de lugares para provar cervejas, como a Porterhouse, cervejaria
que conta com nove tipos exclusivos da bebida.

FOTOS REPRODUÇÃO

Amsterdã
A cidade é sede da Heineken e conta com diversos bares,

cervejarias e lojas de bebidas. Na Cracked Kettle, por exemplo,
é possível comprar mais de 500 marcas de cerveja diferentes.
Quem quer provar autênticas cervejas holandesas pode ir ao Cafe
t'Arendsnest, que oferece cerca de 100 tipos da bebida, provenien
tes de 50 cervejarias do País. Já a cervejaria II Brewery possui seu

próprio moinho (foto abaixo) e organiza um tour onde os visitan
tes podem provar dez variedades de cerveja orgânica.
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nlpo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Solem se com

geada na Serra
Sábado e domingo: sol com

algumas nuvens em todo o

Estado. Formação de geada
na região de São Joaquim e

nevoeiro, devido à massa de
ar seco e frio. Temperatura
baixa no período noturno

com pouca elevação
durante o dia.

Segunda-feira: sol com

aumento de nuvens devido
à aproximação de um

cavado (área alongada de
baixa.pressão).

Ensolarado Parcialmente
Nublado

-

Nublado Geada

Previsão de ventos para hoje em Jarag'Uá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Oeste-Sudoeste 6km/h 100
• 9h Oeste-Sudoeste 8km/h 100
• 12h Sudoeste 9km/h 85
• 15h Sudoeste 8km/h 71

Omm

0%• 18h Sudeste 7km/h 71
de possibilidade

• 21 h Sudeste 5km/h 88 de chuva.

HUl110r
Péssima aparência
o caipira leva a mulher ao hospital. A médica começa a examiná-la:

.
- Huuummm... A sua mulher não está com uma aparência muito boa.

Olhos fundos, pele escamosa, lábios murchos, rosto sem cor...

E o caipira:
- Dona, não sô doutor não, mas se a senhora se olhar no espelho,
vai ver que também não está lá essas coisas, não senhora!

f\

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

Jarag1_1á do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 16°C

MÁX: 18°C

SEGUNDA

MíN: 18°C

MÁX: 21°C1210;
Se sair a

noite, vá
de casaco!

�

TERÇA
MíN: 21°C

MÁX: 23°C

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 8h38: 1,2m • 6h24:0,8m

• MINGUANTE
'

• 14h53: 1,4m • 12h56: 1,1m
8/9 • Baixamar • Baixamar

• 5h02: O,5m • 3h: O,5m

• NOVA
Tábua

• 18h30: O,4m • 22h: O,4m
16/9 das marés Itajaí Imbituba

• Preamar • Preamar

• �RESCENTE 22/9
• 6h19: O,8m • 6h54:0,4m
• 12h59: O,9m • 11h17: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 30/9
• 2h04: O,4m • 1h09: O,2m
• 22h34: O,5m • 22h41: O,3m

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Remoção de tinta ou verniz da superfície onde está

aplicado
2. Ter em excesso

3. Cada uma das vias de entrada ou saída de som, em

equipamentos de reprodução sonora

4. Pichado
5. O escritor japonês Kenzaburo, prêmio Nobel de li

teratura em 1994 / Cachaça ruim, de mau paladar
/ Abreviatura de editores

6. Famosa ex-jogadora da seleção brasileira de volei

bol/ Partido Social liberal
7. Um'aparelho de som obsoleto
8. O pensador francês Descartes (1596-1650) / A

cantora de Belém
9. Um advérbio de negação / (Gír.} Louco, doido
10. As pontas do ... avião / Parte da fechadura por

onde passa a lingueta
11. O intervalo mínimo da escala musical '10
12. (Miner.) Silicato rico de ferro e magnésio, próprio

de algumas rochas eruptivas
13. Diz-se do indivíduo nascido da relação de solda

dos ianques e mulheres vietnamitas e coreanas.

VERTICAIS
1. Desorientado, desnorteado
2. Prefix,o: fora de / Famoso desenho animado dos,

est.údios Disney 10 lantânio, entre os químicos
3. O mestre da culinária / O grande rio europeu que

corta Vaduz, a capital de Liechtenstein I Voto fa-
,

I
I

varave

4. Sufocante / Diz-se de tecido com pouca espessura
5. Beliscar J Maciço montanhoso da Ásia central onde

se encontram algumas dos mais altos picos do
mundo

6. Indígena de tribo que vive às margens dos afluen
tes do rio Xingu I Estabelecimento comercial onde
se ccnsertarnautornóveíe, eletroelefrônicos etc.

7. Traje para ocasiões solenes I Os corpos celestes
sem luz própria que gravitam no sistema solar

8. A segunda desinência verbalj Adversário, inimigo
9. Um dos profetas de Aleijadinho, expostos na ba

sílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em

Congonhas (MG) / A Hngua falada em Dresden e

Düsseldorf.

2 3 4 5 fi 7 8 9

i

II /

II
II

fi

2

3

4

8

9

'12
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Hão minta

I.

A Fundação LuizAlmeida Marins Filho
,

realizou no dia 14 de setembro deste ano

um painel para 400 professores e dirigentes
educacionais de escolas públicas de Sarocaha:
Participaram como palestrantes educadores

(deres renomados. O terna/qi: l'Edu" '

-

cerçt:uJi1einVat()res'�
.'.

' ,

.

Uma das palestrantes propôs apenas
uma coisa efez a seguinte provocação: que as

éssoasfizessem um Ilactode nã,o me 'r.
DisseelliJ c&ii 'muita,f!JtorJri� , :, t

que um dos mais elevados valores da vida
êaverdade Assim sendo, a missão mais
importante dos dias atuais é a de reeducar

, 'lJs,pessoasi principalmente as tttià-nÇf1S., 'para ,

que interrompam a atual complacência com

a mentira. Mentir acabou se tomando uma

prática tão usual e corriqueira que há pes-
,s,oaf(/ue tel�tivizt;l,JJito e, go dil mentira

"

t1izendo quehá ocasiões o(,t situações em que
mentir não só é permitido como desejável,
'portanto. correto. .

,

lJs motivos que leuarYJ"à meutira!nàdern
r inúmeros: baixa autoestima; desprezo

Rela outra pessoa, desejo de status, além de
inúmeros medos: medo de uma punição,

PÓS-GRADUACÃO SENAC 2012.

-

Gerenciamento de Projetos
Segurança da Informação
Controladoria e, Gestão Tributária

Govemança de Tecno�ogia da Informação

Para mais informacões acesse WWW..sc.senac.br
,

COMO LIDAR

A tensão e o estresse
• •

em meio aos

processos seletivos
Algumas dicas ajudam
a aliviar a pressão de

participar de processos
seletivos de empregos

FONTE

http://blog.maisestudo.com.br

Após dezenas de inscrições online, se

guidas por provas via web, o estado físico
e psicológico de profissionais para reali
zar dinâmicas e entrevistas certamente já
não é o mesmo de três meses atrás..

É claro que se há um objetivo final
- ingressar no mercado de trabalho - a

motivação se mantém acesa e masca

ra um pouco o cansaço. Mas a espera
pelos feedbacks, sejam eles positivos
ou negativos, também angustia, le
vando alguns candidatos a se mante
rem na corda bamba para chegar ao

fim dessa jornada.
Em vista disso, há algumas dicas para

aliviar o estresse do período que antece

de a convocação para as demais etapas:
� Verifique se você está fazendo a sua

parte. As exigências podem ser muitas,
mas se você conseguir se organizar, tudo

será melhor. Confira se todas as datas de
dinâmicas e entrevistas estão bem guar
dadinhas em sua mente, e então relaxe.
Se algo não correr como esperado, pelo
menos sua consciência ficará tranquila.,

- Intercale atividades agradáveis em

meio à turbulência dos processos seletí
vos. Ouça sua música predileta, vá ao par
que de bike, pratique natação, saia com

os amigos. Não deixe que as etapas de se

leção impeçam você de fazer o que gosta.
Há sempre tempo para tudo!

� Passe um tempo com a família. Re
serve aquela horinha mais sossegada do
final de semana para trocar ideias com

aqueles que mais te conhecem. Peça opi
niões, aceite críticas, sem deixar que isso
se torne uma forma de pressão. Deixe cla
ro seu ponto de vista, mas esteja aberto
ao acolhimento e à cumplicidade tão ne

cessários nesse momento de tensão.
- Estejainterado! Nada melhor do que

a segurança em saber o que está aconte
cendo no mundo à sua volta. Leia muito,

'

assista à televisão, fique por dentro dos
filmes que são lançamento no cinema
e, é claro, atente às redes sociais. É uma

.

tendência das empresas a valorização da
marca pessoal, e as redes de relaciona
mento são uma boa vitrine para você se

dar bem nesse momento!

DIVULGAÇÃO

CONFIE NO SEU TACO Se você acreditar que pode ehegar .

.

ao final, tudo pode ser mais prazeroso e fácil de se encarar.

Não desista!
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DIVULGAÇÃO

ORIENTAÇÕES As 4 dicas são muito importantes para que o estudante se torne um·profissional de verdade

CARREIRA

Primeiro emprego depois
da faculdade é decisivo
Seu primeiro emprego funciona como um

trampolim para o seu futuro profissional.
Isso pode ajudar ou prejudicar os novatos

FONTE

www.empregoecarreira.com

o primeiro ano depois de
terminar a faculdade é cheio de
incertezas. Você se vê numa linha
tênue entre a juventude e a vida
de adulto, e está começando a

aprender, na prática, como so

breviver no mundo real. Se antes
a vida universitária era cheia de
festas, provas, longas horas de
sono, idas a palestras, e saídas
com os amigos, depois de gradu
ado, você encara o contraste de
uma obrigação que toma o seu

tempo das 8h às 17h e te obriga a

ir para cama antes das dez.
Para completar, há muitas

outras razões que fazem o seu

primeiro emprego depois da uni
versidade ser o mais importante
de todos. O site Business Insider
explica o porque. Confira!

1. VOCÊ VAI APRENDER O

QUE É PROnSSIONALISMO

Ao ser lançado em uma at
mosfera completamente nova;
você vai ter que encarar o de
safio de se adequar à etiqueta
profissional semelhante aos

que o rodeiam. Vai aprender
tarefas tão simples quanto se

vestir apropriadamente para
o trabalho ou como usar uma

máquina de fax, assim como

desenvolver habilidades mats

complexas - como formalida
des no e-mail, apresentação
pessoal e comunicação em um

ambiente profissional.

2. VOCÊ VAI APRENDER
.

COM OS ERROS

Você inevitavelmente vai
enfrentar obstáculos na tran

sição entre a vida universitária
e o mundo corporativo, mas o

segredo para se dar bem é estar

aberto para aprender com seus

erros e se esforçar para criar
novos hábitos e habilidades.

Durante o primeiro ano de
pois da faculdade, você será

lançado a situações novas e

encarregado de tomar deci
sões importantes com agili
dade, enquanto na universi
dade você estava inserido em

um ambiente artificial que

não impactava nos negócios.
Navegando pelo mundo real,
você vai aprender as regras
do jogo mais rápido do que
imagina. E, ao progredir como

profissional, será capaz de su

perar situações com garra e

graça depois de "falhar" no co

meço da vida de trabalhador.

3 . VOCÊ VAI CONSTRUIR
SEU FUTURO

Seu primeiro emprego fun
dona como um trampolim
para o seu futuro profissional.
Isso pode ajudar ou prejudi
car os novatos. Por exemplo, se

você arranjar um emprego de
analista de negócios em uma

multinacional, é mais provável
que tenha uma carreira bem
sucedida do que se começasse
trabalhando de garçom ou ven

dedor de loja.

Então, se você tem o luxo
de escolher entre várias ofer
tas de emprego, pense onde
você se imagina no seu futuro

profissional, e escolha o cargo
que pode direcionar para essa

posição o mais rápido possí
vel. Se você não tem um pri
meiro emprego dos sonhos,
considere fazer uma especia
lização em Saúde, TI ou áreas
com muita demanda.

4. VOCÊ VAI APRENDER
EXATAMENTE O QUE
QUER FAZER NA VIDA

Quando você é obrigado a

trabalhar 8 horas diárias, não
é difícil começar a entender a

indústria e o cargo que você

desempenha, e isso ajuda a

enxergar onde você quer estar
no futuro.

Com sorte, sendo um pro
fissional no início da carreira,
você também terá a possibi
lidade de mudar sua trajetó
ria profissional. Isso. significa
que se você detesta seu tra

balho e conta os dias para o

fim de semana, ainda há tem

po para descobrir o que você
realmente quer fazer na vida
e tracejar objetivos concretos .;

para chegar lá.
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LÍDER.

Google é a empresa mais atraente

para jovens profissionais
Com base no depoimento de 144 mil

engenheiros e profissionais da área de

negócios de 12 países, Universum lista as

melhores empresas para os jovens

FONTE

www.exame.abril.com.br

Não importa o caminho se-:

guido na carreira - se como en

genheiro ou a área de negócios:
em ambas opções de percurso,
o Google domina a lista das em

presas mais atrativas para jovens
profissionais, segundo ranking
divulgado pela Universum.

Esta é a quarta vez consecu

tiva que a empresa de Mountain
View aparece na primeira posição
dos rankings de empresas mais
atraentes para recém-formados
nas áreas de engenharia e negó-

cios da Universum.
Para chegar aos 50 nomes dos

dois rankings, a consultoria ouviu
144 mil engenheiros e profissio
nais da área de negócios das 12
maiores economias do mundo,
entre elas, o Brasil.

A indústria automotiva é o des

taque do ranking de engenharia.
Dos 50 nomes presentes na lista, 7

pertencem a esta indústria. Mas ela
não é a única. O setor de energia
e petróleo também é um dos que
mais atrai estudantes de engenha
ria. Para se ter uma ideia, em com

paração com 2011, este ano, Gene- .

ral Electric e Shell subiram duas e

cinco posições respectivamente.

Mas o destaque mesmo vai

para as consultorias de gestão.
"Poucas outras indústrias podem
alcançar as consultorias quando
o assunto é diversidade de desa
fios e possibilidades. Muitos dos

principais líderes do mundo co

meçaram suas carreiras em uma

destas consultorias", afirma Claes

Peyron, diretor da Universum nos

países nórdicos e leste europeu.
Confira as 10 melhores empre

sas na área de negócios, segundo
os Jovens

1- Google
2 - KPMG
3 - Procter & Gamble
4 - Microsoft
5 - Deloitte
6 - Ernst &Young
7-PWC
8 - I.P. Morgan
9 - The Coca-Cola Cou:pany
10 - Goldman Sachs

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

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

APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

APEVI T S AIRROS· E ento -a 'to
Palestra: Programa de Qualidade nas Micro e Pequenas Empresas

Palestrante: AdrianaVaz Procópio Leite
Data: 25 de setembro (terça-feira)

Local: E.M.E.F. Albano Kanzler (Bairro Nova Brasília - Próximo à Weg I)

EXCELÊ ir: 'Iço.
.

� SAÚDE
Data: 24 a 27 de setembro - das 19h às 22h

Instrutor: Iorge thiodini
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

lA 5's
Data: 1 a 4 de outubro - das 19h às 22h
Instrutora: AdrianaVaz Procópio Leite

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Data: 2 a 4 de outubro - das 18h às 22h
Instrutor: Márcio Magalhães

Local: Ce:r'ltro Empresarial de Jaraguá do Sul

Data: 3,10,17,24 e 31 de outubro (quarta-feira) - das 18h às 22h
Instrutor: Franco Gomes dos Santos

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

({(fM�"._�
Contabilidade
Consultoria Empresarial

CllIII SII:_II8

.,. Oatóllcae-
Santa Catarina
Centro Universitário
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CENÁRIO

Cresce número de
.

.

empregados formais
com alta qualificação

FONTE

Valor Econômico

Os dados da Relação Anual de

Informações Sociais (Rais), divulga
dos ontem pelo Ministério do Tra

balho, mostram que a mão de obra
formal do país está ficando cadavez

mais qualificada. Em 2011, foram
criados 2,242 milhões de empregos
formais no país, segundo aRais.
Desse total, 25% possuíam ensino

superior completo e outro 1,1% é
de trabalhadores com mestrado ou

doutorado, somando 26,1% com

alta qualificação. Essa participação
é bastante superior ao estoque de
trabalhadores com o mesmo nível
educacional. No fim de 2011 esta

vam empregados 46,3 milhões de
trabalhadores de maneira formal
no país, dos quais a soma de cur

so superior, mestrado e doutorado

equivalia a 17% do total.
Em 2011, o total de 2,242 mi

lhões de novos trabalhadores for
mais elevou o estoque de vagas
em 5,09%. O número total, con

tudo, representou uma queda de
21,63% em relação à quantidade
de postos criados em 2010, que foi
de 2,861 milhões. De acordo com

o ministério, "tal comportamento
deu continuidade à trajetória de

." crescimento de empregos no país,
sinalizando, contudo, um arrefe
cimento no ritmo de expansão,
quando comparado com o resul
tado do ano anterior".

Dos novos empregos criados
em 2011, 2,116 milhões corres

pondem a empregos celetistas, um
.

crescimento de 5,96% no estoque,

alcançando 37,606 milhões. Em

2011, foram contratados 126,3 mil
funcionários públicos, o que fez com

que o estoque dessas vagas subisse
1,47% para 8,705 milhões.

.

A Rais apontou que o rendimen
to médio do trabalhador formal bra
sileiro fechou2011 emR$1.902,13. O
montante representa um aumento
real de 2,93% em relação ao salário
médio em2010 (R$1.847,92). Segun
do o Ministério do Trabalho, o rendi
mento é corrigido pelo INPC e reflete
"continuidade da trajetória de cres

cimento da remuneração observada
nos últimos anos".

A maior diferença entre as uni
dades da federação com relação
à remuneração média em 2011 se

deu entre o que um trabalhador
formal ganhou em média no Distri
to Federal (R$ 3.835,88) e o que re

cebeu, em média, um trabalhador
do Ceará (R$ 1.367,79). De acordo
com o ministério, a diferença de
180,44% entre os dois salários di
minuiu quando comparada com a

observada em 2010, quando a dife
rença entre o maior e o menor ren

dimento foi de 202,20%.
O setor de serviços foi o que teve

maior criação absoluta de empre
gos formais em 2011. Foram abertos
pouco mais de 1 milhão depostos
no setor em .2011. Em. segundo lugar

.

está o comércio, corri 460 mil novos

trabalhadores. E em seguida, a cons

trução civil, com zãl mil empregos.
A indústria de transformação

criou 228 mil postos. Um pouco
abaixo vem a administração pública,
com 180 mil empregos. No fim da lis
ta está a agricultura, que criou 74 mil

postos formais.

DIVULGAÇÃO

CRESCIMENTO No Cnn de 2011 estavam

empregados 46,3 milhões de trabalhadores de
maneira formal no país

VAGAS DE EMPREGO
• PROCURO EMPREGO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO

PARA ENTREGAS CNH CATEGORIA D.
TR: FONE 9983-4393. CARLOS

MORA EM SÃO PAULO QUE SAIBA COZINHAR E POSSA
RESIDIR EM SÃO PAULO. TR: 3372-1490 DARCI.

·CUIDO DE PESSOAS IDOSAS A NOITE. TR: 9989-3205 /
8459-6106

• 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• CurDA - SE DE IDOSOS A QUALQUER PERÍODO DO DIA

OU À NOITE. TR: 3273-0779.

• PROCURO PESSOAS QUE QUEIRA VENDER RACO
COSMÉTICOS. PAGA SE BOA COMISSÃO. TR: 3275-4315.

• PROCURO EMPREGADA DOMÉSTICA PARA CASAL QUE

• PRECISA - SE DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO PARA
TRABALHAR EM MASSARANDUBA. TR: 9979-3737.

• OFEREÇO SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES. TR: 9158-
0019
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Alidor Lueders. Consultor •

Evidentemente que, a empresa familiar

apresenta vantagens, na medida que
.

a fanúIia tem com o negócio, orgulho e

elevada dedicação e interesse em fazê-lo
crescer,·prosperar e ser transmitido às

, - -

proxunas geraçoes.

..

I I
alidor@lueders.com.br

Família Empresária e a Governança Corporativa
A empresafamiliarnormalmen

te nasce de uma ideia da cabeça de
um empreendedor, que discute com

parentes ou amigos a concretização
da instalação do negócio e passa a

ser administrada por membrosda

família controladora do capital da

empresa. Ofato éque o negócio cres

ce e se desenvolve; afamília também
cresce e torna-se mais complexa a

cada geração e o risco de conflitos
também cresce, inclusive depai e

filho. Lembremos que, a empresa
familiar tem enorme capacidade
de empreender, inovar e explorar
caminhos para o seu crescimento
e desenvolvimento e ao mesmo

tempo corre o risco de sucumbirpor
problemas de conflitos ou porfalta
de planejamento sucessório.

Considerando quea preponde
rância no mundo empresarial éde

.

empresasfamiliares, comandadas e/
ou coruroladas pelosfundadores e!ou

seus.descendentes, torna-se impe
rioso procurarestabelecer condições
efatores visando à perenidade da

empresa com a implementação de
um conjunto de estratégias queper
mitam a sua sustentabilidade.

Muitas são as questões quege
ram co,riflitos ou divisão no seio da

família, ou dificuldades de relacio
namentos, exemplos: sócios/acionis
tas quedependem da distdbuiçõo
de lucros da empresa, gera conflito
quando a empresa gera prejuízo; a

decisão entre osfamiliares dos que
podemou não trabalharna gestão
da empresa, pois todos se acham no

direito departicipar na gestão; os

pais tendem a defender o interesse

I j

REDE SOCIAL
I ,

de seus própriosfilhos para a gestão,
mas não dosfilhos dos outros sócios,
por não osjulgarcapacitados; na

necessidade de aumento de capital,
alguns têm recursos para integrali
zar e outros não, o quegera altera

ção da panicipação societária; não
aceitar o comando ou liderança
de primo ou de outro membroda

família, e muitos outros motivos.
O ideal seria negociar entre

os sócios/acionistas, mas as ques
tões afetivas dafamília por vezes

'

inviabilizam uma boa negociação e

podem levara empresa aofracasso.
Afamília tem o seu nome e a

sua reputação associados ao negó
cio e o esforço se dá de desenvolver
o negócio, mas depara-se com os

pontosfracos quando não protts
sionalizada, em aspectos como:

..

ausência de estratégias definidas;
confusão entre propriedade (ações/
quotas) e gestão da empresa;
lutas pelo poder; predominância
de caprichos individuais;fracio-

.

namento do poder acionário na

sucessão; conflitos de interesses e

atritos entre os membros dafamí
lia, tendências ao paternalismo e

ao conservadorismo, etc.

Evidentemente que, a empresa
familiarapresenta vantagens, na

medida que afamília tem com o ne

gócio, orgulho e elevada dedicação e

interesse emfazê-lo crescer, prospe
rar e ser transmitido às próximas.
gerações.

O desafio ésaberconjugar o

interesse dafamília e ter uma boa •

governança como instrumento de .

organização e desenvolvimento da

empresa.
A estruturação e a implantação

de boas praticas de Governança
Corporativa efamiliar, por meio
de instituição de um Conselho de
Família e criação de um Conselho
deAdministração (ou Consultivo),
tornando as questõesfamiliares
transparentes podefacilitara suces

são e a perenidade da empresa.
Pelo conceito do IBGe, a Gover

nança Corporativa é o sistema pelo
qual as sociedades são dirigidas e

monitoradas, envolvendo os relacio
namentos entre acionistas/quotistas,
Conselho deAdministmção (ou
Consultivo), Diretoria,Auditoria

Independente e Conselho Fiscal (se
instalado), e tem comofinalidade
aumentar o valorda sociedade,
facilitarseu acesso ao capital e con

tribuirpara o sua perenidade.
O'Conselho deAdministmçõo

(ou consultivo) da empresa são

fundamentais no tocante a estru

turação de estratégias empresariais,
e cria um ambiente propício aos

quotistas/acionistas para participa
rem das decisões da empresa, sem se

,

envolver em atividades operacionais
do dia a dia.

As principaisfunções do Conse
lho são o de:

»eaabelecimeruo de estratégias
e otientação geral dos negócios da

empresa e supervisão e acompanha
mento do desempenho da Diretoria"
Executiva; e,

• da instuuição e da defesa dos

princípios de Governança sintetiza
dos na transparência (divulgaçãn
dos atos do negócio), prestação de

contas, equidade (tratamentojusto
de todos acionistas) e da respon
sabilidade social, cumprindo a

legislação ambiental, trabalhista,
sodeuaia; tributária, etc.

Seria conveniente aos acionistas/

quotistas efamiliares instituírem
um Conselho de Família parafor
malizaras relações que influenciam
a empresa, mas necessita para o

seu sucesso, da coesão e do compro
metimento de todos osfamiliares
envolvidos.

O Conselho deFamília seria
a estruturafamiliarque reúne repre
sentantes de todas as gerações. É no

Conselho que o dialogo éexercido
e debatidas as questões da empresa
e dafamília, em reuniões periodi
camente realizadas. É um órgão
sem poderde voto e nem veto, mas

funciona comofórum de debate e

de influência dos componentes da

família em questõesfamiliares.
Entre as atribuições poderiam

constar:
•Educação - profissionalização

dafamüia
•Preparação defuturos acio

nistas - herdeiros e sucessores - boa

formação pessoal e profissional,
desenvolvimento de competências e

habilidades.
•Preseroação da cultura e

valores da empresa (código de ética,
história, atividadesfilantrópicas,
processo sucessório, etc.).

•Promovera integraçãofamiliar
(encontros de integraçõa e sociais).

Conclusões, emfunção dos pro
blemas de conflitos e sucessórios - a)
muitas empresas estão adotando

uma administração profissiona
lizada, separando a propriedade
(ações/quotistas) da gestão do

negócio, para que haja isenção de

julgamento para arbitrar eventuais

conflitos de interesse entre o capital
e a gestão. O que não invalida a

realização de profissionalização dos

próprios membros dafamília, tanto

os que exercerão cargos executivos
na empresa, quanto dos que não

participam diretamenteda gestão
da empresa, mas detenham influ
ência sobre ela. b) outras empresas
estão instituindo os conceitos de

Governança Corporativa, no sentido
de alinhar os interesses entre os

acionistas e os gestores, dentro dos

princípios recomendados para a

boa prática de Governança Corpo
rativa:

a)adotando-se um Conselho de

Família, inclusive comAcordo de
Acionistas para mantero controle
acionaria e aformáde dispor de

ações/quotas;
b)constituindo um Conselho de

Adminlstração (ou Consultivo) com

partidpaçõo de membros acionistas
detentores do controleacionário e de
membros independentes.

Muitas empresasfamiliares reco

nhecem que, a Governança Corpo
rativa é uma importante estratégia
de ação, legal e normatizada, para
estabelecer os canais necessários e

desejados de comunicação entrea

famz7ia ea empresa, minimizando e

administrando conflitos decorrentes
das intersecções dos interesses da

jamilia; daproptiedade edagestão, e

buscando a perenidadedo negócio.

Compartilhando ideias criativas
Como wna espécie de brainstonning
virtual, os usuários poderão trabalhar juntos
para chegar a um resultado inspirador

I j

I

Um grande mural cheio de
ideias inspiradoras. Essa é a premis
sa da nova rede social Mural.ly, cria
da pelo argentino Mariano Suarez
Battan. A plataforma oferece uma

nova maneira de coletar e compar-

•

tilhar ideias online, formando uma

espécie de brainstormingvirtual.
A ferramenta lembra o mecanis

mo do Pinterest, no qual os usuá
rios podem reunir fotos, mas ela Vai
bem além disso. No Mural.ly, é pos-

sível colocar vídeos, áudios, textos

e qualquer outro tipo de conteúdo
interessante e organizá-los em uma

tela virtual, bem como convidarou

tras pessoas a trabalhar junto num

mesmo projeto, ao mesmo tempo,
no mesmo espaço.

"Eu estou sempre procurando
ideias interessantes em vídeos e arte

que me inspiram no meu trabalho",
disse o fundador do Mural.Ly à F<l$;-

tCompany. "Em algum momento,
percebi que precisava colocar tudo
isso junto, em um espaço flexível,
que me permitiria fazer um mapa
mental e cognitivo das diferentes

peças de minhas ideias."
Ao contrário dos métodos uti

lizados pelos departamentos cria
tivos de agências de publicidade,
o Mural.ly encoraja seus usuários
a compart:ilJ:larem suas ideias com

todos do site parapromoveruma es

pécie de open-souce criativo.
A rede social teve seu lançamen

to público neste mês e é totalmente

gratuita para os usuários.

.
No entanto, Battan, que é

designer de games, anunciou

que espera ganhar dinheiro com

o Mural.ly, principalmente por
meio de acordos com empresas
como Dropbox e Google.
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Há empresas que opiam por não
investir nisso e ficam estacionadas.

Então, para que se mantenham

competitivas no mercado, acabam

deturpando o próprio preço, o serviço,
a quali6cação dos funcionários.

Bernt Entschev

Palestrante
convidado

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o uso de novas tecnologias:
você e sua empresa estão atualizados?

Embora a essência de alguns
trabalhos, como a pintura, tenha
sido pouco alterada desde a sua

possível criação, tantos outros

oficios puderam experimentar a

facilidade, o conforto e a segurança
que as novas tecnologias trouxe

ram com o tempo. Que o digam a

medicina, os dentistas, cirurgiões e

tantos outros empregos que, graças
à tecnologia, podem operar, realizar

diagnósticos e outros procedimen
tos antes nunca imaginados. O
mesmo vale para a indústria, o

comércio e os serviços.
Eu mesmo acabei me rendendo

aos modernos tablets e celulares de

toque. Eu, quesofria para digitar no

celular, esses dias descobri que não

preciso digitarmais nada. Basta

pressionar um botão e dizer o que
você deseja, que ele escreve ou reali
za alguma operação por você.

O desenvolvimento de novas

tecnologias levou as empresas a,

obviamente, se virem obrigadas
a alcançar resultados cada vez

melhores, oferecendo melhores
serviços e produtos ao público. Caso
contrário, perdem para a concor

rência, que pode ter acesso a essas

mesmas tecnologias.
Há pouco mais de duas déca

das, essa concorrênciafoi estendida

PROMISSORA

à proporção mundial. Todos agora
competem por um preço menor, por
mais tecnologia, maior qualidade,
um ambiente de trabalho melhor.
Em qualquer loja que entramos,
épossível encontrar dezenas de

produtosfeitos na China,Japão,
Vietnã, Coreia. Aliás, o difícil é en

contrarprodutos que NÃO venham
desses lugares. O que muitos de nós
devíamos nos perguntar é: porque
não são os nossos produtos que
estão nas prateleiras gerando rique
zas ao nosso país? Porque importar
esse tipo de material, se podíamos
tornar nosso país mais rico com a

nossa produção?Mas isso éassunto

para outros especialistas tratarem.
Por esses e outrosfatores, as

empresas precisam atualizar-se
com novas tecnologias. Isso inclui
o investimento não somente em

máquinas novas e mais modernas,
mas também em softwares e (muito
importante) na qualificação dos

profissionais que irão utilizar estas

tecnologias. Isso sefaz necessário

porque o emprego destas novas tec

nologias geralmente agrega benefi
cios ao trabalhador ou ao usuário

final. O tempo de produção cai, e

fatores como a qualidade, produti
vidade e precisão aumentam.

A tecnologia deixou de ser

dispensável para muitos casos

e passou a ser uma necessidade
humana. Uma extensão de nossos

braços e pemas, de nossas mentes,
como explicou Marshall McLuhan
em 1964. Tornamo-nos "ciborgues"
e atualmente dependemos dessas

máquinas para realizar opera
ções que nossa simples condição
humana não consegue, como diz a

visionáriaAmber Case.

Portanto, cabe a nós atualizar
mos essas nossas "práteses" (apare
lhospropriamente ditos) e 'thips" (os
conhecimentos quepossibilitarão
operaras próteses) com certafrequ
ência.As empresas e pessoas que não

acompanham estas mudanças se

tornarão, em pouco tempo, obsoletas.
Há empresas que optam por não
investirnisso eficam estacionadas.
Então, para quese mantenham com

petitivas no mercado, acabam de

turpando o próprio preço, o serviço,
a qualificação dosfuncionários. Isso,
obviamente, afeta a qualidadedo

serviço e do prazo deentrega do que
écomercializado. Porfim, tomam-se

reféns da condição que eles mesmos

optaram poroferecer.
Tenho dois exemplos que talvez

alguns leitores não tenham viven
ciado. O primeiro deles é o Telex, um

sistema internacional de comunica-

ções escritas, quefoi utilizado com

certa robustez no Brasil até meados
da década de 1990. Utilizei muito
esse sistema há algumas décadas

para me comunicarcom outras
unidades efiliais da empresa. O que
há de errado com essa tecnologia de

comunicação?Nada. Porém, com

parada a outras mais novas e atuais,
ela não seria: mais apropriada para
as necessidades atuais das empresas.
O segundo exemplo éde quando
havia centrais de telefonistas para
conectar (literalmenie) as linhas e

completar ligações telefônicas. Isso
existia no Brasil até os idos de 1995.
Li há algum tempo que, se 10 anos

atrás essa tecnologia aindafosse
utilizada nos EUA, seriam neces

sárias 250 milhões de telefonistas.
A população deles, em 2010, era de

quase 31 O milhões.
A necessidade de acompanhar

as mudanças não se restringe às

empresas, mas também aosfun
cionários, que devem se capacitar
para que desfrutem destas novas

condições da melhor maneira pos
sível. Aliás, deixarde se qualificar,
estudar, aprender épéssimo. Apesar
de eu ter aprendido um bocado
após todos esses anos, ainda sinto

que tenho muito a aprender. E estar

"antenado"com estas mudanças

no mundo, sejam elasformais ou

informais, é mais que importante
para que continuemos o processo
de desenvolvimento humano. O co

nhecimento nos eleva a um estado
de consciência superior, nos torna

profissionais e pessoas melhores,
ficamos mais conscientes de nossa

posição e missão nesse mundo.
Porém, certas vezes, a empresa

não tem condições de adquirir
tais máquinas ou programas, ou

simplesmente não querfaze-lo por
parecer dispendioso ou não provei
toso. Em outros casos, ela possibilita
que novidades entrem na empresa,
mas as pessoas resistem às mudan
ças, achando que o modo antigo de
fazer era melhor, ou mais cômodo.
Há também as pessoas que gos
tariam de se qualificar mais, mas

esperam que a empresa lhes dê isso.
O importánte, neste contínuo

processo de adaptação e atualiza
ção, é lembrar que tanto o profis
sional quanto a empresa devem ser

flexíveis a múdanças - e isso nem

sempre é uma realidade. Porém, é
.

necessário encarar o desafio. Como
dizem: renda-se ao novo ou você

pode virar peça de museu.

Enviesua dúiida; sugestão ou

história para coluna@deberntcom.br

Aumentam as matrículas em Gestão. de RH
Mercado é promissor e profissionais
podem atuar em áreas diversas

FONTE

Ligadonafacul.com.br

Novos indicadores do Semesp
/InstitutoPhd revelam um aumen

to da procura pelo curso de Gestão
em Recursos Humanos. No primei
ro trimestre de 2012, as matrículas
cresceram 24,8%, em relação ao

mesmo período no ano passado.
O mercado é positivo para os

futuros profissionais na área. A
demanda cresce a cada dia, uma

vez que as empresas já percebe
ram a necessidade de atrair, re

ter e desenvolver talentos.
A falta de mão de obra qualifi

cada no Brasil é um dos exemplos
que leva as companhias a investir
mais no capital humano. A maior
flexibilidade, oferta de benefícios
e valorização de características
comportamentais nos progra
mas de estágio e trainee também
ilustram a preocupação do cui-

dado com as pessoas.
O grande desafio dos gestores de

RH é fazer com que as organizações
compreendam ainda mais o valor do

capital intelectual, entendendo que
os profissionais são colaboradores .

pertencentes à empresa, e não ape
nas empregados em troca de salário.

De maneira geral, para atuar

nesta área é preciso querer experi
mentar, ter capacidade de visão crí
tica e reflexiva da realidade e buscar
estar sempre atualizado. O profis
sional terá várias oportunidades de

atuação, como as áreas de recruta

mento, treinamento e desenvolvi
mento e até segurança do trabalho.

DIVULGAÇÃO

MOTIVO A demanda cresce a cada dia, wna vez

que as empresas já perceberam a necessidade de
atrair, reter e desenvolver talentos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"GEN1E AUTORIZADo

araguá do Sul e Joinville

Oferecemos:
Salário fixo;
Ajuda de custo;

..

missionamento;
.'........ , •.•".8· de Vendas.

Interessados enviar curriculum para
e-mail: vvs@vvsrepresentacoes.com.br

OU através do fone: (47) 3370 ..1090.

ANALISTA ESCRITA FISCAL

yíy�nt.i�, ��,fUl')ç,�()�, ,,"',,' """" ' , '" ,,,' ''''

ANALISTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Vivência com assistência de equipamentos
mecânicos e/ou'elétricos.

ASSISTENTE DE NEGÓCIOS
Vivência na área de vendas.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

yiy.�rlSi? 1'),9, ��ç�?. .."", .. "" " , " , " .. " '"

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

ç'-:lr.s�rl�() �LJP�,ri(),r_e.f!l q�rlSi�� Çon.t��is:,
AUXILIAR DE PCP

[?e.?E!Já.y�1 yil/�rl�i�,r:? á.rE!"l.,t���il: """,,' ,., "'" '" '" .,

CAIXA

Para atuar no comércio.
............ . , ,., ' ,

CONSULTOR DE VENDAS

P�� ��lJ,�r,�(),�y�rl��s., �t::Tr�r:sp0rte.�� ,', '"".,

CONTADOR

Desejável vivência na função. Para atuar em

Indústria,

CRONOANALlSTA

yiVêrlSi?,rl� �nçª?! r.���!.ê��il: .. ", "", ",,_ "" """

FONOAUDIÓLOGO
Vivência em Portaria 19 Ministério do Trabalho,
,ll1te.�pr�t?Ç�() �()s E.'.'?�e.s. Ç()'!Ipl(;!I')1e.I!�a.,r�s:, ",

PROGRAMADORDEPCP

Vivência na função. Pará atuar no ramo

'!lE!,têll,�rgiS<?,t::,tê�il: '" ,,' ,." ."" ," .",. , ' "

RECEPCIONISTA BILINGUE

Para atuar em Hotel.

VENDEDORA

VENDEDOR DE CONSÓRCIO
Vivência na área de vendas.

GERAÇÃOY

Por serem menos cerimoniosos
em relação aos mais velhos, os jo
vens veem o feedback como con

versa informal. "Quero liberdade

para conversar com meu chefe",
diz Jaqueline Ferreira, de 25 anos,',
gerente do McDonald's. Na rede
de lanchonetes, ela não só pode,
como deve agir assim. "Recebe
mos pela intranet 30 mensagens
por mês com críticas e sugestões",
diz Luís. A companhia também dá
feedback por meio de SMS. Quan
do atingem grandes resultados, os

funcionários recebem torpedos.
Mas Lúcia Menezes, diretora de
RH da Andrade Gutierrez, alerta

que às vezes é preciso ser formal
com essa turma. "Muitos não en

caram a troca diária como feedba
ck. É importante avisar o funcio
nário quando ele está passando
por avaliação", diz.

Carentes de feedback
Os jovens querem avaliação de

desempenho constante. Saiba como

conversar com essa turma

Na rede de fast - food McDonald's,
sete em cada dez dos 37 000 funcio
nários têm menos de 21 anos. É uma

população de pessoas da Geração
Y, aquela formada por profissionais
nascidos após 1980. Luís Bueno,
diretor de RH da empresa, orienta
os líderes a conversar sempre com

os jovens. Como em outras com

panhias, o McDonald's está desco
brindo que a Geração Y é uma con

sumidora voraz de feedback. "Essas

pessoas querem saber o que fazer
. .

para crescer na carreira, por ISSO a

avaliação é importante", diz Luís. De
acordo com a pesquisa Empresa dos
Sonhos 2009, realizada pelo Grupo
DMRH, consultoria de RH de São

VENDEDOR EXTERNO

Necessário veículo próprio. Para atuar em

Jél.,r<lg�á � r�g,iã():.
VETERINÁRIO
Vivência na função,

Yivên.cia ell1 cri�ç�0,gebord?do� e,��t�fl1�' ..

DESENHISTA

Vivência com Solidworks, conhecimento técnico
mecânico,

ELETRICISTA MANUTENÇÃOIINSTALADOR
Vivência na função, Desejável curso Técnico e

NR-lO.
........................... " , , ,.. . - ,,,.,.

ELETRICISTA PREDIAL/RESIDENCIALCOORDENADOR DE ASSIST�NaA TÉCNICA
Vivência na Gestão de atividades de assistência

�e,��ip�'!Ier:'�?s �!�t,�i�()��()'::I '!I,�c�r:t.i.�()?:. . .. ,

COORDENADOR DE CONTROLADORIA

Vivência em Controladoria (Sênior ou Master),
ou administrativo/financeiro, gerenciamento
9��_qLlip�s:,. , , .. " " , " "

COORDENADOR OFICINA MECÂNICA
Vivência com manutenção de caminhões e

Ji��'?,�ça. , " ,

ENCARREGADO DE ACABAMENTO

Vivência com os processos industriais de

�c��,�rTl�r'I�<?!..c.()!!.l<:> ,r<ll'!'�,. r.�r:l.l.e.t�! �i9.r?':Ipri�()r: .. ,

ENCARREGADO DE ESTAMPARIA

Vivência com liderança. Necessário
conhecimento com sala de pastas, gravação e

c:()�,� rrl�qlJi.�a,�() �()q':le: " , , , .. "

GERENTE

Vivência com Supervisão, Coordenação área
Administrativa / RH I Comercial.

ESTILISTA

Vivência em desenvolvimento de coleção
i�fél��il �'pesg,lJis���"" ,,, ...

INSTALADOR

, Yiyêl1�i��!!l g,::,�lgu�T �r�él �� inst:?l"l.ç�(). ,

INSTALADOR TELEFÔNICO
Vivência com instalação e manutenção de
sistema de telefonia, programação de central
telefônica.

LABORATORISTA

Vivência com desenvolvimento de cores e

fórmulas para processos de tingimento de
malhas.

.. , " , .. " , " " ", ,,, , , ,

MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS

V'iY�n.�i� �,� �r.'Sã,9.: . ... "H"...' ,_, " H.

MECÂNICO DIESEL

Vivência em mecânica de veículos a diesel.

MECÂNICO DE MANUTENçAO
VIVência com manutenção de máquinas de
bordado.

GERENTE DE LOJA

yiy�nSi?�<?,1!'Y�!19.���,��?l!f��çªo!"li��'?.r1ç�:.
LrDER DE REVESTIDORA

Vivência com revestimento de borracha.

MESTRE DE OBRAS

YiY�,r1�i�,D,él �I1Ç�<?, , " , .. , .. " , ,

OPERADOR DE PRENSA HIDRAulICA

PROGRAMADOR GENEXUS

Vivência na área.
........ , "." .

AANAUSTA DE TI

Vivência com programação PHp, SQL, setor de
transportes.

PROJETISTA

Vivência na função. Para atuar em

Massaranduba.

Paulo, 54% dos 26.000 jovens profi
ssionais brasileiros exigem orien

tação constante. Um exemplo é o

administrador paulistano Henrique
Striker, de 25 anos, gerente de mer

cado da Telhanorte, rede de lojas de
material de construção.

Formado em 2007, foi promovido
de trainee ao posto atual em menos

de um ano e atribui o crescimento à
insistência em pedir feedback. "Sa
ber como está o meu trabalho é tão

importante quanto o resultado de
um projeto", diz Henrique. Para os

gestores, um conselho: não esperem
os momentos pré-estabelecidos
pela empresa para falar sobre o de

sempenho dos jovens.

PROJETISTA ELÉTRICO/MECÃNICO

yi\'ê.nciac0rrl.pr()je.�()s e.1�tricos...
PROJETISTA DE MÓVEIS

yivê.l1�i�.�(),rrl.?pr?gra.��.YRº1\IlºB.
SOLDADOR/MONTADOR

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Yiv.êr1�ia naflJnç�o... " .. , .. ,

TÉCNICO EM ELETRÔNICA

,�ar.':l,�t�?r c<:l':n.,I!l���e.nçã(),�e i,f!lpr��s,(),lCIs:""
T.����ÇQ[)� 9l!!\.�!��º�" .. ' .. ,H",H" .• " .. ,,,

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
YiY�r1�i�. e..t:'l �� flJr1ç�()� H' ,

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

V.i.".�I1�i�,I1�fLJl1çã9.: ... ....

TORNEIRO MECANICO
Vivência na função.

ESTÁGIOS,
AI)�INIS!��ÇÃO " .. '''' ,", H", , •• , .. ,

MARKETING

"
J

ALMOXARIFE \

ç<?rl_1, yi��,n�i,�,r'll:l, f.lJI1Ç,á.(),: ,," .

AUXILIAR DE COZINHA
.. " " .. " , , .. ', " , , '" ", , , , ,

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Para atuar em diversos bairros e turnos,

... " " '�.. , , "" -.� '"

AUXILIAR DE TINTURARIA

yiy���i� 11,�,flJr1Ç,ã.<:>:
BABÁ
Vivência na função,

BALANCEIRO

Conhecimento em informática. Para atuar em

Nereu Ramos.

BALCONISTA

CAIXA

CAMAREIRA

CONFEITEIRA
....... , "" , , "'''''" .

CONFERENTE/ESTOQUISTA

Y.!Y�I1�i� n� flJl1,çã():, .. , ,,,' "'H'H ,_

COSTUREIRA

COZINHEIRA

yi\'ê.r1�ia.l1a fl:lnç�g, . , . ", H" •• , .... ,

ESTOFADOR

YiIJ�l1c,iil r1� fi.:Jnçã.o.,
FRENTISTA

EXPEDIDOR

Conhecimento em informática.
....�, " .. ". ,.. ..." "''''' _ ..

,���Çº,M ,

JARDINEIRO

YiY�r1�i� 11� fi.:Jl1çã.()� ,,,_ , ,," ,.. __ , ....,' .. ",' H ••

MONTADOR/SOLDADOR
, Y.iyê.rl�í�,�ol!' 1TI().n��9.�.�, � �<:>19�:" '" ,_ H ,,,,,,

TECELÃO
Vivência com tear circular.

TINTUREIRO
." , , .. , , .. , ,- , , , , , .. "" , .

ZELADORA

VAGA URGENTE

ANALISTA DE TI

VWrdaaJm�PHeSQl.
,

setorde�
��

:t<'

SISTEMAS:�
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t OBITUÁRIO
.

Ponto de Vista • Nascida na década de trinta, em Massaranduba, Lucia Volpi é uma antiga mo

radora da Estrada Geral, no Primeiro Braço do Norte. Mulher forte e batalhado

ra, trabalhou por muito tempo com o marido na lavoura de fumo. Teve dez filhos,
mas dois faleceram ainda recém-nascidos. Com a morte do esposo, tornou-se

uma mulher mais caseira, dedicada aos filhos, noras, netos e genros, que ainda

moram na região. A nora Eva Maria Volpi recorda de uma sogra ativa e feliz,
que sempre procurou fazer o bem. Nos últimos tempos, Lucia já estava com a

saúde bastante comprometida, com Alzheimer e precisava de cadeira de rodas

para se deslocar. A sobrinha, Janete Volpi, lembra que, mais tarde, com a perda
de uma filha, Lucia criou amorosamente a neta, que morou com ela por toda a

vida e a cuidou durante os últimos meses. Lucia Volpi, de 79 anos, faleceu na

madrugada de segunda-feira (17L em Massaranduba. O velório aconteceu no

dia seguinte, às 9h, na casa da família, na Estrada Geral, no Primeiro Braço do

Norte. O corpo foi sepultado no Cemitério de Santo Antonio.

Romeo Piazera

Júnior,advogado

Saúde e amor
de destacar a humanização dos
tratamentos aos pacientes que
procuram o setor de Oncologia
(responsável pelos

.

tratamentos

à base de quimioterapia e radio

terapia) para a minoração do na

tural sofrimento que as doenças
relacionadas com esta área da
medicina provocam.

Pela ação generosa e despre
endida de pessoas que se doam

(materialmente e com o traba
lho voluntário), como fazem os

membros do Conselho Delibera
tivo e todo o staf que lhe asses

sora, assim como também dian
te do altíssimo grau de aplicação
técnica desenvolvida pelos pro
fissionais médicos, enfermeiros,
atendentes, e todos os colabora
dores que atendem no HSJ nas

suas mais diversas áreas, colhe
mos um resultado que por certo

serve de bálsamo ao tratamento

e à cura de doenças.
Em relação ao Setor de Ra

dioterapia" especialmente, em

meio ao altíssimo grau dos equi
pamentos que são utilizados nos

tratamentos lá realizados, que é
fruto da generosa doação de um

Ser Humano de elevadíssimo va

lor não só para a sociedade de

Jaraguá do Sul, soma-se o não

menos elevado padrão de huma

nização no tratamento dispensa
do aos pacientes. Estahumaniza

ção se traduz em carinho, amor,

acolhimento, dedicação e paixão
pelo servir ao próximo, que aqui
podem ser representados nas

ações de profissionais de elevado
valor (técnico e ético), tais como

do Dr. Leonardo Polli (médico
radioterapeuta), do Silvio Buch
e Eloi Marmith (técnicos radio

terapeutas), das enfermeiras Ia
nete e Cristiane da Graça, que
com certeza espelham e personi
ficam, por suas ações dedicadas
a todos os pacientes, sem a me
nor distinção, o amor necessário

para que os tratamentos possam
produzir melhores resultados.

.

Diante da humanização no

tratamento dedicado pelos pro
fissionais antes referidos, àque
les que um dia, mesmo que não

seja o nosso desejo, necessitarem

de acolhimento e tratamento no

Setor de Radioterapia do HJS,
assim como no âmbito de todo

hospital, será possível compre
ender porque mesmo debaixo
de uma máquina para aplicação
de radiação, é possível se sentir

plenamente feliz e recompensa
do em saber que existem pessoas
úteis e dedicadas, que não me

dem esforços em servir ao próxi
mo e contribuir para um mundo
realmente melhor. Parabéns a

todos os envolvidos na realiza

ção de tratamentos oferecidos

pelo Hospital São José e o nosso

agradecimento eterno.

Diariamente ouvimos notí
cias relacionadas com a de

ficiência dos serviços médicos e

hospitalares oferecidos à popu
lação brasileira, sendo inegável
que neste quesito, há que se re

conhecer que o Brasil ainda é um

grande devedor.

Malgrado esta deficiência

inquestionável a nível nacional,
felizmente não se verifica o mes

mo em relação à nossa Iaraguá
do Sul e aos municípios vizinhos,
limítrofes ou não, que acabam

por se servir de um padrão de
excelência que, inquestionavel
mente, faz a diferença para to

dos aqueles que se socorrem dos

serviços médicos e hospitalares
prestados aqui em nossa cidade.

Referindo-me particular-
mente aos serviços prestados
pelo nosso Hospital São José,
sem embargo e destacando tam

bém o notável labor realizado

pelos profissionais do Hospital
Jaraguá, faz-se necessário, por
justiça, registrar o elevado pa
drão de humanização dos tra

tamentos que são dispensados
aos pacientes que procuram o

HSJ para o atendimento e trata

mento de diversos males, alguns
deles de dimensões e compli
cações que só os diretamente
envolvidos podem sentir. Neste

sentido, também de modo espe
cialíssimo, não há como deixar

• Ermelinda Dombrowicz Rahn,
de 46 anos, faleceu na quinta-feira
(20L às 13h30, em Jaraguá do Sul.
O velório aconteceu na manhã de
sexta-feira, na Capela Mortuária Ma
ria Leier. O corpo foi sepultado no

Cemitério Municipal do Centro.

• Maria Maros Morilz, de 92 anos,

faleceu na madrugada de terça-feira
(18L em Jaraguá do Sul. O velório
aconteceu no dia seguinte, às 9h, na

Capela Mortuária da Vila Lenzi. O

sepultamento aconteceu no Cemité

rio Municipal de Itaiópolis.

• José Prawulzki, de '88 anos, fale
ceu na madrugada de quinta-feira
(20), em Jaraguá do Sul. O velório
aconteceu na sexto-feire, às 9h, Igreja
Rainha da Paz. O corpo foi sepultado
no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• Marcioni Emilio Fontana, de 51

anos, faleceu na terça-feira (18), às

óh, em Jaraguá do Sul. O velório
aconteceu na quarta-feira, às 9h, na

Comunidade Nossa Senhora Apare
cida, no bairro Ribeirão Grande do
Norte. O corpo foi sepultado no Ce
mitério Santo Antônio.

• Pedro de Marco, de 74 anos,

faleceu na quarta-feira (19L às

1 Oh, em Jaraguá do Sul. O velório
aconteceu no dia seguinte, às 16h,
na Igreja Católica de Santa Luzia.
O corpo foi sepultado no Cemitério
de Santa Luzia.

• Allitor Volkmann, de 85 anos,

faleceu na segunda-feira (1 n às

16h 15, em Jaraguá do Sul. O veló
rio aconteceu na Capela Mortuária

da Igreja Cristo Bom Pastor, no bairro
Rio Cerro II. O corpo foi sepultado
no cemitério da mesma localidade.

• Juliana Ferreira, de 88 anos,

faleceu na quarta-feira (19L às

11 h30, em Jaraguá do Sul. O veló
rio aconteceu na tarde de quinta-fei
ra, na Capela Mortuária Maria Leier.
O corpo foi sepultado no Cemitério

Municipal do Centro.

• Mariza Medeiros Michalach, de
38 anos, faleceu na segunda-feira
(1 n às 14h, em Jaraguá do Sul. O
velório aconteceu na Igreja Imacula
da Conceição, no bairro Jaraguá 99.
O corpo foi sepultado no Cemitério

Municipal de Camboriú.
• Lauro Descher, de 68 anos, fale

ceu na quarta-feira (19L às 2h30,
em Corupá. O velório aconteceu

na quinta-feira, às 9h, na Capela
Mortuária Municipal de Corupá. O

corpo foi sepultado no Cemitério

Municipal de Corupá.

• Tim da Silva, de 62 anos, faleceu na

manhã de segunda-feira (17), em Joro

guá do Sul. O velório aconteceu no dia

seguinte, às 11 h, na Capela Mortuária

da Vila Lenzi. O corpo foi sepultado no

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• Arnoldo Piske, de 76 anos, fale
ceu na manhã de terça-feira (18L
em Jaraguá do Sul. O velório acon

teceu na quarta-feira, às 8h30, na

Igreja Evangélica Lutherana Apósto
lo Paulo, no bairro Rio da Luz II. O

corpo foi sepultado no cemitério da
mesma localidade.

• Antonio Rafael Petry, de 60 anos,

faleceu na segunda-feira (1 n às 9h,
em Jaraguá do Sul. O velório aconte

ceu na manhã de terça-feira, às 10h,
na Capela Mortuária da Vila Lenzi.
O corpo foi sepultado no Cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

. � EPIL'EPSIA
JARAGiJÁ

É uma alteração temporária e reversível do
funcionamento do cérebro, que não tenha
sido causada por febre, drogas ou distúrbios .

metabólicos e se expressa por crises epilépticas
repetidas. A causa pode ser uma lesão no

cérebro, decorrente de uma forte pancada na

cabeça, uma infecção (meningite, por exemplo),
neurocisticercose ("ovos de solitária" no cére

bro), abuso de bebidas alcoólicas, de drogas,
etc. Às vezes, algo que ocorreu antes ou durante
o parto. Muitas vezes não é possível conhecer
as causas que deram origem à epilepsia.
Sintomas:
• A crise convulsiva é a forma mais conhecida

pelas pessoas e é identificada como "ataque
epiléptico". Nesse tipo de crise a pessoa

pode cair ao chão, apresentar contrações
musculares em todo o corpo, mordedura da

língua, salivação intensa, respiração ofegante
e, às vezes, até urinar.
• A crise do tipo "ausência" é conhecida como

"desligamentos". A pessoa fica com o olhar

fixo, perde contato com o meio por alguns

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.

segundos. Por ser de curtíssima duração,
muitas vezes não é percebida pelos familiares

e/ou professores.
• Há um tipo de crise que se manifesta como

se a pessoas estivesse "alerta" mas não tem

controle de seus atos, fazendo movimentos
automaticamente. Durante esses movimentos

automáticos involuntários, a pessoa pode ficar

mastigando, falando de modo incompreen
sível ou andando sem direção definida. Em

geral, a pessoa não se recorda do que acon

teceu quando a crise termina. Esta é chamada

de crise parcial complexa.
• Existem outros tipos de crises que podem
provocar quedas ao solo sem nenhum movi

mento ou contrações ou, então, ter percepções
visuais ou auditivas estranhas ou, ainda,
alterações transitórias da memória.
Tratamento:
O tratamento das epilepsias é feito através

de medicamentos que evitam as descargas
elétricas cerebrais anormais, que são a

origem das crises epilépticas.

Como proceder durante as crises:
• Coloque a pessoa deitada de costas, em lugar
confortável, retirando de perto objetos com

que ela possa se machucar, como pulseiras,
relógios, óculos;
• Introduza um pedaço de pano ou um lenço
entre os dentes para evitar mordidas na língua;
• Levante o queixo para facilitar a passagem
de ar;
• Afrouxe as roupas;
• Caso a pessoa esteja babando, mantenha-a
deitada com a cabeça voltada para o lado, evi

tando que ela se sufoque com a própria saliva;
• Quando a crise passar, deixe a pessoa
descansar;
• Verifique se existe pulseira, medalha ou outra

identificação médica de emergência que possa
sugerir a causa da convulsão;
• Nunca segure a pessoas e nem jogue agua
sobre ela;

ACONTECE HOJE DIA 22/09

A Noite de Talentos e Salgados que acontece a partir das 19h na

Paróquia Apóstolo Pedro. O evento acontecesse todos os anos,

organizado pela OASE do Grupo Magnólia de horário alternativo.

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°: 145/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE ESCAV

AÇÃO MECÃNICA COM LANÇA E CAMINHÃO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 24/9/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h

DATA DA ABERTURA: 4/10/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,' na Rua

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 21 06-91 00

Somente um médco pode diagnosticar doenças,
indicar tratamentos e receitar remédios.

Fonte: www.bvsms.saude.gov.br

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Saúde com responsabilidade
Semanalmente, o Hospital e Maternidade Jaraguá com o apoio do Correio do Povo publica matéria s

obre temas importantes relacionadosà saúde, levando informação e conhecimento a comunidade.
Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PUBLICO No evento do ano passado, 48 mil pessoas foram beneficiadas

n da

Um mutirão para
atender a população

Ação Comunitária acontece neste domingo,
na Arena [araguá, com 54 atividades sociais

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

Diego Porcincula

Aweg completa 51 anos e

quem ganha o presente é a

comunidade. A 16a Ação Comu

nitária acontece neste o domin

go na Arena Iaraguá, das 9 h às

17h, e traz para Jaraguá do Sul e

região serviços na área da saú

de, educação" segurança, cul
tura e lazer. A movimentação
tem apoio de entidades sociais,
públicas e privadas. Só no ano

passado foram mais de 48 mil
atendimentos à população.

Amanhã, serão 54 prestado
res de serviços envolvidos, dis

ponibilizando serviços gratui
tos em todas as áreas. Segundo
o analista de Recursos 'Huma
nos da empresa, Jonas Germa

no Schmidt, a expectativa é que
os atendimentos igualem os

números de 2011. O funcioná
rio destaca que não serão emiti

das carteiras de identidade, por
se tratar de um ano eleitoral.

As emissões de certidões de

nascimento e casamento não

sofrem alteração. 110 cartório

de registro civil estará no local
fazendo o trabalho normal-

.mente", lembra. As opções são

bem diversificadas: na área da
,

saúde serão oferecidas orien

tações sobre o câncer, exames

de glicemia e colesterol, teste

de acuidade visual e orientação
nutricional.

Quem precisar de orientação
financeira vai poder tirar todas as

dúvidas em um espaço exclusivo.
Também serão expostas infor

mações sobre as polícias militar
e civil, segurança no trânsito e

educação àmbiental. O projeto
Óleo Útil do Núcleo de Postos

de Combustíveis da Acijs/Apevi,
que comemora um ano, será di

vulgado no local.
A Rede Feminina de Comba

te ao Câncer e a Sociedade Sem

Câncer (SCC) realizarão um tra

balho de orientação e prevenção.
Além dos informativos, as pesso- '

as interessadas podem fazer exa

mes para diagnosticar a doença

As crianças têm um espa
ço exclusivo para a diversão no

dia do evento. Além de pintura
facial, serão disponibilizados
alguns brinquedos infláveis e

apresentações artísticas, O es

paço é dedicado para que os

pequenos também possam ter

acesso às atividades.

303 mil atendidos

Em 16 anos já foram mais de ,

303 mil atendimentos em todos
os serviços oferecidos. Segundo
o funcionário da empresa, a co

munidade sempre fica à espera
de cada edição e lembra como

umas das principais atividades
realizadas na cidade.

liA comunidade participa
todo ano e sempre em um bom
número". Jonas explicou que a ci
dade aguarda a contribuição da

empresa com estas ações sociais.
"Elas reconhecem a Weg pelas
atividades sociais que aconte

cem todos 'os anos", comenta. O

objetivo da empresa é contribuir
com a cidadania das pessoas
da região. "Queremos levar um

modelo de saúde, lazer e cultura

para essas pessoas", destacou. ,

art·cipação
Milene vai oferecer

cortes de cabelo
Quem está precisando dar

uma repaginada no visual

poderá procurar os salões de
beleza no domingo. Vários

profissionais realizarão cor

tes de cabelo gratuitamente.
A cabeleireira Milene Ristau

participa do evento desde a

primeira edição. Para ela, o

serviço vai além das tesou-

radas. IIÉ muito gratificante,
pois estamos nos doando
um pouco para o povo", fala.
A profissional diz que muitas

pessoas
-

que vão ao evento

não têm condições financei
ras de realizar cortes todos os

meses. Ela estima que mais de
800 pessoas foram atendidas
em 2011.

EDUARDO MONTECINO

PARTICIPAÇÃO Cabeleireira participa desde o

primeiro evento da Ação Social, há 18 anos

•

erVlço
O quê: Ação SolidáriaWeg. Quando: domingo, dia 23 de se

tembro, entre 9h e 17h. Onde: Arena Iaraguá - rua Gustavo

Hagedorn, 636, bairro Nova Brasília. Quanto: gratuito.

Perst,anas. Tecido, PVC.,
Atum'n10 e madeira.

TrobGlhoMO$ com Pef'$,iono$
Personalizadas, onde você escolhe

o nome ou o desenho que
desejq, COfOCQf.

Laminado � PVc..(Marca Podttatt)
Único tominado que pode molhar.

nOo mancho, 060 estufo e

n60 muda de cor

Acesse: www-forthart.com.br

Oferecemos completo serviço de Lavação e

Manutenção de Persianas de todos os modelos,
e também Lavação de Sofás e Tapetes.
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Com teto rebaixado com gesso, laminad.o dEI madeira nos

dormitórios, copa - cozinhe - varanda grll integradas, 'Imóvel
com espaço gourmet. playground equipado, medidor de

ág,ua egás individual, elevador
Consulte-nos

�-----------------------------.----------�

... Nova brasílía

Com sacada fechada sistema reiki, laminado de madeira
nos quartos, teto rebaixado em gesso. Imóvel com espaço
gourmet, playground equipado, fitness equipado, deck spa
decorado
Consulte-nos

-------

�----------------------

47 21 07-0500
Plantão

47 9637-4547

Baependi

Deck molhado, Hidra, Piscinas Adulto e Infantil, Galaxy
Lounge. Espaços Gourmet, Salão de �ogos, Espaço
Fitness, Epaço Relax. Espaço Kids, Playground
Consulte-nos

_, __J

... Barra do Rio Cerro Jaraguá Esquerdo

Infraestrutura para ar-condicionado tipo split, teto rebaixado
em gesso, iaminado de madeira nos dormitórios, copa -

cozinha - varanda grllf integradas. Imóvel com espaço
gourmet. playground equipado, elevador
Consulte�nos

1032-02 com 2 dormitórios + 1 suite. sala de

estar e jantar, cozinha, área de serviço é 2

vagasde garagem
R$ 200.000,00

1115-02 com 2 dormitórios + 1 suite. sala de
estar e jantar, cozinha. bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 1 garagem
R$230.000,OO

,

992-02 com 2 dormitórios + 1 suite, sala de estar e

jantar, área de serviço, sacada clchurrasqueira e

garagem, Ediffdo com piscina coletiva, salão de festas,
elevador, vigilã!lcta.portão eletrônico, [nterfona e ían:Um.

_ �.�,,����!�_�:�!_._,_._,_,_.__,_,�r.!�,,!:'.r:t�::.�!'!�_,_,

980-02 com 2 dorm. + 1 suite com sacada,
cozinha, sala de estar e jantar. área de serviço.
sacada com churrasqueira e sistema reiki
R$ 220.000,00

Centro
1-'-·-"--'-----

_,'

I

Área Priv. 95,53m'

684-"(}2 apartamento res.

suíte ,02 dormitórios,Q1
móveis sob medida.
R$ 278.000,00

Área Prlv. 82m2 Prlv.83m"

991-02 - com 4 dormitório + 1 suite

master, escritório, dependencias de
empregada. churrasqueira, piscina,
quadra de esportes, jardim e quintal,
canil, garagem para 3 carros

1082 ..02 - com 2 dormitórios, 2 suites
normais, 1 suite demi. 1 suite mester,
sala de estar e jantar, cozinha, 3 bwc,
área de serviço, churrasqueira, jardim
e garagem 2 carros

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1086.Q2 • gemina o com 2 dormitórios +

! suite, sala de estar e jantar, bwc + lavabo, copa
e cozinha, área de serviço. depósito, sacada e

l'
varanda, churrasqueira. aquec. elétrico,
jardim e 2vagas de garagem

_�1�99.0�� ._�rei!.!!!"..!!.�.JJl!m2

1099.Q2 - casa com 2 dormitórios + 1 suite,
sala de estar e jantar, bwc, cozinha, área de

serviço, portão eletronico, jardim e 1 vaga de

garagem
R$ 340.000,00

1114.Q2 - Casa com 3 dormitórios, sala

jantar, cozinha, bwc, área de serviço. portão
eletrônico. jardim e garagem. Piso cerâmico
R$ 340.000,00

1121-02 - casa 3 dormitórios + 1 sulte, sala de
estar e [antar, cozinha, 2 bwc sociais. área de

serviço, despensa + 1 vaga de garagem
R$ 400.000.00

Área Terreno 420m' Área Terreno 525m�

L419· com 2 dormitórios, cozinha, bwc social,
I sacada com churrasqueira, sala de estar e

jantar, área de serviço e 2 vagas de garagem
R$ 245.000.00

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,OOÁrea Priv. 99m2

1066-02
Terreno com área lotaI de 318m'
R$ 92.000,00

1161-02
Terrenocom área total de 315m2
R$100.000,00

866-02 li'ês Rio do Norte· 312m2 R$ 68.000,00
862-02 Rio da luz· 435m2 R$ 75.000,00
826-02 João Pessoa • 325m2 flS85.000,00
827-02 João Pessoa· 340m2 R$81.000,00
1066-02 Amizade - 318m2 R$ 92.000,00
1047-02 Amizade· 375m2 R$ 120.000,00
898·02 João Pessoa· 726m2. R$125.000,OO
955-02 Amizade· 329m2 R$128.000,OO
1061-82 Chico de Paulo· 350m' R$ 128.000,00
1011·02 Amizade· 327m2 R$130.000,OO
1069-02 Amizade· 384m2 R$ 135.000,00
1012-02Jaraguá 99- 457m2 R$140.000,00
885-02 Amizade· 364m2 R$150.000,OO
953-02 Água Verde· 435m2 R$150.000,00
914-02 Nova Brasília· 204m2 fI$155.000,00
963·02 Amizade· 373mz R$160.000,OO
948-02 Czerniewicz- 457m2 R$165.000.00
818·02 Nova Brasília· 450m2 R$ 200.000.00
884·02 Massaranduba· 219.000m2 R$215.000.00
1007-02 - Vila Nova· 851m2 R$235.000.00

1133-02 - com 2 dorm. + 1 suite com closet,
sacada, escritório, copa e cozinha, área de

serviço, varanda, churrasq .• piscina, edícula,
portão eletronico,interfone,2 vagas garagem
R$280.000,OO Área Terreno 511m2

Centro

1168'()2 apartamento com 2 dormitórios + 1

suite, sala de esta� e iantar, cozinha,. owc +

lavabo e área deservíço.
R$210.000,OO

Área Prlv.100m·

�-------------_._-

Jaraguá Esquerdo

728-02
Terreno com área total de 405l1"1' • plano, lote
43 res, paim spring
R$135.000,OO

973-02 ÁgUa Verde - 705m2 R$240.000,OO
1041-02 Jaraguá Esquerdo· 780m2 R$265.000,OO
916�02 Baependi· 435m2 R$270.000,oa
830-02 Vila Rau • 695m2" R$ 270.000,00
1022-02 Centro/Corupá • 903m2 R$ 270.000,00
977-02 Vila Nova - 390m2 R$280.000,OO
954-02 Czerniewicz· 431 m" R$300.000.00
835-02 Água Verde R$300.000.00
894-02 Víla Lalau ·630m2 R$350.000.00
820-02 Vieiras· 812m2 R$350.000.00
949-02 Czerniewlcz - 830m2 R$350.000,OO
1013·0,2 Nova Brasília· 555m2 R$350.000,OO
908-02 Barra do Rio Cerro· 2.100ml! R$370.000,00
881-02 Vieiras· 630m2 R$370.0QO,00
920·02 Baependi· 2.691m2 R$390.000,00
1001-02 Amizade· 756m2 R$400.000,OO
1016-02 Nova Brasília· 502rn2 R$ 400.000,00
1053-02 Barra do Rio Cerro -1.1'98m2 R$400.000,OO
915-02 Centro - 611m2 R$430.000,00

1110-02 - casa com 3 dormitórios, sala de
estare jantar, cozinha, bwc, area de serviço
R$150.000,00

L .Área Terreno 262m�

r=�._----------
_Rio Cerro

1145-02· casa com 2 dormitórios + 1 suite com

closet, sala de estar e jantar, copa e cozinha,
bwc, área de serviço, churrasqueira e varanda,
quintar e 1 vaga de garag,em
R$ 220.000,00 :o.rea Terreno 325m'

"Vila Lenzi

l889'()2
Apartamento com 85m2 2 dormitórios

+ 1 ,suite, lavanderia, churrasqueira e 1 vaga
de garagem. Imóvel com portão eletronico e

interfone. Pronto para morar

R$ 195.000,00 Area Prlv. 85m'"

"Vila Rau
._._--_._._-_._._----_.__ .__ .__

._-_._j

1146·02

Terre'lÓ com áreatotal de 420m2
R$17JO.OOO.00

1113.Q2 -com 1 dormitório + 1 suite. sala de

estar/jantar, escritório, copa e cozinha. área de

serviço, dependencia de empregada,
churrasq.,jardlm, varanda e 2 vagas garagem
R$ 400.000,00 Área Terreno 450m2

1150-02 • Casa com 2 dormitórios, sala de
estar/jantar, cozinha, lavandeira, garagem,
varandaejardiln
R$135.000,OO

Área Terreno 167mz

Ilha da Figueira

657.Q2 - apartamento no bairro ilha da

figueira,1 suite.2 dormitórlos,salas de

estar/jantar,churrasqueira na sacacla,01 vaga
na garagem,piscina coletiva,salão de festas.

R$ 230.000,00 ___A'!!s Pr!v. 78m' I

---------------�lVila Rau
-_.,....-................-....-....- ......_.,......,._,

1147-02
Terreno com área total de 311m2

�

R$110.000,00

912:02 Jaraguá Esquerdo· 979m2 R$480.000,OO
1025·02 Jaraguá Esquerdo· 760mz R$ 490.000,00
1015·02 Nova Brasilia • 607m2 R$ 500.000,00
1049·02 Vila lenzi - 1.470m2 R$500.000.00
1038-Q2 Amizade· 1.047m2 R$510.000,tJO
1014-02 Nova Brasília· 957m2 R$ 530.000,00
1028-02 Nereu Ramos - 3.442m2 R$ 550.000,00
1043-02 Barra do Rio Cerro· 2.500m2 R$650.000,00
1037-02 Vila Rau • 3.015m2 R$ 800.000,00
993·02 Nova Brasília· 945m2 R$1.050,,000,00
830-02 Barra do Rio 'Cerro· 5.620m2 : R$1.400.000,OO
1057-02 Centro· 1.364m2 R$ 1.950.000,00
1034 Tifa Martins -16.000m2 R$ 2.500.000,00
990·02 Baependi • 4940m2 R$ 2.900,000,00
981-02 Barra do Rio Cerro - 40.000m� R$3.200,000.00
1035-02 Baependi • 6.260m2 R$6.000.000.00
1033-02 Centro/Guaramirim • 846m2 Consulte·nos
1040·02 Vila Rau - 685m2 Consulte·nos,
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A Imobiliária Itaivan

novamente realizou uma

Grande Ação de Vendas.

Agradecemos aos nossos

. Clientes e ·Parceiros
.

pela participação neste

evento que mais uma vez

foi um grande sucesso!
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - se

EIS
OS

.

Ref. 5131- Czerniewicz
-02· dormitórios

-Área privativa: 70,00m2
-Aabamento em gesso

-Luzes rebaixadas
-R$ 165.000,00

.Ref. 5218 - Vila Nova

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 106,83m2

.R$ 320.000,00

.Ref. 5248 - Vila Lenzi
•02 dormitórios
.Área privativa: 70,00m2
·R$ 175.000,00

=Ref. 5212 - Amizade
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 112,1 Om2
.R$ 335.000,00

·Ref. 5263 - Ilha da Figueira
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 90,00m2
·R$ 220.000,00

·Ref. 5243 - Barra do Rio Cerro
·02 dormitórios
.Área privativa: 57,73m2
·R$ 145.000,00

Res. Champagnat

.Ref. 5214 - Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 85,80m2
.R$ 330.000,00

Res. Alberto Marangoni

·Ref. 5221 - Vila Nova
·02 dormitórios
·Área r:>rivativa: 76,58m2
·R$165.000,00

.Ref. 5235 - Vila Nova
·01 dormitório
.Área privativa: 46,07m2
·R$ 118.000,00

Res. Gracilis

.Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo

.Suíte + 01 dormitório e suíte + 02

.Área privativa: 77,31 m2 e 79,82m2
·A partir de R$ 194.000,00

·Res. 4909 - Centro
·01 dormitório
.Área privativa: 39,00m2
·R$ 135.000,00

• Res. 5165 - Centro
·Suíte com closet + 02 dormitórios
.Área privativa: 210,00m2
.R$ 930.000,00 .

·Ref. 5257 - Centro
·Suíte + 02 demi suítes
.Área privativa: 122,23m2
·R$ 430.000,00

Res. Verticali

·Res. 5101 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 100,00m2
·R$198.000,00

S" Res. Clarice Koch
8

13
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�
g
g.
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·Ref. 5121 - Centro
.02 dormitórios
.Área privativa: 68,69m2
.R$ 189.000,00

·Ref. 5217 - Centenário
.02 dormitórios
.Área privativa: 62,99m2
·R$ 145.000,00

·Ref. 5259 - Amizade
·02 dormitórios
.Área privativa: 60,36m2
·R$ 155.000,00

·Ref. 5225 - Vila Rau
·01 dormitório
.Área r:>rivativa: 42,81 m2
·R$ 103.000,00

·Ref. 5260 - Czerniewicz
·02 dormitórios ou suíte + 1 dorm.
.Área privativa:67,20m2
·A partir de R$ 147.000,00
Res. Jardim das Mercedes

.Ref. 5239 - Vila Nova
·02 dormitórios .

.Área privativa: 51 ,42m2
·R$ 115.000,00

·Ref. 5258 - Nova Brasília
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 111 ,72m2
·R$ 255.000,00

Ed. Florença

·Ref. 5228 - Centro
·Cob. Duplex - Suíte + 02 dorm
.Área privativa: 306,59m2
·R$ 630.000,00

.Ref. 5148 - Vila Lenzi
=Suite + 02 dormitórios
.Área privativa: 90,00m2
.R$ 195.000,00

·Ref. 5142 - Centro
·Suíte máster + 02 dormitórios
.Área privativa: 183,53m2
·R$ 590.000,00

.Ref. 5205 - B. do Rio Cerro

.03 dormitórios

.Área privativa: 65,82m2

.R$ 118.000,00
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·Ref. 5256 - Amizade
·03 dormitórios
.Área privativa: 70,65m2
.R$ 129.000,00
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.Ref. 5222 - Czerniewicz
=Sufte + 02 dormitórios
.Área privativa: 107,00m2
.R$ 217.300,00

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 1 2h e 1 3h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Ref. 7404 - Am izade
Loteamento Champagnat

Suíte master + 02 domitórios
Todo mibiliado

Piscina de 4x9 + deck de 4x3
Área imóvel de 220,00m2
Área terreno de 750,00m2

Aceita-se carro, imóvel
de menor valor e parcela
em até 42x direto com o

proprietário.
R$ 590.000,00
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Ref.4027 - Am izade
Suíte cf closet + 02 domitórios

. Campo de futebol t'S"
com grama e luz

/ Salão de festas /

02 lagoas
Área imóvel de 289,OOm2 o�

Área terreno de 22.S00,OOm2 o:
Q.l

Aceita imóvel de menor valor ,�
E

como parte de pagamento.· �
Entrada + 24 vezes. ]

.....

R$ 1.800.000,00 �
Q.l
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IMOBILIÁRIA

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

�
-SC

=Ref. 7337 - Barra Velha
-05 dormitórios
-Área imóvel: 162,00m2
-R$ 300.000,00

-Ref. 7387 - Vila Rau
-03 dormitórios
-Área imóvel: 140,00m2
-R$ 150.000,00

-Ref. 7423 - Centenário
-04 dormitórios
-Área imóvel: 243,OOm2
-R$ 410.000,00

, I

-Ref. 7403 - Guaramirim
-Suíte máster + 02 dormitórios
-Área imóvel: 168,OOm2
-R$ 450.000,00

-Ref. 7389 - Schroeder
-Suíte com closet + 02 dormitórios
-Área imóvel: 320,OOm2
-R$ 650.000,00

-Ref. 7417 -Ilha da Figueira
-03 dormitórios
-Área imóvel: 222,00m2
-R$ 360.000,00

-Ref. 7371 - Guaramirim
-Suíte + 02 dormitórios toda
mobiliada!
-Área imóvel: 332,00m2
-R$ 600,000 00

-Ref. 7394 - Amizade
-03 dormitórios
-Área imóvel: 137,38m2
-R$ 200.000,00

i.:®lilll,fr ':'_._��
-Ref. 7396 - João Pessoa
-Geminado - 02 suítes
-Área imóvel: 90,00m2
-R$150.000,00

.

-Ref. 7415 - Vila Rau
-02 dormitórios
-Área imóvel: 70,00m2
-R$ 230.000,00

-Ref. 7305 - Amizade
-Suíte d closet + 02 demi suítes
-Área imóvel: 213,75m2
-R$ 590.000,00

-Ref. 7359 - Amizade
-Suíte + 02 dormitórios
-Área imóvel: 130,52m2
-R$ 295.000,00

-Ref. 7382 - Ilha da Figueira
-Suíte dcloset e sacada + 02
dormitórios d sacada
-Área imóvel: 279,99m2
-R$ 800.000,00

-Ref. 7420 - Amizade
-Suíte + 02 dorm
-Área imóvel: 149,10m2
-R$ 290.000,00

-Ref. 7386 - Amizade
=Sulte d closet + 02 dormitórios
-Área imóvel: 164,90m2
-R$ 340.000,00

-Ref. 7390 - Corupá
-03 dormitórios
-Área imóvel: 119,00m2
-R$ 160.000,00

-Ref. 7424 - Amizade
-Suíte + 02 dormitórios
-Área imóvel: 330,60m2
-R$330.000,00

-Ref. 7373 - Centro
-03 dormitórios
-Área imóvel: 130,oom2
-R$ 490.000,00

-Ref. 7395 - Amizade
-Suíte + 02 dormitórios
-Área imóvel: 225,00m2
-R$ 650.000,00

-Ref. 7375 - Amizade
-Suíte cf hidro + 02 suítes
-Área imóvel: 242,OOm2
-R$ 656.000,00

-Ref. 7400 - Centro
-02 residências - 01 d 03 dorm e

01 com 03d
-Área imóvel: 232,73m2
-R$ 650.000,00

-Ref. 7421 - Vila Rau
-Suíte máster + 02 demi suíte
-Área imóvel: 270,00m2
-R$ 635.000,00

I'
J

-Ref.7422
-02 dormitórios
-Área imóvel: 331,OOm
2_R$ 160.000,00

-Ref. 7405 - Três Rios do Norte
-01 dormitório
-Área imóvel: 50,00m2
-R$150.000,OO

-Ref. 7399 - Baependi
-04 suítes com closet
-Área imóvel: 800,00m2
-R$ 1.950.000,00

-Ref. 7392 - Vila Nova
-Suíte + 04 dormitórios
-Área imóvel: 450,00m2
-R$ 980.000,00

-Ref. 7397 - Ilha da Figueira
=Suíte + 02 dormitórios
-Área imóvel: 18Ó,00m2
-R$ 550.000,00

•

-Ref. 6714 - Nereu Ramos
-03 dormitórios
-Área imóvel: 86,00m2
.R$ 165.000,00
.Lot. Demathê

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 9972 0019
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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• Ref. 7087 -Ilha da Figueira
• 02 dormitórios
• Area imóvel: 47,40m2
• R$ 124.000,00

.Ref. 7363 - João Pessoa

.03 dormitórios

.Area imóvel: 70,00m2

.R$ 170.000,00

• Ref. 7204 - Piçarras
• 03 dormitórios
• Area imóvel: 160,73m2
• R$ 250.000,00

.Ref. 7347 - Três Rios do Sul

.03 dormitórios

.Area imóvel: 100,00m2

.R$ 158.000,00

.Ref. 7052 - Tifa Martins

.03 dormitórios

.Area imóvel: 210,00m2

.R$ 220.000,00

·Ref. 6298 - Amizade
·01 suíte + 02 dormitórios
·Area imóvel: 283,13m2
·R$750.000,00

·Ref. 7377 - Nereu Ramos
.Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 90,00m2
·R$180.000,00

.Ref. 7218 - Estrada Nova

.04 dormitórios

.Area imóvel: 115,00m2
·R$ 220.000,00

·Ref. 7334 - Nova Brasília
·04 dormitórios
.Area imóvel: 271 ,22m2
.R$ 400.000,00

.Ref. 7288 - Baependi

.Suíte + 02 donrnitórios

.Area imóvel: 230,00m2
·R$ 420.000,00

.Ref. 7335 - Vila Lenzi

.03 dormitórios

.Area imóvel: 120,00m2
·R$170.000,00

.Ref. 7322 - Três Rios do Sul
·Suíte + 01 dormitório
.Area imóvel: 100,00m2
.R$ 185.000,00

.Ref. 7118 - Vila Rau

.q2 sobrados geminados

.Area imóvel: 170,61m2
·R$250.000,00

.Ref.7362 - Nereu ramos
• 02 dormitórios
.Area imóvel: 81 ,00m2
·R$ 160.000,00

·Ref. 7368 - Vila Rau
.02 donrnitórios
.Area imóvel: 67,50m2
·R$148.0oo,00

·Ref. 7376 - Schroeder
.02 dormitórios
.Area imóvel: 100,00m2
.R$ 190.000,00

• Ref. 7248 - Vila Lenzi
• Suíte mester +02 suítes
• Area imóvel: 333m2
• R$ 870.000,00

·Ref. 7113 - Vila Rau
.Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 190,00m2
·R$ 430.000,00

·Ref. 7357 - Amizade
·Suíte c/ closet + 02 dormitórios
.Area imóvel: 240,OOm2
.R$ 900.000,00

·Ref. 7207 - São Luís
·Suíte com closet + 02 dormitórios
·Area imóvel: 157,30m2
·R$ 320.000,00

.Ref. 7356 - Ribeirão Cavalo
·02 donrnitórios
.Area imóvel: 142,00m2
.R$ 175.000,00

·Ref. 7410 - Balneário Ubatuba
.03 dormitórios
.Area imóvel: 170,00m2
.R$ 160.000,00

.Ref. 7351 - Guaramirim
·Suíte + 02 donrnitórios
�Area imóvel: 142,00m2
·R$ 330.000,00

=Ref. 7408 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte + 03 dormitórios
.Area imóvel: 185,00m2
.R$ 390.000,00

·Ref. 7258 - Vila Lenzi
.Suíte master - 02 suítes
.Area imóvel: 270,00m2
·R$ 650.000,00

·Ref. 7324 - Amizade
·03 dormitórios
·Area imóvel: 55,68m2
.R$ 159.000,00

• Ref. 7139 - Vila Rau
• 03 dormitórios
• Area imóvel: 149,90m2
• R$ 159.000,00

·Ref. 7346 - Centro
·Suíte + 02 donrnitórios
.Area imóvel: 190,29m2
.R$ 465.000,00
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·Ref. 7354 - Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 8S,84m2
.R$ 235.000,00
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,

IMOVEIS
LOTEAMENTOS

-Ref. 2424 - Nereu Ramos
-Terreno residencia I
-Área terreno: 418,51 m2
�R$ 100.000,00

·Ref. 2487 - Schroeder
.Terreno residencial
-Área terreno: 3.550,00m2
.R$ 300.000,00

.Ref. 2486- Centro

.Terreno comercial

.Área terreno: 1.364,40m2

.R$ 1.600.000,00

.Ref. 2507 - Centro
-Terreno comercial
-Área terreno: 750,00m2
-R$ 630.000,00

-Ref. 2430- Três Rios do Sul
•Terrenos residenciais
.Área terreno a partir: 332,45m2
-A partir de R$ 95.000,00

-Ref. 2466 - Centro
-Terreno comercial cf 02 lotes
-Área terreno: 569,68m2
.R$ 215.000,00

Lot. Champagnat

·Ref. 2488 - Amizade
.Terreno residencial
.Área terreno: 388,79m2
.R$ 215.000,00 f'

-Ref. 2501 - Joinville
·Terreno comercial
·Área terreno: 101.000,00m2
-R$ 5.500.000,00

·Ref. 2506 - Ribeirão Grande de Luz
.Terreno rural
-Área terreno: 199.500,00m2
-R$180.000,00

-Ref. 2456 - Nereu Ramos
·Terreno residencial e comercial
.Área terreno: 450,00m2
.R$ 100.000,00

·Ref. 2504 - João Pessoa
.Terreno Comercial
.Área terreno: 10.554,32m2
.R$ 1.200.000,00

·Ref. 2489 � Amizade
.Terreno residencial
·Área terreno: 792,80m2
·R$ 144.000,00

Lot. Paineiras

·Ref. 2150 - Três Rios do Norte
.Terrenos residenciais
.Área terreno: 325,00m2
·A partir de R$ 75.000,00

----""'�_
..
--

.Ref. 2478 - Baependi

.1erreno de esquina
-Area terreno: 786,84m2
-R$ 550.000,00

.Ref. 2499 - João Pessoa
-Terreno residencial
-Área terrerio: 438,97m2
.R$ 85.000,00

·Ref. 2492 - Baependi
·Terreno plano, semi murado 20x45,70
.Área terreno: 912,97m2
.R$ 526.000,00

-Ref. 2500 - Guaramirim
-Terreno comercial- Br 280
.Área terreno: 35.670,81 m2
-R$ 3.500.000,00

Lot. Novo Horizonte

-Ref. 2284 - Três Rios do Norte
-Terreno residencial
.Área terreno: 330 ,55m2
-A partir de R$ 79.000,00

Lot. Munique

-Ref. 211 O-Amizade
·Terreno residencial
·Área terreno: 350,00m2
-A partir de R$ 119.000,00

,

)

·Ref. 2505 - Centenário
.Terreno residencial
·Área terreno: 350,00m2
·R$150.000,00

Lot. Ville de Lyon

.Ref. 2295 - Amizade

.Terreno residencial

.Área terreno: 329,74m2
·R$ 105.000,00

·Ref. 2485 - Jaraguá Esquerdo
.Terreno residencial20x38,20
.Área terreno: 781 ,50m2
.R$ 380.000,00

·Ref. 2484- Centro
.Terreno residencial e comercial
.Área terreno: 765,00m2
.A partir de R$ 2.300.000,00

Lot. Palm Springs

.Ref. 2482 - Jaraguá Esquerdo
•Terreno residencial
·Área terreno: 405,00m2
·R$135.000,00

Lot. Ana Paula IV

.Ref. 2481 - Chico de Paulo
·Terreno de esquina
.Área terreno: 462,50m2
.R$ 112.000,00

.Ref. 2313 - Amizade

.Rua Roberto Ziemann

.Área terreno: 451 ,02m2
-R$ 245.000,00

.Ref. 2459 - Centro

.Terreno de esquina com. e central

.Área terreno: 747,25m2

.R$ 480.000,00
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.Ref. 2502 - Vila Lenzi
·Terreno residencial cJ casa

.Área terreno:" 448,00m2
·R$180.000,00

CORRESPONDENTE'

IMOBILIÁRIO'
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Creci/SC 2.807-J

Casa com 38,99m2 sendo 2 Dormitórios
Banheiro .Cozinha , Sala e 1 Vaga de Garagem.

De R$ 135.000,00
Por R$ 125.000,00

Barra do Rio Cerro E141

RESIDENCIAL IMPERIALlS

Apartamento com 66m2 sendo 2

Dormitórios, Sala de Estar e Jantar

Lavanderia, Banheiro Completo, Sacada

com Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.
Consulte-nos

Terreno com 851,53m2 (17x50)
Vista privilegiada, ótima localização e

local tranqüilo.
R$ 235.000,00

COMPRA · VENDE · ADMINISTRA

. .. .

ImOVelS

1" casa com 96m2, de laje e telha
3 Dormitórios, Banheiro, Cozinha, Sala

Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
28 casa com 85m2, de forro e eternite

2 Dormitórios, Banheiro I Cozinha, Sala
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.

R$ 250.000,00
--

RESIDENCIAL AMIZADE

Apartamento com 88m2 sendo 3

Dormitórios, Banheiro, Cozinha, Lavanderia
Sala de Estar/Jantar e 1 Vaga de Garagem.

De R$ 142.900,00
Por R$ 129.900,00

Barra do Rio Cerro ESO',

Casa com 110m2 sendo 2 Dormitórios I

Banheiro, Sala de Estar/Jantar, Cozinha
Lavanderia e 1, Vaga de Garagem.

R$ 150.000,00
Próxiino a CS Contabilidade

Fone: 47 3276-1003
479248 ..9078 (Vivo)

Plantão
47 9672-1052 (Tim)

Sua vida projetada
com bom gosto e

sofisficação.

1" casa com 128m2 sendo Suíte +

3 Dormitórios ,Sala de Jantar, Cozinha
2 Banheiros e Lavanderia.

2a casa com 56m2 sendo 1 Dormitório,
Sala e Cozinha conjugada, Lavanderia e

3 Vagas de Garagem.
R$ 350.000,00

_.

RESIDENCIAL VILLA BAEPENDI

Edifício Londres - Apartamento com 2

Dormitórios, Cozinha, Banheiro, Sala de

Estar e Jantar I Lavanderia,
Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.

R$ 129.900,00

Geminado com 50m2 sendo 2

Dormitórios, Banheiro I Sala I Cozinha e

1 Vaga de Garagem.
R$129.900,00.

LOTEAMENTO VIENA I E124

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

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

Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122 I Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:
www.vivendaimoveis.com

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

I BARRA DO RIO CERRO

...._'"_......,"'__ , .. tI ... ,�,...__,

REF 2962 - Casa a1v. com 158m2 e terreno de
300m2, 1 Suíte C/ elosel, 02 dorm., área de festas e

9!?��.E,��9����!!����._.__�_,_.

2:�h'tJ!!MiIl!l
-REF 130if- RES. PASSAROS E FLORES apto
cf 103m2 de área privativa, 1 Suite, 02 dorm.,
ELEVADOR,sacada c/ churrasqueira e 02 vagas.

lO'/l�!!:ll�ruw,!!�q'!Jllm!fP.Wi/IImtII;lIIll11111ffnW1iUttllllUllIl1Uffll1UdlllIJ!ltmlt:lllJl!/Ulltmllb1i,mllt/ll!lilUlllu/l1

IVILA NOVA

REF 1399 - RES. CLAUDE MONET apto cf 120m2 REF 1296 - RES. JULIANA CHRISTI'NÃ apto
REF 1522 • RES. TULIPA apto cf 110m2 de área de área privativa, 1 Suíte, 02 dorm., cozinha, cf 84m2 de área privativa, 1 Suíte, 01 dorm., REF 1517 • RES. ORION apto cll4m2 de área

privativa, 1 Suíte, 02 dorm., cozinha, sacada cf sacada cf churrasqueira e 01 vaga. R$ 255.000,00 sacada cf churrasqueira e 01 vaga. privativa, 02 dorm., MOBILIADO, sacada cf
churrasqueira e 01 vaga. R$ 265.000,00 ,""""""....."..."'_"_"'"".., ..."......'".,"'..., ...." , ..,,,,,_,,,'"

R$ 240.070,06
,

churrasqueira e 01 vaga. R$ 220.000,00

i"BÃRRA"ÕÕ�Riõ'"CERROw .�E����! __...

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

I�CiNTR·O-'"�···�-�--'_·_-'"·�_·"-'

REF 1427· RES. MARINA FRUTUOSO apto cf
120ma de área privativa, 1 Suíte, 02 dorm, cozinha,
sacada cf churrasqueira e 01 vaga. R$ 217.000,00

REF 1269

RES, NIEMEYER apto cf 68m2

de área 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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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122

Anne 9927·6088
Roberto 9115.7111

Anderson 9185.6002

,
,

VIVENDA

Rua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

- REF.1470 - Banheiro

- 77,68m2 de área privativa
- Suíte + 1 quarto

- Sala de estar e jantar

- Cozinha

- Área de serviço
- Sacada com churrasqueira

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

- Ótima localização, Bairro Sóo luis.

I I

- REF.1379

- Ótima localização, na Rua 13 de Maio, BairrO Amizade.

- 54, 78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 64,76m2 de área privativo - 1 Suíte + 1 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- socodo com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

86m2 Privativo Suíte + 1 dorm.•
REF.1413 - Ótíma localização. no R!Ja 25 d.� "'Vi ,�

(ao lado do Posto Mime Matriz:)

.Ampla socado com churrasqueira;

.10 pavimento: garagem, qcess()'$(il(1dQ
depósito e instalações de sefViçp�

.20 pavimento: garagem, salão de festas
e playground;

.2 elevadores

.24 apartamentos (4 por andar);

106m2 Privativo Suite + 2 dorm.

Apto Tipo 1

106.73 m2 � Privativo

.8 Andares;

.sala de Estar e Jantar conjugadas,

.Cozinha;

.lavanderia;

Espera paro Split;

.HolI de entrada, Área de festas e Ployground decorados

I

.1

,.'
I ,
I,

Estágio do Obro MOI0/2012

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'l"frUI E nmenâoeier
Condomirdo· Re§;fdenda(

MUDE DEVIDA
E DE ENDEREÇO,
A HORA E •

IISIDlJf(tA&. L.LIAM IMMINDO"IR

ItnlADA + MI"SAIS A �AR1'R

RS
�n.<fIRl,.�_.�\\§l��� .w�.cu.,�\t)f�UI\I�.,�o.�parJ��._Af 1MiO,OO,
()§�'.��11IIi»�_�.�6'�íiitt/lt!j""i'$'d'lt�P�_M�,W

23 anos Concretizando Sonhos

www..sobrosa.com.br
Rl1JQ�'�_-'Wo�p.

�.Oltn.�UIlfcn��

•
� :' f '.t

; 'VILA R:\U-
� -..": ., '"

. �, .
'

Marlene Isídoro da, Costa,
CODetofa de Imóveis - CKECJ 21681

marleJile@ma:deneizidoro.combr.

.. ftesfdade EPi*io, Pessoa,! 566
saIa 10Il·, CadrO.,J� dOI SUJ, - SC�

Gustavo Felipe da, Costa
Conretor: de _óvás � Cred l00,J91
�S'fiWo@marJe,:neiddoro,com.m'

MOS - Ed'. Ágata - suíte master +

02 quartos, 99m2 de área privativa,
ampla sacada com churrasqueira

e Ol vaga de gar. R$ 245.000,00 i

MI7 - Ampla suíte + 02 quartos, BWC,
escritório, sala de tv, sala de jantar,
conzínha, área de serviço. 'Ierreno

580m2 e área const.177m2•
Pre o R$ 260.000,00

Ed. Tower Center, 97m2, suíte +

O 1 dormitório, demais

dependências, sacada com

churrasqueira e O 1 vaga de gar.
R$ 250.000,00

M19 -Apto Duplex com 138m2, 01 suíte
máster + 01 suíte, lavabo, demais

dependências, terraço e 02 vagas de

garagem. Preço R$ 330.000,00

MIa - Ed. Saint Tropez, 117m2 área Privo Suíte + 02

quartos, 02 vagas de garagem e um amplo terraço.

Preço: R$ 360.000,00

Ed. Imperialis - Barra do Rio Cerro

02 quartos - 66m2 a partir deR$ 193.000,00
Suíte + 01 quarto- 7lm2_ A partir de

R$ 200.000,00

Ed. Gracilis - Jaraguá Esquerdo
Suíte + O 1 quarto - 77m2 - A partir de

R$ 194.000,00. Suíte + 02 quartos - 80m2 -

A partir de R$ 232.000,00

." wWVv.l11ar1enei�id·�fo�com.br I 47 3275-6761 - 47 8846-1820 - 47 9619-5952
.'.

� " �,c _'" _ �
,

' _ L

��.
..
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3370·1122
9117·1122

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

Ref.2140- aptoBoirro V'1ei1llS-Res.MontreoI-mntendo: 02
dannilórios, bwr: social, sala esIor, samda rom �urrosqueira, rolinha, la
vanderia,01 voga garagem. Semi-mobiliado. Area privativa: S4,43m2.

Valor: RS 147.IKXJ,OO.

Rei. 1176 - Cosa alv. - Vila Novo - rontendo: 01 su�e móster, 02
su�, sala estar(Jantar, rolinljo, lavabo, lavanderia, área f�as,

garagem. Semi-mobiliada. Aroo aprax. coso 230,OOm2. Area
terreno: 509,OOm2. Valor: RS 695.000,00.

CHICO DE PAULA - APARTAM6NTO COM

2 QUARTOS, SALA E GOZINHA CONJUGA

DOS, BANHEIRO, ALUGUEL. R$400,OO +

TAXAS

CENTENÁRIO (atrás WEG 11). APARTA-
M�NTº, V�OCAÇÃ

.

AbAi QUARTO;
fi OOZINHAPLAN AGA DE GÂRAGEM

COBERfA. ALU ,00 + TAXAS.

BARRA- APARTAMENTO QUARTO, SALA E

COZINHA (ARMÁRIO) INTEGRADAS, ÁREA
DE SERViÇOS, BANHEIRO, GARAGEM
COBERTA. ALUGUEL R$550,OO+TAXAS.

CENTRO.., MARGATTQ CENTER EXCELEN
TE SALAS COMEROIAIS. CONSULTE-NOS.

" ,

í
Ref. 2139 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Torre Di Sol i

Residencial- Aptos contendo 02 dormitórios, bwc social, sala
estar, sacadq com churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 voga

garagem. Area privativa a partir de 60,07m2. Incorporação
sob matrícula 5.340. Valor a partir de: RS 130.000,00.

Ref. 1133 - Casa alv. - Amizade - Área aprox. rosa 83,001117: 02 donn.,
sala estar, bwc, cozinha, lavanderia, varanda, garagem.Area aprox

Edícula 74,OOm2: 01 donn., sala estar, cozinho, bwc,lavanderia, área
festas, garagem. Area terreno: 341,27m2. Valor: RS 270.000,00.

We�ge. C
Go�r()ílj) corn aproximadamente 250m2

constnãdos, terreno de R$1.200m2. Aluguel
R$3.f)OO,OO+taxas.

VILA LENZI • SALA COMERCIAL 45m .

ALUGUEL RS480,00+TXS.

,�Ã(.) LUIZ - QAl,PÃO NOVO, pé OI);'lEITO ALTO, ,.

320flj 'G;0N$TRUíDQS'C0t0 D1VISÃQ P�RA EsqRI, .

TÓRlOS + 3 BANHEIROp, TERRENO APROXIMADA,
MENTE 5OOm. ALUGUEL A$3.200,OO+TAXAS.

GUARAMIRIM - GALPÃO COM
1.000mz, ÁREA DE ESTACIONAMENTO.
ALUGUEL R$10.000,00+TAXAS.

Centro - Galpão com i.OOO mZ,
Aluguel R$ 7.000,00

Ref. 2110 -Apto no Centro - Res.ltalia - Contendo: suíte
com doset, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, socado com

churrasqueiro,tubulação poro águo quente, medidor indivi,duol
de águo, tubulação paro split. Prédio com 02 elevadores. Area
pivativa: 121,OOm2 mais 01 ou 02 vagos de garagem. Valor: o

consultor. incorporação sob matriculo n.o 26.047

Ref. 1173 - Coso alv. - Vila Lenzi -contendo. Dl suíte com doset,
02 dorm., 02 bwc, 02 salas, escritório, cozinha, lavanderia,

garagem p/04 carros, órea festas, piscina. Área aprox. cosa:

252,OOm2. Área terreno: 1.185,OOm2. Valor: RS 290.000,00.

Terreno com área de 480 m2,
próximo ao Novo AOÇJeloni na Vila
Lenzi. Cad. 1126

Ref. 2187 - �to - Baependi - Res. Niemeyer - contendo: 01 suíte,
01 donn., �wc, solo estar, socodo com diurrosqueira, cozinha,

10vonderia,Ol vogo garagem. Ara0 privativa: 65,30m2. Valor:
R� 175.000,00.

Ref. 1174· Coso olv. - Centenário - contendo: 01 suíte,02
dorm., bwc social, S910 estar, cozinho, lavanderia" área festas,

02 vagos garagem. Areo oprox. coso: 220,OOm2. Areo terreno:

336,OOm2. Valor: RS 340.000,00.

CASAS GEMINADAS, COM as,50M , coz
INHA INTEGRADA ÇOMSALA DE ESTAR,
SUíTE MAIS UM DORMtTÓRJO, BANHEIRO
SOCIAL, ESCRitÓRIO, MEAPE SERVIÇO,
G,!I(RAGEMCQS
I

MARZAN - lOTEAMEN,O COM INFRA�S
TRUTURACOMPlETA E ASFALTO,
LOTES INDIVIDUALIZADOS. Lotes com

301,55 rn ate 1.157,90m. Cento e onze

lotes

www.ivanaimoveis.com.br

ivana@ivanaimoveis.com.br
Plantão de Vendas:

9117 ·1122
Ofertas válidas até: 29 de setembro de 20 J 2

ReI. 2175 . Apto - Boirro Amizade· Res. DoIre V'1fIo . 01 suíte, 02 dorm., bwt

social, saio estorflantar, samda mm murrosqueiro, rozinha, lawnderia, 02 YOgOS
garogem. Áreo privativa: 112,OOm2. Valor: RS 360.IXXl,OO.

Ref. 1167 - Coso olv. - Bairro São luis- contendo: 01 suíte, 02
dorm., bwc, solo estar, solo jantar, cozinho com móveis, lovand,eria,
área festas, 02 vogas goragem.Areo aprox. coso: 130,OOm2. Area

terreno: 406,OOm2. Valor: RS 265.000,00.

VALDOMIRO HRUSCHKA· LOTEAMENTO COM c

INFRAESTRUTURA COMPLETA E ASFAl_TO. !.OTES
INDIVIDUALIZADOS, Lotes com 325 m até 1325m
seteritae cinco lotes dlsponlveis.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RESIDENCIAL ATHENAS - COBERTURA DUPLEX
BAIRRO: CZERNIEWICZ
Ref.:0017.018

- 3 ambientes de sala
- cozinha integrada
- sacada com churrasqueira
- 2 suítes (sendo uma cl closet e banh
- mais 1 dormitório
- bwc social, lavanderia
- salão de festas privativo

Apartamento todo com acabC;lrrt,,ª
de porcelanato com evoluções, �
- Móveis sob medida

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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rrnovers
CRECI3057J

wwwJacebook.com/epassos4imoveis

1113055 0073

tr'dl

Cód, 202.2 = Apartamento 1 suIte e
2 quartos - Centro

Cód, 2049 '-Apartamento
:2 q\mttos - Vila NovaCód. 20:41 - Apartamento 1 surta e

,

2 quartos- Centro

'-

Cód, 1023 - Sobrado 1 &uh e

2 quartos - *lha da Flguett"8

mH

,

Cód. 1040 - casa Gernrnada t' auíte
6' 2 quartos - Jaraguâ Esq�ÊlrdQ

Côd. 1050 - Sobrado 00"4'0 1 suh e

,2 quartos - Rau
Cód. '1058 - casa Schroeder '1 suíte

iS 1 quarto. t�no com 1.08Q�

'&ARfA0:
479999-1011

DQS$CIII';.com.br

i--:

-. J

R$ 240.000,00
Lindo Apart, Res, Dinamarq� • Vila Noyª

NovO 01 �uíte + 02 derm, Mobiliado
aeab. em gesso. Negociável.

R$ 230.000,00
Apart. 01 suite, 02 dormitórios, sacada

cf churrasqueira e v�ga garagem,

VENDE
E�iflçio 8ryn" Mlu1ena. 02 dormltórlQ$, sacada @ garagt;lm R$ 140.000tOO
Edlf1Clo P,dro R.ubt, 02 dormitórios, sacada cJchurq.Qara9E)I'lÍ R$ 160�OOO,OO
idlfic10 Marina 01 syfte.. 02. dQrmitófÍos! �starllantar RS 22.0.000.00
T'rrttQ«> c/1.eS.OOO,OOmt ár® jrujystriaJ O�I ehácªrfl� R$ 380,000,00
r.r,..no oomorçia' pro)!,. Wft )1 aprex, 600m2. Negociávtl A$ 4C:lO.OOO,OO
Sobrado d, AUI') ,.dr'o. Vilª, NQVi\! Excel�l1te- acabam�ntQ R$ 700,000,00

o c A ç
Apart.. een..o 1�, _ Residrmcial das lblipu..
VaIior. RS _�OO

Apart_ Centro 1 suite, 2 � ooDWI\ �
di� e garagem. Res. RapIüa - R$85O"GO

Apart. Cerdro 1 dormito sala. coziOOa.� área de I

ssN1ço e�_ Ed. Gioconda - VakJr RS 550,;

.Apart.. CeaIro oom 01 suite + 01 dcfmiOOo..- Residént::iid
lIIarina - VaIkllr R$l9O"OO

ApaIt. Centro 01 � + 02 dormi1torios. cmiWte.
01 � de� Ed.1\dipa�R$ 950.

Apart. Centro 03 dami!t.órios.. oozirtila cf' ga�
EdiIido Dona VcJfm: R$ 7$0,_

Aptut.NovaBrasilia 2 cb;ma� IE<fffieo KIJ
�

�R$S5l)"OQ

ApMt. • F[gtre'ra 2' dorrnitolios, sala" oozima;
� (9; �. EctC. � vtsta- Varor: R$'S5.&.OO

Apart. V� N.oWl Q,t Sttite +- 02. d.QrmitQrins. cozinha,
fDl2 �iS' cte garagem. Ed Capd - Arfo Pa'drão
\j'{ltlo!"'R$l.2Otl.OO

Atilart. Vila l.alau 2: dormitórios cotinha s t garagem
VaJlwi R$ 6$.0,00

Apart. Centenárlo 2' <:roI/miL, sela, C0z:,.,. lavand., bwc,'
sa�da: e �;í:lllag�'. Ed. Uha Bela.. VatCi)r: R$ 55Q.QQ

Ca� �ita unzil 0'2: (ÍQrt'I'litÓlliuS'" sala, cozinha
c/i gaJ!a� 1iàI.0.tr k$ 500.00

� C��ea ec:..cne('�ta.t l47.62m2t r Pr.o>t.
n@,el'<Ilmil WJil� \lalo:rr R$ 3.00 �OO

� lris Rl_ QQ Sul t12 dQffiTTlOOriQs" sa1a,
� rtiI� \iaJ:QrrR$_OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Barão do Rio Branco; 650 I Centro I Jaraguá do Sul I C I �7 3275 5000 I girolla@girollá.com.br I ww�.girolla.com.b ..

2222 : VIEIRA.- LOTEAMENTO 3059: JARAGUA - Suite + 2
NOVO - Ótimos terrenos. Próxi- qtos, 2 bwc's, dependo Empre
mo de várias empresas. Consulte gada, sacada e garagem.
preço e forma de pagamento. R$ 299 mil

3370: �ELlAH - 2 qtos ou suíte + 3375: ALPES - Suite + 2 qtos,
2 qtos. A partir de R$ 135 mil. Con- cozinha mobiliada, sacada e

heça as excelentes condições de garagem. R$ 196 mil
pagamento.

3067: GAIA-Suite + 2 qtos, saca

da c/ churrasqueira, garagem.
R$ 212.000,00. Aceita apto.

1336: SÃO Luís - SOBRADO d
300m2 - suíte d closed e sacada, 2
suítes, 1 qto, área de festas com pis
cina. R$ 600mil - Aceita imóvel até
R$ 400mil no negócio.

1078: CHAMPAGNHAT - Sob- 1097: BAEPENDI - Suite + 3 1161: CZERNIEWICZ - Sobra
rado com suíte + 3 qtos, 2 bwc's, qtos, cozinha mobiliada, área do com 4 qtos, 2 bwc's, e amplo
2 salas, jardim e 2 garagens. de festas. R$ 375 mil terreno. R$ 310 mil
Baixou para R$ 550 mil

2002 - CENTRO -1.558M2 - R$ 990.000,00. ACEITA APTO.
2004 - CENTRO - CONDOMíNIO FECHADO - 2.293M2 - R$ 171.000,00
2055 - ÁGUA VERDE - 465M2 - R$ 88.000.00

2074 - BLUMENGARTEN II - 382M2 - R$ 118.000,00
2078 -ITACOLUMIII- 357M2 - R$120.000,00
2081 - HORIZONTES - 340M2 - R$ 79.000,00
2194 .: ILHA DA F'IGUEIRA -7.500M2 - R$ 980,.000,00
2197 - ILHA DA FIGUEIRA - 378M2 - R$ 135.000,00
2228 - CONDOMíNIO FECHADO AZALÉIA - 698M2 - R$ 295.000,00
2237 - JOÃO PESSOA - 310M2 - R$ 80.000,00
2242 - NEREU RAMOS - 300M2 - R$ 79.500,00
2244 - NOVA BRASíLIA - 2.465M2 - R$ 800.000,00
2260-RAU-500M2-R$77.00�00
2293 - RIO DA LUZ - 500M2 - R$ 290.000,00
2361 - TRÊS RIOS DO SUL - 371M2 - R$ 80.000,00
2367 - TIFA MARTINS -35ÔM2 - R$ 120.000,00
2412 - VILA NOVA -1.912M2 - R$1.300.000,00
2417 - VILA NOVA - 851M2 - R$ 225.000,00

3064: AGATA - Semi-mobiliado.
Suite + 2 qtos, ampla sacada e

garagem. R$ 225 mil

3427: SANTA CATARINA -

Suite + 2 qtos, cozinhá mo

biliada, sacada e garagem.
R$ 234 mil

1330: SÃO LUIS - Terreno
com 510m2 cf casa mista de
3 qtos, sala, cozinha.
R$155 mil.

3207: DOLCE VIDA - Novo. Suite
+ 2 qtos, ampla sacada e garagem.
R$ 350 mil

,<

J

3102: COPENHAGEN - 2
qtos, cozinha mobiliada, saca

da e garagem. R$ 170 mil

3440: SCHROEDER - VILA
REAL - Novo. 2 qtos, sacada cf

churrasqueira. R$ 110 mil

1184: ILHA DA FIGUEIRA -

Terreno com 586m2 cf casa de
4 qtos, 2 bwc's. R$ 318 mil

1076: AMIZADE - Suite cf closet + 2

qtos, cozinha mobiliada. R$ 340 mil.
Aceita imóvel.

5005:

JARAGUÁ
ESQUERDO
-GALPÃO cf

670m2 - ter

reno cf 2300m2
- Frente para 2

ruas.

R$1.090.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• VENDA • LOCAÇÃO • ADMINISTRAÇÃO

3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI - Exce
lente localização. Suíte + 1 qto. Consulte
nos. R.I. 3-61.920

3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto, Suíte +

2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos.
3004: CENTRO -IBIZA- Duas opções de plan
tas, 2 garagens e apenas 2 aptos. por andar. À
partir de R$ 360 mil RI. 1-65.839

3110: JGUÁ ESQUERDO - ANA 3334: ESTRADA NOVA - ES
LÚCIA (Torre B) -:- Suíte + 1 qto, TAÇÕES - 2 qtos, sacada, por ap-
sacada cf churrasq.R.1. 1-62.185 enas R$115 mil R.1. 2.43.785

3064: BAEPENDI -Apto cf suíte + 1 qto
= R$ 235mil

Apto cf suíte + 2 qtos, 2 garagens = R$
310mil

3392: VILLAR - Excelente localização. 2

quartos, sacada com churrasqueira. Con
sulte valores e formas de pgto. R.I. 2-57.444

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m2 dos ambientes. Valores e

condições especiais. R.I. 7-20.073

3206: PALADINO - 2 quartos, sacada
com churrasqueira. Pagamento facilitado.
R.I. 1-61.669

3406: ESPLANADA GLATZ - 2 quartos,
sacada com churrasqueira. Entrada +

Parcelamento + Financiamento, Condições
imperdíveis. RI. 2-66.608

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de

plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços + parcelamento.

/'

3368: VILA LALAU - ANGELO ME
NEL - Suíte + 2 qtos, 1 ou 2 gara
gens. Visite o apto. decorado.

3019: CENTRO - JARAGUÁ TOWER - Duas

opções de planta, forma de pgto facilitada. Aceita
imóvel no negócio. Consulte-nos. RI. 1-61.952

3281: EMMENDOERFER HOME CLUB - 3

opções de plantas. Aqui vocS aproveita o mel
hor da vida, na segurança da sua casa. Visite o

decorado.

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUíTE + 1

QUARTO. ENTRADA + PARCELAS FACILITADAS. À
PARTIR DE R$ 205 MIL. R.I. 1-60.083

3044: EDUARDO PAMPLONA- Excelente
padrão! Apenas 2 aptos por andar. R.I 11-
56.344

3060: AMIZADE - JULIANA CHRISTINA - 02
ou 03 qtos (sendo 1 suíte), 2 vagas de garagens
(opcionais). Entrada + parcelamento. RI. 62.167

o
-
c
(I)
E
o
E

3007: MILANO - EXCELENTE PADRÃO Cf SUíTE
MÁSTER + 2 SUíTES, 3 GARAGENS. CONSUL)"E-NOS!
R.1. 1-65.549

....
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3011: VILLENEUVE - Alto padrão e excelente local i- �
zação. Suíte master + 3 suítes. Condições de pgto o
especiais. �

3025: CENTRO - MANHATTAN - 3 SUíTES, 2 GAR. E A
VANTAGEM DA PLANTA PODER SER MODIFICADA PARA
ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES. R.1. 4-31.988. VIS
ITE O DECORADO.
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CRECI 31 'l9 ..J

Terreno de

esqumaem
Guaramirim

Bairro

Beira Rio na Rua

Bananal

Área de: 930m2

Chácara

Schroeder, Duas

Mamas

Área total:

lOO.277,OOm2. Casa

com

1�Om2. (3 quartos).
Quiosque com

120m2

.com
•

I iii
lJIlIi

ri

-003 7
Av. Marechal Castelo Branco, N° 1412 .. Centro ... SchroederlSC

contato@im�biliariamg.com_

Terreno de esquina: 630,OOm2 - Casa com 127,4Sm2
1 Suíte, 2 dormitórios

VENDE ..SE
Chácara com 5�557.315m2 "Porteira Fechada" (Criação, Plantação,

Implementos, 3 Casas) J R$ 370�OOO,OO Reais (Antonina - PR)

a
c.c -cn
N

&3
a::
Q

•

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.

(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

Rei: 0432 - Residencial Bom Jardim -

Ilha da Figueira. Aptos cl 2 dorm e
demais dependo Sacada cl

churrasqueira. Excelente acabamento
em massa corrida, gesso, granito.

Instalação de Split. Luminária.

R$ 119.000,00 ENTRADA PARCo
EM 12X.

SALMOS 125
- Os que confiam no

SENHOR serão
como o monte de
Sião, que não se

abala, mas

permanece para
sempre.

Assim como estão
os montes à roda

de Jerusalém,
assim o SENHOR
está em volta do
seu povo desde

agora e para
sempre.

Ref: 0410 - Resid. Valencia
Vila Ra. Apto Suíte +

2 dorm e demais dependo
cf80,51m2•

RS165.000,00

Ref: 0153 - Resod.Vila Rica - Vila
Nova. Suite + 2 dorm e demais

depend., sacada com churrasq cf
82m2. RS 159.000,00

-Ref. 0394 Casa na Vila Lenzi -

Excelente terreno cl área 577m2
todo murado. - Localização
privilegiada. Prox. a escola
,creche, mercado etc ...

-

Rua asfaltada, bem ventilada,
com churrasqueira, lavanderia

vidro blindex, ,garagem, suíte e
demais dependências - 100%
legalizada pi financiamento.

R$ 195.000,00

Ref: 0359 - Resid. Hebrom -

Nova Brasilia
Apto Suíte + 1 dorm e demais

dependo cl 76m2 útil
RS 160.000 00

Ref: 0387 - Resid. Imperial -

Centro. Apto Semi mobiliado com
2 Suítes + 1 dorm. e demais

dependo com -151 ,90m2
RS 388.0000,00

ReI: 0431
Terreno a 300 mts da praia
com 170m2• RS 80.000,00

Ref: 0383 - Resid. Don João II -

São Luiz. Apto com 3 dorm. e

demais dependo c/75m2
R$ 145.000,00

Exelentes terrenos na
Barra - Lot. Vilaggio,
700 mts da MalWee -

Rua pavimentada.
Legalizados

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3 55.0070
PLANTÃO

Vendas 9973-9586 J 9923.9739 I Locação 9923.7090 I 9934-8069

(
,

'

CENTRO '

I

L1053 - Casa - Centro - Com 01 suíte com banheira, 03 quartos, 04 salas sendo 02 com sacada,
cozinha, bwc, escritorio. Área de serviço, chunasqueira, 02 vagas de garagem, fundos com ed�

eua, 10da murada com porta0 eletrõnkxl. R$ 2.500,00
L1062 - Casa Come!tial- Centro - Com 01 suite, 02 quartos, saJa. cozinha, bwc, área de serviço,
garagem, jardlm.R$ 3.000,00
L1063 - Casa -Ilha da Fl!)ueira - Com 02 quartos, 02 bwc, , 02 sacada, saJa. cozinha, área de

fes1a, garagem para 02 carros. jardim.R$ 990,00
L1065 - Casa - Centro - CI 02 suites, 02 quartos, saJa. copa, cozinha, 02 bwc, área de serviço,
depósito, gar.1l' 02 carros.Toda murada, portão elelrón�o.R$ 1.800,00
L1067 - Casa - Vila � - Com 02 suites, 03 q1s, ssa coz. 03 bwc, área de serviço, área de festa

com chunasq. depósito, !JiIf.1l' 02 canTIS, 10da muradaR$ 1.800,00

L1 069 - Casa - Vda Nova - Com 02 quartos, saa copa, cozinha, bwc, área de serviço, varanda

R$8OO,00
L1073 - Casa - Bana do Ri) Cerro- Com 02 quartos, saa, cozinha, 02 bwc's, área de serviço,
sacada, garagem, 10da murada, porta0 eIe1ninico.R$ 850,00
L1074 - Casa - Schroeder- 02 quartos, saa, co�nha, bwc, área de servço, garagem.R$ 550,00

L1077 - Casa - Bana do Rio Molha - Com 02 quartos, saJa. cozinha, bwc, área de serviço,
garagem.R$ 550,00
L2116 - Apartamento - Chico de Paukl - Com 02 quartos, bwc, cozinha, saa, área de serviço,
garagem. R$ SOO,OO e CondAprnx. R$ 100,00
L2142 - Apartamento - Vila � - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço.R$
750,00 e CondAprox. R$ 150,00
L2158 - Apartamento - Centro - � 03 quartos, saJa. cozinha, bwc, área de serviço, garagem.'
R$ 750,00 e CondAprnx.R$l20,OO.
L2176 - Apartamento - Czemiewicz - Com 01 quarto, ssa cozinha, bwc, área de serviço, gara

gem.R$ 550,00 e CondAprox.R$120,00
L2181-Apartamento- Via Rau - ClO2 q1ssaJa. cozinha, bwc.R$ 530,OOeCond.Aprox. R$130,00
L2185 - Apartamento - São tus - Com 03 quartos, saa, cozinha, bwc, área de servi;o, sacada

com chunasquelra, garagem. R$ 630,00e Cond,Apro�R$ 90,00
L21 B8 - Apartamento - Centro - Com 01 quartos,cozinha, bwc, área de serviço, sacada.R$

440,00 e ecoo. Aprox.R$l 00,00
L2200 - Apartamento - 8aependi - Com 01 suie, 02 quartos, saJa. cozinha, área de serviço,
sacada, bwc, garagem.R$ 780,00 e Cond. Aprox. R$ 95,00
L2202 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, saJa. cozinha, bwc, área de serviço, sacada

com chunascueira, garagem,R$ 700,00 e Cond. Apmx. R$ 120,00
L2205 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, saa de jantar, saa de estar, cozinha, 02 bwc,
área de serviço, sacada.R$ 650,00 e Cond. Apmx. RS 75,00.

L2207 - Apartamento - Jaraguá Esquerdo - Com 02 quartos, saa em oos ambientes, cozinha,
bwc, área de serviço, sacada com chunascueira, 01 vaga de garagem.R$ 750,00 e Cond.

Apmx. R$ 70,00
L2209 - Apartamento - ModelO Loft - R$ 400,00 + Condominio

L2210 - Apartamento - Centro -, Com 01 quarto, cozinha, bwc, área de serviço, sacada. R$
400,00 e Cond. Aprox. R$ 70,00
L2212 - Apartamento - Nova Bra�1ia - Ed. MallJedi 11- Com 03 quartos, saa, bwc, cozinha, area

de serviço, garagem, Todo Imobil�doRS 700,00 Cond. Apmx.R$15O,00
L2214 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, saa, cozinha, área de serviço, bwc, sacada

com chunascueira, ganagem,R$ 710,00 Cond. Apmx. R$ 120,00,
L2215 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, saa, cozhha, area de servço, bwc, gara

gem. R$ 800,00 Cond, Apro� R$1 00,00
L3016 - Sala Comertial- Centro - Com 32m', bwc.R$ 550,00
L3057 - Sala Comercial - Vila Nova - Com 02 bwc, 02 Splint Inslalada medindo 90 m' e me

zanino.R$ 2.800,00
L3069 - Sala Comertial- Nova B�, Com 14(]m2, 01 bwc, estaciooamento,R$ 3,000,00

L3073 - Sala ComertiaI- São Lu� - Com bwc, 3Qm', R$ 350,00
L4016 - Galpão - Vila Nova - Com 300m', 03 bw's, escritório. R$ 2.900,00

,

MOBILIARIA

Çê�
(47) 3375.05

9153·1112/9135·4977/8478-779

Casa Nova 185m2, 1 sUíte, 2 quartos, sala, copa,

COZ., área festas, 1 bw social, 1lavabo, garagem
p/2 carros. Pré·inst. spllt, acabo massa corrida, cozln�a Integrada�, sala de estar,

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.

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 186m2, 3 quartos, sala, cozinha, 2

bws, área de serviço, área de festas c/
churrasq., garagem, toda murada. Vila

Lenzi. Jguá do Sul/SC. ACEITA CASA EM

CORUPÁ. R$ 320.000,00.

Casa 120m2, 1 suíte, 2 quartos, sala de

estar/jantar I!onjug., coz., bw, lavand.,
varanda, churrasq. e garagem. Nereu

Ramos. Jguá do Sul/SC. Aceita FinaRe.
Bancário. R$195.000,00.

ACEITA FINANCIAMENTO . '"" ; ",." ..•

Casa 81,60m2, 2 quartos, sala, cozinha, Casa 110m2, 3 quartos, sala, cozinha, bw,
copa, banheiro, lavanderia, área de lavand. e garagem. Acab. em gesso e

serviço e garagem. Terreno 364m2, massa corrida + Galpão 130m2• Terreno

Compá/SC. 465m2. Corupá/Se. R$ 270.000,00.

Casa 110m2, 3 quartos, sala de estar,
sala de lantar, cozinha, bw, área de

serviço e garagem. Terreno 250m2. João

Pessoa, Jguá do Sul/se. R$178.000,OO.

.

Casa 205m2, 1 suíte, 2 quartos, 1 Casa 90m2, 3 quartos, cozinha, sala de

bw, coz., sala, área de serviço, estar, sala de jantar, área de serviço,
garagem e varanda. Terreno 'banheiro, varanda e garagem. Seminário.

1.164m2. Ano Bom. Corupá/SC. eompá/SC. R$120.000,OO.

Terreno 462m2 (12,5 x 31 x 12 x

40), situado na Rua Roberto

Seldel, a 3Km do c�ntro.
Corupá/SC. RS 55.000,OOE

Chácara 12.500m2,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



20 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2012

iEnge.tecIMOVEIS

Você escolhe sua c:onquista

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 cte garagem.01

.

quadra do Angeloni da Barão - Apto novo.

Valor: R$ 370.000,00.

Bairro: Amizade
Casa de alvenaria oom 1 suite + 2 qtos, cozinha
americana, sala, lavanderia e garagem para 2
carros.

Valor: R$235.000,00
Pode ser financiada

Suíte máster + 2 demi-suíte, demais

dependências, TODA MOBILIADA, piscina.

Valor:, Consufte..nos,

Cidade: Piçarras
1 suite + 2 qtos, 2 salas, sala de jantar, dispensa,
bwc, área de festa com bwc, piscina e demais
dependencías.
Valor: R$320.000,00 aceita imóvel em
Guaramirim ou Jaraguá do Sul e

parcelamento direto com proprietário.

Bairro: Água Verde
Casa com 2 suítes + 1qto, escritório, salas de
jantar! estar integradas, cozinha, área de serviço,
bwc social, garagem com churrasqueira + edíoula
com +-25m2•

Valor: R$ 320.000,00

Bairro: Tifa Monos
Casa contendo 1 suíte + 3 qtos, 2 bwcs,
sala, cozinha, lavanderia.

Valor: R$ 250.000,00 Bairro: Guamiranga
Casa de alvenaria com 3 qtos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem, área de serviço, 2 bwc,
varanda. Terreno com 2000m2.

Valor: R$380.000,00

REF465 - BR280 (Corupá)
Terreno bem localizado nas margens da BR280 -

+ OU - 3.000M'.

Valor: R$300.000,OO

\
,r

J

Bairro: Chico de Paula'
Casa, 3 qtos, sala ampla, cozinha, bwc,
lavanderia, churrasqueira, garagem fundos.

Bairro: Vila Lenzi
1 qto de visita c/ suíte, 3 bwc, suíte principal, garagem
p/2 carros, toda murada, cozinha, lavanderia.

Valor: R$ 535.000,00

REF 445 • Amizade
Apto térreo com 2 qtos, sacada com

churrasqueira, cozinha mobiliada, bwc, sala,
garagem.
Valor: R$ 150.00Q,00
Aceita proposta de casa com maior valorValor: R$200.000,OO

- __j�
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Você escolhe sua conquista

R$ 380.000,00 à vista

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 menor valor

REF149 - Vila Nova - Casa
Com 200m2 contendo 1 suíte + 2 qtos, bwc, sala 2 ambientes, cozinha, área de serviço,
garagem para 2 carros, Terreno com 600m2.

Aceitamos até 400Al do valor em imóveis.

Área comercial cf aprox. 2.000m2 - E'm
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

1 suíte cl closet, 2 qtos, 3 safas, cozinha
mobiliada, 5 bwc, área de festa
mobiliada, garagem para 2 carros,

piscina, depósito, sistema de

aquecimento solar.

R$ 1.000.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

www.splendoreimoveis.com47 327. 7'7
91 3.8033 Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

·Preços válidos até a próxima edição deste anúncio ou conforme disponibilidade do Imóvel.

Casa - João Pessoa

Casa com 2 quartos,
sala, cozinha e banheiro.

Livre de alagamentos.

R$125.000,OO
Financiável

Apto - Barra do Rio' Cerro

Apartamento 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia,

sacada cl churras ueira ara em.

Acabamento com piso laminado,
rebaixo em gesso.

Linda casa 3 quartos - Amizade.
Casa c/1 suíte 2 quartos.

cozinha, sala jantar/estar, BWC,
sala de TV, garagem pi 2 carros.

Terreno com 420m2
Livre de alagamentos.

R 340.000,00

Apto MOBILIADO - João Pessoa
Excelente apto 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro,

sacada cl churrasqueira, garagem
FIca TODA MOBíLIA,

incluindo_gs ELETRODOMÉSTICOS
R 183.00000

Condomínio Algarve - Amizade

Apto SEMI OBILlADçt
com

., quartos,
2 vagas de garagem,

sacada com churrasqueira.
R$ 149.900,00

Escriturado e Financiável.

Casa com 252m2 - Vila Lenzi
Sendo 1 suíte + 2 quartos.

um dos quartos cl mobília e closet.
Área de festa cl churrasq., piscina
Cozinha e lavanderi-ª MOBILIADAS

Garagem para 4 carros.

R 290.000.00

R$ 148.000,00

erreno - Ce
composto de 3 lotes,

ada c115,00 frente x 38,00 laterais
5 0,00m2 cada lote.
TOTAL = 1.710.00m2

R$ 150.000.00
ceita ro os .

Corretores de Imóveis ww.schellercorretordeimoveis.com.br

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

Residencial Atlantis - Vila

Rau Apto 404 - 4 andar

2 quartos, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira.
Metragem: 75,07m2 Valor

R$ 148.000,00.
Matrícula nO 62.001.

Residencial 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,OO.
Matrícula 59.357

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,OOm2.
Metragem do terreno: 409,50m2. Valor: R$400.000,OO.

TERRENOS

• LOTEAMENTO

DONA MARTA

- R$ 68.000,00. -

NEREU RAMOS

Loteamento.

I Marajoara - lote 23

- João Pessoa.

R$ 85.000,00
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DESCUBRA O P O
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]�AV]ENNA
-

R E S I D. E N- C E

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

-3275159

www.hwolf.com.br
I
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I
I
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VENDAS

Rua Barão do Rio Branco, 373
www.atlantaimoveis.com

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta � Das 8h -12h e 13:30h -18:30h

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com

Razíel Residence RJ .. 42.534 Residencial
Saint Germain

Bairro Vila Nova.1252 '2
I

A�artamentos com �J sUites}
senoo �1 oelas suíte master}
lavaDo} sala oe estar e jantar} sacaoa
com cnurras�ueira} cozinna} área oe

serviyo} com �2 va�as oe �ara�em}
e �� COBERTURAS.

Em Fase Final de
Acabamento

Estágio Atual da Obra

R.I: 4.284

Apartamento com 01 suíte, mais 02 dormitórios, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira, bwc social, cozinha e área de serviço.
Coni 02 vagas de garagem; hidrometro individual, piso laminado em

madeira nos dormitórios, massa corrida e re ara ão ara aros iiI.

Apartamentos com 01 suíte,
02 dormitórios, bwc social,
sala de estar e jantar, sacada
com churrasqueira, área de serviço,
02 vagas de garagem.
Rebaixamento em

gesso nas salas, piso
laminado em madeira nos quartos,
porcelanato nas salas;
preparação para ar-split e

hidrômetro individual.

R

Apartamento DUPLEX, com 02 suites, 02 salas de estar, cozinha, Apartamento com 01 suite, mais 01 dormitório, sala de estar e jafltar,
lavanderia, bwc social, la��bo, churras9ueira. sacad� e 02 vag�s de sacada com churrasqueira cozinha área de serviço bwc social e 01
garagem. (Camadas mobiliados: 01 suite com banheira e ar-split,· " ,

cozinha. lavabo, e lavanderia). $ vaga de garagem.R 330.0000 .

Resid. Recanto da Ilha
Ilha da Fi�ueira

Resid. e Comercial Lara • Czerniewicz

Apartamento NOVO, com

elevador, 01 suíte, mais
01 dormitório, sala de estar
e jantar (com detalhes em

gesso no teto), cozinha,
bwc social, lavanderia e 01

vaga de garagem.
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Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul

• Casa Comercial- Rua João Picollí Centro
Valor R$3.000,00

Vila Lalau, Casa - 1 Suíte Cíoset, 2

Dormitórios, Garagem pr 2 carros.

R$ 280.000,00

Apto - Amizade - Apartamento com 2 quartos, sala,
cozinha, area de serviço, banheiro e garagem.

Valor R$ 500,00 + cond.

• Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vila Lalau.
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,OO + 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,OO (água incluso).

Res. Maguilu • Centro - Apartamento no centro de
Jaraguá do Sul com dois quartos, sala, cozinha, área de
serviço, banheiro e garagem. Valor R$ 650,00 + cond .

entro- Res. Agata, 2 quartos
R$ 160.000,00

João Pessoa- Casa, 1Suite, 2

Dormitórios, Terreno de esq. 662m2, rua

Principal. R$ 370.000,00

Chico de Paula- Casa alvenaria, 3

Dormitórios, Garageri12 carros.

R$ 240.000;00

• casa- Jaraguá esquerdo - Excelente casa com quatro
dormijório, sala com sacada, cozinha com móveis sob
medida, banhéiro, sacada, area de serviços, area de

lazer, ampla garagem. Valor R$ 1300,00 (negociável).

- Res. Lilium - Vila lálau - Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha com móveis sob medida, sacada

com churrasqueira, banheiro, aréa de serviço e

garagem. Valor R$ 620,00 + çond.

A partir de:

BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

•

* Entrada + Parcelamento direto com a

construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DORMITÓRI 5, SENDO 01 SUíTE, 01 BWC
E UM LAVABO - 102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

II 2 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE-.
84,05M2 DE ÁREA INTERNA.

• Ampla sacada oom 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.
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ANOS DE BONS NEGÓCIOS
CRECI 1583-J

H218D Vila Nova. R$:130
Mil, Área privativa 46,07 M2

H0038 Área priv.: 95,53 m2
- Vila Nova R$: 320 mil por
280 Mil, Consulte-nos !!

Bela Paisagem. Area 20.000

m2. R$:990.000,OO Amizade

H0044 Ed. Isabella

R$: 220 Mil, Centro

HOO25 Casa 170M2. R$: 320

mil, Res. Jardim Europa

H2080 Nova Brasilia
R$: 210 Mil, 95m2

H164Casa com 51 M2

Estrada Nova R$:135 Mil

t.R �.�
H014 Área privativa 107

m2. R$: 400 Mil, Baependi

H040 Casa com 70 m2•

Amizade, R$: 160 Mil.

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

I.

H0026 Ilha da Figueira
R$:211 Mil, 100M2

H013 Amizade
R$: 149 Mil

Casa com 70 M2 H132R Casa 206M2

R$: 230 Mil, Vila lalau R$:450MiI Barra Rio Cerro

"'"

H2100 Ed. Tulipa 97m2. H205 Moradas da Serra

R$:320Mil, Centro R$:249 Mil, Nova Brasilia

H 135R Casa de Alvenar
ia. R$: 380 Mil, Centro

HOO22 Sobrado Geminado.

R$:270 Mil, Três rios do sul

H129RArea Total. 2.258m2.

R$190 Mil, Amizade

H212D Centro. R$: 195 Mil,
Área Total110m2

HOO28 Geminado n° 1 d 71 M2
Amizade R$ 135 Mil- Entrega

em Outubro 2012

H165D Geminado 70m2.

R$: 150 Mil, Três Rios do Sul

H037 Sobrado com 129 m2.

Jguá Esquerdo, R$: 250 Mil.

H0015 Ed. Monet.

R$: 194 Mil Baependi

H141D Area Total420 M2

R$: 267 Mil, Vila Lenzi

H211 R Quitinete 30M2

R$:79Mil, Centro

H0027 Vila Lalau
R$:185 Mil, 90,43 M2

. .
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Edifício Mi·lano Residenziale

* Excelente Padrão

* 03 Suítes sendo 01 Suíte Máster

* 02 Apartamento por Andar

* 03 Garagens

* Excelente Localização

Consulte -nos!

VENDAS

rbJ
ITAT
'" 'Il' lO

--------�
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Ref.582.1 - Apartamento
no Czerniewicz com 1

Suíte + 2 quartos, bwc

social, sala de jantar, sala

de tv, cozinha mobiliada,
área de serviço, sacada

com churrasqueira e

2 vagas na garagem.
R$2S0.000,OO.

Vila Lenzi com I suíte

+ 3 quartos cl 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.

- Excelentes Apartamentos na lha

da Figue·ra rtir e R$2I 8.000,00.

ef.6 4.1 - Casa no

Jaraguá Esquerdo com'

-3 quartos, I bwc, sala,

cozinha, lavandeira,

garagem para I

carro e varanda.

R$2 0.000,00.

Ref.575.3 -

Apartamentos na

Vila Nova com 3

dormitórios.

A partir de

R$190.000,OO.

,I
! 1

Ref. 61 3. I - Casa

no Chico de Paulo

com 3 quartos,
2 bwc, 2 salas,

cozinha, lavanderia

e garagem.

R$395.000,OO.

Jaraguá Esquerdo
com 2 uítes, 2

, salas, lavabo, cozinha

mobiliada, lavanderia,
área d festa com

piscina, deck, bwc

e garagem para 4

carros.Valor sob

consulta.
I.

www.bartelimoveis.com.br • Www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br
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3275.1100
Plantão 9921.5515

AGORA Ei\ . N(,"_ E� DE. e""O!
Rua Bernardo Dornbusch, 1568

Sala 031 Vila lalau {após a Marisol)
�

Jaraguá do Sul I se

Imóveis para venda

1 ,.�.� II> miJ
Ampla residência, 4 dormit.
(suite cf hidromassagem), demais

dependências e piscina.

Linda 'vista panorâmica,
possui 2 dormit. (1 suíte),
cozinha cf móveis planejados.

Gasã .. ilHa dã Figueira

Alvenaria, 2 dormit. (1 sufrJt
e demais dependências.
Situada no Bairro Costeira.

mil
Alvenaria (semi-nova) 2 dormit.,
e demais dependências, em

terreno de 306 m'.

Imóveis para locação
BAEPENDI- Apart. 2 dormitlsuíte, sacada cl churrasq. Aluguel: R$ 850,00
CENTRO.,. Apart. 1 amplo dormit., demais dependo Aluguel: R$ 560,00
CENTRO - Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Aluguel: R$ 900,00
CHICO DE PAULO - Casa alvenaria, 3 dormitlsuíte, demais dependo
VILA LALAU - Galpão área 300 m2(ldealp/depóslto). 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 comercial térrea, área aprox. 65 m2

(47)3372-1700
(47) 9112-1700

Rua. José Menegottí. 410 M Nova Brasília
Jaraguá do Sul· se

Edson Müller
Corretor de Imóveis
CRECI/SC N°. 8530

www.mullercorretor.com.br

........ ""- .......�.._ ....._- .. "'.-.

-'1 r
II

III
I "Cód 4021 - SítíorFazenda - Scroeder II ! Cód.3053 Vila Nova - Prox. Bar

D. Mamas, com toda infra-estrutura
I do Oca - terreno - área +r- 4.147

para_ criação e ins. �ado, 2 caso III m2 com galpão de 600,00m2, com

galpoes, trator etc. Ja com Mapa I mezanino.
Georeferenciado. ár. 400 mil m2•

) l R$2.000.000 00
R$ 1.800.000,001

'

'-- ....� ....... _. .............. .

Casas ÁreaJTerreno'
L

Bairro Construção' Valor I1048 Centro 532m2 150m' 850mil
1066 Praia Barra do Sul aprox,90m2 100mil I
1075 Chico de Paulo 430m2 120m2 155mil I
1107 Nereu 375m2 100 m' madeira 60mi! IApartamentos Local

j
2002 SFS/Ubatuba 1 quadra do mar 70m2/Suite+2q 115mi! I

2017 Amizade Cond. 3quartos 140miJ :
I

Terrenos Área I

3040 Centro(prox.Koh!bach) 3.000m2+/- 510miJ
I

3051 GuaramirimBR280 2.450 m2 3aluguéis 450mil
3054 João Pessoa jr 918,00m2 180mil
3055 Barra do Sul +/-350m' Próx. rapiche !ag 25mil
Chácaras
4006 Mass.lRib Gustavo 201.000m'
4007 São Bonifácio' 242.000m' • (Prox.Palhoça)
Aluguel· Centro- ap

Centro-ap

cód.2010-Bal. Camburiú- - Edíf.
ctoda infra-estrutura, si, copa'coz.

sacada envidraçada, 2 quartos,
garagem.

De: 460 mil por
360 mil

Cód .11 00 - Vila lenzi - Casa 1
! suíte, 2 quartos, sala jantar, sala TV,
i copa, cozinha, despensa, bwc,
I lavanderia varanda, piscina 7 x 4 , 1
; garagem, sala de festas e I'I churrasqueira, jardim R$ 380mil I

.... __ ._ .. __ .... �J'

Cód.111 O-Firenze -casa nova-1
suíte, 2 quartos, salar copa,

cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira 2vg garagem -R$
250 mil

I
._....__.. _._....... ,_.. .. ...-. . "'"":" .. ""._,_/

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

c:
�. � :!l. f ,II I!'�

I I

I
III

Cód.2017-Centro - II
Apartamento 1 suíte, 1 quarto, I I

sala! copa, cozinha, lavanderia, I Ibwc, churrasqueira sacada ! i

garagem - ABRIU2013 J !
Valor R$ 205 mil �.......� , __ .. , .. n........ .��.. . � . __ _' _ .. "'."'._.... ._ _ _ __ ,,�.... • _ _

tI·

. (--'-----_
... __...._--- ....- ..._ ...

I I.
i !
I !
i

I

I
I Cód.1105 - Vila Lenzi - Casa

I I mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

I I cozinha, despensa, lavanderia

I varanda, g�ragem, churrasqueira,

) l jardim - R$ 190 mil
..... 0/ _ .. "' " .. _ � ' •••", ....

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 .

.

Magnífica Mineradora Manganes (RO) - R$ 24 milhões

Magnifica Mineradora Estanho lOuro (PR) - R$ 24 milhões

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

Sob consulta J._" ...._.�._ .. _ ...,,_--,

Cód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina - com 4

quartos, sala, sala tv, copa, cozinha,
lavanderia e. garagem. terreno 530 m2,

Valor do imóvel

R$ sob consultaa

Cód. 2021-Centro - Edit. Juliana
Apartamento 1 suite, 1 quarto, sala!

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira, sacada garagem· of.

R$ 185 mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3373-3404
47 3373-0066

Financiamentos

CAI A
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.

www.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br - vendas1 @imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

-

A consultoria Habitacional
deixa o sonho da casa própria
mais próxima da realização.

WS Imóveis, correspondente creden

ciada pela Caixa Economica Federal.

Terrenos
• Ref 258 Ponta Comprida! Guaramirim Terreno de arrozeira

20.000m2 R$160.000,00
• Ref 315 Bananal do sul/ Guaramirim - Lote 360,00m2, rua

pavimentada R$ 85.000,00
• Ref 319 Poço Grande / Guaramirim - Area rural de

62.306,96m2 R$ 150.000,00

• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2 - R$50.000,OO

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

Residencial São Gabriel, localizado na Ilha da figueira, em Guara

mirim. 2 dorrnitórios, bwc social, cozinha, área de serviço, sala de

estar/jantar, sacada cf churrasqueira, vaga de estacionamento. O

Empreendimento vai contar com área de festas e playground. Área

privativa de 55,86m?, A partir de R$112.000,00

Locação
GAL.PÃO NOVO EM ÁREA CENTRAL

ÁREA DE 540,00M2, CONSULTE-NOS

Construtora

Ref 309 Amizade/ Guara

mirim Casa Geminada com

2 quartos, sala, cozinha,
banheiro e lavanderia,
condominio fechado, com

área de festas comum, es

tacionamento e playground.
R$ 110.000,00

Código; 344 - APARTAMEN

TOS COM 2 QUARTOS, SALA

DE ESTAR/JANTAR, COZINHA.

LAVANDERIA, BANHEIRO E

SACADA COM CHURRAS

QUEIRA. 54,90 M2 DE ÁREA
PRIVATIVA. CONDOMíNIO

FECHADO, PORTÃO ELETRÔ

NICO, PLAYGROUND E VAGAS

DE ESTACIONAMENTO. ÓTIMA

LOCALIZAÇÃO. A PARTIR DE

R$110.000,00

Ref: 333 - Ilha da Figueira/Guaramirim Casa em

alvenaria com 02 quartos, sala. copa, cozinha,
bwc social. R$ 160.000,00
Área construída: 52,10m2
Área do terreno: 484,OOm2

Cod. 350 - Centro em Guaramirim - Sobrado em área
central, com ótimo acabamento. Piso térreo: Garagem
pi 02 carros, lavanderia, lavabo, área de festas. Piso

superior: dois dormítórios, bwc social, cozinha mObiljada,
copa, sala tv, sacada. Area construída: 163.00m2 - Area

do terreno: 176,68m2 - R$300.000.00

Rei. 346- Escdlinha, em Guararnflim-CASANOVA GEMINADA EM

ALVENARIA. C/ 2 QUARTOS. SALA DE ESTAR. JANTAR. COl. ÁREA O�
SERVIÇOS. BANHEIRO E GAR. ÁREA OE USO COMUM NOS FUNDOS

00 TERRENO, 83,OOM2 DE ÁREA CONSlRUiDA. CASA rODA MURADA.
PORTÃO DE ALUMINIO,�ÇADA EJARDIM. - Valor: R$139:000,OO

Cod. 347 -Bairro Escolinha em Guaramirim - CASA NOVA

EM ALVENARIA CI 1 SUíTE + 2 QUARTOS, SALA DE

ESTAR/JANTAR, COZ., ÁREA DE SERVIÇOS E BANHEIRO

SOCIAL 76.00M2 DE ÁREA CONSTRUíDA E TERRENO CI

360,OOM2. - Valor: R$170.000,OO. pode ser financiada.

Cad. 351- Centro Schroeder- Casa em alvenaria, cl
01 suíte, 01 quarto, bwc social, sala em dois ambientes,
coz, lavanderia, área de festas com fogão a lenha e chur

rasq., gar. - Área construída: 1 00,OOm2 - Área do terreno:

450,OOm2 - Valor: R$160.000,QO, pode ser financiada.

REf. 339 - Avai/Guaramirim - Casa de Madei
ra com 3 dormitórios, bwc social, cozinha,

sala. churrasqueira, garagem, lavanderia, toda
murada. Valor: R$100.000,OO .

-'

Cod. 352 - Bairro Amizade em Guaramirim - Casa
em alvenaria contendo 3 dormitório� bwc social,
cozinha mobiliada, lavanderia, sala ue tv área de

festas, �uinta, varanda. Area construída: i 1 <100m2
- Area do terreno: 420,OOm2 - valor: R$175.uOO,OO

Ref. 327 - Rio Hernl Schroeder Terreno
Loteamento São Mateus, contendo área de
355,94m2 , ampla infra estrutura,' rua pavi
mentada. Escriturado. Valor: R$75.000,OO
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(47) 3371-6600
Plantão: 8864-4021

CRECI2173-J www.imobiliariabeta.com.br

,'o; ,'; ':7�', .• Ref:1578
.

Casa - Chico de Paula
3 dormitórios

Amizade - 3 dormitórios

(1 suíte)

R$75.000,OO

Amizade

R$108.000,OO
--

R$150.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.chaleimobiliaria.com.br
Fone 47 3371-1500

Plantão 479975-1500/9639-1500
- vendas@chaleimobiliaria.com.br

VENDE Ref. 1338 - TERRENO Cf BENFEITORIAS. RI
70- Lateral da Rua Adolfo A. Emmendoerfer - 13
Rua á esquerda antes do cemitério. Barra do Rio
Molha - Jaraguá do Sul - Área do
Terreno:1.225,OOm2 , sendo: frente c/ 35,OOm. Area
construída: 110,OOm2• Divisõeslntemas: 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 privativa.valor negociável.

TERRENOAPARTAMENTO

CENTRO

VENDE Ref - 1364 - Rua: Prefeito José Sauer
Vila Rau - Jaraguá do SuVSC
Terreno com área aprox.: 00,00m2.
Sendo: frente cf 17,00m, fundos c/16,08m, lado
direito cf 28,35 e esquerdo cf 33,93m.

TERRENO

VILARAU

VENDE 1399 - APARTAMENTO - Czerniewicz -

Jaraguá do Sul. Residencial Tijucas - apto 201.
Área total: 107,OOm2. Divisões internas: 01 suíte,
02 dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, bwc,
área de serviço, sacada com churrasqueira e

garagem.

VENDE 13123 APARTAMENTO - Rua Goiás - Vila Lenzi
Jaraguá do Sul. ResidencialAKIRA-Apto 105. Área
total: 103,43m2. Área privativa: 82,67m2. Divisões
intemas: 01 surte, 02 dormitórios, sala estar�antar,
cozinha, bwc, área de serviço, sacada com

churrasqueira e 01 vaga de garagem de na 07.

APARTAMENTO

VENDE
Ref - 1320 - Rua: Carlos Frederico Ranthum
Santa Luzia - Jaraguá do Sul
Area terreno: 338,72m2 área construida
aprox.: 280,00m2

APARTAMENTO

V.ENDE
1394 - Rua Tecla Kirschner Todt, 170 - Amizade -

Jaraguá do Sul. Área do terreno: 393,58m2. - Área
construlda: 150,00m2. 01 suíte, 03 dormitórios, bwc
social, sala estar, sala jantar, cozinha, área de
serviço, garagem, Depósito, dependência, área de
festas c) churrasqueira e piscina.

SOBRADO

COMERCIAL/RESIDENCIAL

CASA

ALVENARIA

VENDE
1333 - APARTAMENTOS - Rua Fredolino
Martins, 38 - Tifa Martins - Jaraguá do Sul
Divisões intemas: 01 suíte, 01 dormitório,
sala estar/jantar, cozinha, bwc, área de
serviço, sacada cf churrasqueira e uma vaga
de estacionamento.

APARTAMENTO

•

Imo
., .

I a r I a���51

VENDE Ref. 1342 - SOBRADO ALVENARIA c/ SAlA
COMERCIAL. Rua José Narioch, 1430 - São luis
Jaraguá do Sul. Área do terreno: 650,OOm2. - Área
construída aprox.: 325,OOm2. Divisões Internas: Parte térrea:
Restaurante c/ salão, cozinha, bwc, cancha de bocha c/ bwc.
Garagem. Parte superior: Apto c/ 03 dormitórios, bwc, sala
estar e jantar, cozlnha, 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,OOm2. -

Área construída aprox.: 260,OOm2. Divisões Intemas: 04
dormitórios, bwc, sala estar e jantar, cozinha, área de
serviço, escritório, depósito, Garagem. Fundos com área
de festas c/ fogão a lenha, churrasqueira e garagem

CASA

ALVENARIA

VENDE 1377 - TERRENOS - Rua João Meurer, s/no
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul. Próximo
Comunidade Santa Paulina. Área do Terreno:
420,00m2. Sendo: frente e fundos c/1S,OOm, lado
direito e esquerdo cf 28,OOm.

TERRENO

VEND.E 1384 - TERRENO - Rodovia SR 280, Km 59, nG
620. Guaramirim
Área do terreno: 4.030,70m2.
Sendo frente com 3S.50m, fundos cl31 ,70m +

4,OOm p/ Rua dos fundos.
TERRENO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TUDO QUE ACONTECE EM JARAGUÁ DO SUL, GUARAMIRIM,
MASSARANDUBA, CORUPÁ E SCHROEDER VOCÊ LÊ AQUI!

� Alberto G. Marquardt
..

rc Corretor de Imóveis
CRECI12152

(47) 9904-2076/3376-1804

www.marquardtimoveis.com.br

>
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Ref 095 • Barra do Rio Cerro· Terreno;
Industrial cf 55.000m2 • Frente para \.

a Rodovia Estadual Woffgang Weege '

(Entre a estofados Bel! Art e a Nanete
Malhas). CONSULTE·NOS!

RENATO STEFANI
Corretor de Imóveis - CRECI 14.407 (47) 3371-8851

9993-3881Rua Leopoldo Veloso, 88 - Jaragua do sul/se
Email: stefanitb@ibest.com.br

Chacrinha Sta Luzia com 6.000 m2,casa
de alv. com 2 quartos, lagoa,area de
festas R$ 250 mil NC Carro, Apto.

Terreno 450,00 m2, asfalto prox.
Brasão R$ 105 mil

Terreno bonito ao lado Choco Leite com

asfalto, escriturado. R$ 90 mü
Ierrenc- Amizade com 400,00 m2,
asfalto, escritura. R$ 80 mil à vista

Casa Alv. 2 Quartos Prox.

Une� R$185 mil

A,NUf\JCI
VE O

I
,

I

I
I
I

I
Quartos.1 Banheiro e. demais I

dependênciasSacada c/Churrasqueira+ 1 Vaga :
de Garagem. Valor R$165.000,OO I

----------- -------------�

CÓD 414 CASA DE ALVENARIA. Bairro São
Luiz.3 Quartos,1 Banheiro e,demais
dependências.c/1 Vaga de Garagem.

: Valor R$ 170.000,00
t ._. __ . . _

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

COD 435 CASA DE ALVENARIA. Bairro Jguá I
99.1 Suite, 2 Quartos e, demais dependéncías.t]

Vaga de Garagem. !
I

Valor R$ 170.000,00. I
CÓD 392: RESIDENCIAL FAMILIAR C/2 PISOS

(BAIRRO RAU)
APTO 01 c/68,87m2: 2 Otas.,Sala,Cozlnha, 1
Banhelro,l Vaga de Garagem,Churrasqueira

e,demais dependência. R$ 135.000,00

CÓD 439 SOBRADO.Bairro Centro. 1
Sufte,2 Quartos e, demais dependências.2

Vagas de Garagem.
Valor 465.000,00

APTO 02 C/72,20m2: 1 Su�e,1
Oto.,Sa.la,Cozlnha,Banheiro Social a, demais

dependências, ChurrasQuelra,1 Vaga de
Garagem. R$150.000,OO.

APTO 03 C/74,53m2: 1 Suite,1
Oto.,Sala,Cozinha,Banhelro Social a, demais

dependências, Sacada ,Churrasqueira.1 Vaga de
Garagem. R$155.000,00.

APTO 04 Cf 79,63M2: 1 Suite,1
Qto.,Sala,Cozlnha,Banheiro Social e, demais

dependências, 2 SacadaS JChuJfasQueira,� Vaga
de Garagem. R$ 165.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEL · CAMIIIlÃO · EGUIP.
AGR'COLA · CAP. DE GIRO ·

QUITAÇÃO DE FINAlCIAMENTO

CReDITO BURftDA
RS 950 Mil RS 82 MIL
RS 810 Mil RS 79 MIL
RS 625 Mil RS 62 MIL
RS 535 Mil R$43 MIL
RS 348 Mil R$ 33 MIL
RS 310 Mil RS 29 MIL
RS 255 Mil RS 21 MIL
RS 210 MIL RS 19 MIL
RS 145 Mil R$14 MIL
RS 125 Mil R$ll MIL
R$1l0 Mil

,

A combinor
ACEITO CARRO E FGTS

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 12.7.900 mil. (Financiamos
Minha Casa Minha Vida) Fone 9655-
5663 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/ churrasqueira, área de festa,
, áreas de 53 á 65 m2• R$ entrada +

parcelamento + financio 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

prív+garagern 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

• Vende - se apto na praia
Itajuba 65 m12 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 dot.sala.coztnha.Rs 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. CRECI19�68.

• Vendo casa pelo sistema Minha Casa

Minha Vida. Fone 9655-5663 30840408.
CREC119368.

• Vendo casa de alvenaria c/150m2, 1 suíte
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
CREC119368.

• Vendo casa nova no amizade, R$ 135mil.

(Financiamos Minha Casa Minha Vida)
9655-566 ou 30840408. CREC119368.

• 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:

47 3367-6101

IMÓVEIS
SALA COMERCIAL
• Alugo sala comercial com 80m2, na Rua

Affonso Nicoluzzi (atrás do Mercado
,

Brasão) - no Rau. Tr: 3273-2119

• Aluga-se 2 sala comercial no centro de

Corupá 60 m12 cada, sobre loja. Tr: no

horário comercial. 3375-1004

• Aluga se sala comercial em Guaramirim

com 18 m12, ótima localização. Tr: 3373-
1900

• Vendo a Rash vídeo locadora e Alugo o

Ponto Comercial . Localizado na Barra do

Rio Cerro. 18 anos no mercado. Motivo:

estou me aposentando. Tr: 8474-1071.

• Vende-se um pet shop completo, com

consultório veterinário, banho/tosa e venda

de animais. Tr: 47 8492-7060

• Vende-se casa comercial Vila Nova, terreno
20 x 50 próximo RBN, R$ 600 000,00 Tr:

3371-6623

AEO,
IMÓ,

• 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 unia

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 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 m12, 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 j 8455-

7810.

• Vendo uma casa de alvenaria no Jgua 84,
130 mt2, 4 quartos, sala, cozinha, garagem
para 2 carros e demais dependências. R$
70.000,00. Tr: 3371-8885 ou 8400-2172

(não é liberado para flnarcíamentos),
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/L suíte,2dor, área de festa +galpão
de 80m2.R$ 235 mil. Fone 9655-5663
30840408.CRECI19368.

• Vendo uma chácara de 50.000,00 m12 com

nascente, 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 Prefeito Waldemar 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

sufte, 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

sufte 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. CREC119368.

• Vende-se Terreno no Amizade

c/340,51m2. 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 m12 prox. a Rio do Sul. Valor
a combinar. Tr: 47 33�8-3560

• Vende - se terreno na Vila Nova de

8.500 m12 podendo ser desmembrado

em 5 partes - imóveis no alto com vista

privilegiada da cidade. Tr: 9102-1212.

� Vende - se um terreno na Vila Nova,
de 6000.00 mt2 na rua lateral a 25

de Julho em frente ao 1.607, valor

negociável.Tr: 9102-1212.

• Vende-se terreno na Ilha da Figueira
com 794 m12 (doc. ok) c/ varias arvores

frutíferas, perto da escola, mercado, Weg,
parque aquático e a menos de 10 mino do

Centro. Valor R$ 185.000,00 -Tr.:(11) 5560-

1193/ 6657-0940 direto com proprietário

• Vende - se terreno com 18.750 m12 ,

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 m12, 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$
iO.OOO,OO 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

• Vende se um terreno 7.522 m12 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.
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D94 -Ilha da Figueira, casa em alvenaria
com 149,41 m2 e terreno com 356,25m2.
aceita casa em Itapema ou de menor valor
na Ilha da Fl9ueira}. R$370.000,OO

062 - Ubatuba, casa mista 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

068 - Centro - apartamento com área
privativa de 76,04m2 e área total com

113,44m2. R$185.000,OO

002 - Nereu Ramos, terreno com

408,00rn2. R$95.000,OO

109 - Nereu

Ramos, área de

11.470,OOm2
(ótimo pi indústria).

Aceita imóveis.
R$ 450.000,00

097 - Nereu Ramos - terreno com

349,16m2• R$100.000,00
057 - Nereu Ramos - Geminado em

alvenaria com 90,OOm2•
R$110.000,OO

030 - Santo Antonio - cl casa
de alv., rancho, lagoa. cf área de
175.000.00m2• aceita imóvel de

menor valor. R$450.000.00

043 - Água Verde, terreno com

371,00m2• 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

iMI/I.1 , ma I

003 - Santo Antoni9.1 terreno com área de 89.268,00m2 """ .. " .. ""."""." " "" " "." .. """ "" .. :" " R$1.200.000Óoo006 - Três Rios do ;:,ul, terreno com aproximadamente7.000,00m2"."."" .. """""" " .. " " "" W$400.00 ",00019- Schroeder, terreno de 5.575b68m2 .• " " " •. " " " " ,,,,,,, " " """" .. R 280.00C1uO020- Barra Velha, terreno com 30o,00m2 "............................................................................................................. $ 30.00u,00.
023 Santo Antônro terreno com área de 475.650,OOm2 " "

�Ri
960.000,00

029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317 70m2 -

" R .000.000,00
032 � Ribeirão Caválo, terreno com 9.3Ó9,60m2 " ::....................... 500.000,00
037 - Vila Rau, terreno com 2.407,30m2. Aceita imóveis como parte do pagamento "." " R 650.000,00038 - Ribeirão Cavalo, terreno com 17.590,11m2 " : " R 300,000,00
041 - Nereu Ramos) terreno com 20.321 ,80m2, " " R$1.500.000,00
048 - Ribeirão Cava o - terreno com área de 51.000,OOm2 "., "

"R�80.000,OO049 - Nereu Ramos, terreno com 600,OOm2 "" " " " ". R 85.000,00050 - Nereu Ramos, terreno com 42�75m2, :

f. 5.000,00052 - Nereu Ramos - terreno com 5n.::!Á57f112 " " " " .. R 30.000,00
058 - Nova BrasíliaNterreno com 16.!)l!,j,,45m2 " " R$ .000,000,00059 - Três Rios do arte, terreno com 3.::5,pOm2 " " " " �R$ 75.000.00
070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71J40,20m2... " " " , " R 2.850.000,00
089 - Amizaçet terreno CHAMPS ELYSEE com 350,00m2 " "

1145.000,00
099 - Corupa, erreno com 2.200,00m " " " " : R 350.000,00
107 - BI} 280, Nereu Ramos- terreno com 78.00t100m2 R$: .000.09,�00112 - SaÇ) LUIs (na parte dos terrenos) com 387,o0m2 " " R 115.0w,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m2 " " " R 500.000,00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m2 " R 120,000,00

004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,00m2 e terreno com 450óoom2 valor

RI180.000,00
025 - Nereu Ramos casa de alvenaria com 58,08m2 e terreno com 322. Om2 : R 115.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cl 200,00m2 e terreno C/ 329,00m2 aceita sílio " R 220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 58,OOm2• Terreno de 443,50m2 R 135.000,00
055 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,OOm2 , " R 130.000,00
065 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria c/37,82m2 e terreno c/337,50m2. (aceita financiamento bancário) R 108.000,00
069 - Vila Lalau, casa mista com 11 9,OOm2 e terreno com 390,60m2 R$ 250.000,00
071 - Santo Antonio, casa-de alvenaria com 80,00m2 e terreno com 324,00m2 ; R$110.000,00
074 - Nereu Ramos casa com 181,00m2 e terreno com 2.497.00m2 " R$ 650.000,00
075 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 121,42m2 e terreno com 395,12m2 R$150,OOO,00
091 _ Amizade, casa de alvenaria com 310,00m2 e terreno com 378,OOm2" " " " R$ 550.000,00
093 - Agua Verde, casa estilo enxaimel c;om 216,00m2 e terrenç com 985,00m2. (aceita apartamento como forma

��f��a;:�W�os·�·casa·de·aiv:'ci1·02,'(j6m2·e·teiTeiio·cl4j5;ooffi2(acetta·api(j·de·menorvaior)·:::::::::·.·.:·.::::::·.·.·.:::::::�l j2g838§8
� �g = �;�ó ������oc��aJ�e���f%��.9i8���m2·majs·éiaipão�"Térr:cT{574Jom2·(acé·ita·aPto'de'mé'nor'valorj:::�f�%�ogó%175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 121 ,42m�. e terreno cl 455,00m2. Aceita financiamento bancário

fa��N��������g��ãge·alveiiaiia'com·T29;OOm2·mãis·edicüia.. ·feiTeiio·COm·650;iiom2·�:::�:::�::::�:::::::::::�::::::::::::.�fYlo�'b%��
188- Santo Antonio, sobrado com 170,00m2e terreno com 2.500,00m2 " R$180.000,00

sfrto&:�

COMPRA • VENDE • ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 - Edifício lergamo • Centro I

044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,00m2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas R$500,000,OO

"p�6Nro

836 -Água Verde com área total de

52,7.
1 m2,.:.t S '7.1 2

"

RI1
00.000,0039 -Apartamento Agua Verde cqm area Jota ue 2,.,�J11 : � 1�0.000'õ0060 - Centro - apartamento com area tota de 153r16";�r- ,, rI 2 5.000, O

063 - Centro - apartamento com area total de 96,,,7m R 1 5.00C).,00073 - Três Rios do Sul, apartamento com 63,70m2 z
" R 130,00YlOO106 - Centro - apartamerito com area total de 120,86m _ R 235.00u,00

237- Ribeirão Grande do Norte c/123.300,00m2,c/ água corrente, plantação de arroz, banana "" R$ 500.000,00

LEILA W.MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECI011420

·Ref. 95.1 - Nova Esperança/Guaramirim
'Com 2 quartos.
-Ierreno de esquina c/450m2
'Área construída aprox. 70m2

'R$150.000,00

·Ref. 3.2 - Avaí/Guaramirim
'Área Terreno: 889,20m2
'R$ 300.000.00

·Ref. 128.4 - Vila Carolina! Guaramirim
'Área do terreno: 580m2 (20x29)
'R$ 85.000,00

lOCAç.\n
Apartamento Centro , , , , , , ..

R\700 ,00
Apartamento Centro ,,, , R 850,00Casa - Ribeirão Cavalo , , """ , R 350,00

Rua Vinte E Oito De Agosto) 728

Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47) 3373-1905

. Ref. 181.1 - Bananal do SullGuaramirim
'Área do imóvel: 80m2
'Área do terreno: 560m2
'R$ 88.000,00

·Ref. 157.1- Caixa d' Água! Guaramirim
'Área do imóvel: 80m2
'R$ 80,000.00

·Ref. 53,1 - Recanto Feliz/Guaramirim
'Apto com 3 quartos
'R$ 500,00·

·Ref. 32,1 - AmizadefGuaramirim
. Apto com 2 quartos
'Área do imóvel: 60m2
-R$ 470,00

·Ref. 128.1 - Vila Carolina!Guaramirim
. Apto com 2 quartos
·R$ 500,00

·Ref. 188.1 - Centro/Guaramirim
'Apto com 2 quartos
'R$ 690,00

. Ref, 156.1 - Amizade/Guaramirim
'Área do imóvel: 56m2
-Apto com 2 quartos
'R$ 510.00

www.leilaimoveis.com.br
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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,OO e saldo

financiável pela Caixa

. Econômica Federal.

.

3376·5050 Plantão: Anderson 965 J -9028

R. Feliciano Bortolini, 1161 • Barra do Rio Cerro

Locação· contato@imobiliariareal.net www. imobil iariareal.net

IMB41-Rio

Molha
02 dormitórios,

01 vaga de

garagem e

demais

dependêndas.
f.rea útil 6Qrn2

R$ 160.000,00

-

Apartamento, na Vila Nova
02 dormitórios e demais dependências.

R$ 500,00 + 70,00 de condomínio

IMB291-

Gasa, na Barra do Rio Cerro
02 dormitórios e demais dependênci-

,

as. R$ 560,00

.

01 suíte, 02

dormitórios, 01 vaga
de garqgem e

demais

dependências.
f.rea útil 87rTf

Apartamento, na Vila Lenzi
02 dormttórios e demais dependências.

Valor R$ 440,00 + oondomlnio.

IMB242

-Jaraguá 99
02 dormitórios, O

vagas de

garagem e

demais

dependências.
kea útil 59m2

R$139.000,OO

63,91mZ
R$156.000,00

1MB 13 - Nova Bras�ia. 01 sufie, 02
dormitórios, 04 vagas de garagem e

demais dependências. Área construída
270ni. R$ 480.000,00

1MB 130 - Chiro de Paula - 03 dormftórios,
01 vaga de garagem e demais

dependências. Area ronslruída 130m2
Valor R$ 180.000,00

1MB 204 -Barra do Rio Cerro 04 dormftórios, ,

03 vagas de gar. e demais dependo Área
construída 126mZ. Valor R$ 180.000,00

1MB 62 - Baeperdi. 01 suíte máster, 02
doonitórios, 02 va.gas de garagem e demais

dependêndas. Area oonstruída211,91rTf
R$ 650.000,00

1MB 211 -Barra do Rio Cerro
Área total 36Qm2. Valor R$ 90.000,00

1MB 258 - Barra do Rio Cerro
1MB 160 -Rio Cerro I Área total 558ni Terreno com 351,5fn2. Terreno com

Valor R$ 95.000,00 336nf. Valor por terreno R$ 185.000,00

1MB 128 - Barra do Rio Cerro
Área total 12555nf
Valor sob consulta.

1

Você tem um imóvel?
Quer alugar seu imóvel?
Não sabe com quem? Como?
Nós temos a solução.

Anuncie aqui!
(47) 2106-1919

"
,

www.ocorreio�opovo.com.br

BARBADA EM PICARRAS!
r

(asa, 2 dorm, demais dep. com 103m2, terreno

300m2, excelente localização, bairro Nossa
Senhora da Paz.

APENAS: R$ 125.000,00 (ac/carro)
Tratar fone: (48) 8431-2223

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.imoveiscapital.nei

I I

João Pesseo;
Ap at;Uento 57,00�, 2 quortos.coainhc e

s lo CM\IQQ
. l

• • ••••

.

..

Jara.gUQ esqu rdo',

casa 140m!! tQtU 1 suit +3 qu rios

Ct.:nt�nario�
Caso 22!:!,nom2 uma suite.z
qlUlrt.os�banll.t:'iro
s.o. 'iathidronll.t..liSagemJ;.treim,sala de

Una da Fi9IJ.)eirct�·
Gal àQ in ustr:ictI,te

Centro:
casa 120,OOm2 sendo 3

uortos, cozinhe, 2

Qc:nhe.ros, sala de jantor,
sai de r 6.[1 e

erviç t re e eSl e

o'rogem.

Vila Lo ou:

Apartamento com 2 quarto 1 suite fi' um banheiro
sodol ,cozinha, socoto cem ,hurrCl5queira"óroo, de

S"ervtço,.so.Io e gora.�m..

Rio Cezro:
Casa com 2 quartos.banheiro sOl.'ial. sala.
cozinha .área de serviço e gorcgem.

JaraglJó Esquerdo:
terreno com 325�OOm� 6timaloca!1zQ"Ção
tOTalmente asfaltado e com toda
infrae.st utura nêcessoric para construir

Nova Brcsila:

Terre o com 1643,OOm2com
2 casas sendo uma de
01 enaria e o tro de adeiro,

Centro:

Terreno de 548,00m2 mm caso de

l00"OOm2'

Agl.JlO�:
Te rene de 435i(5tlrriZêe estl!Woo mximo

greio SãoJudas Tadeu

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IL
SIDENZ

UM PROJETO FASCINANTE, Q!)E PROPÕE
.... '

O PERFEITO 'EQ!)lLIBRIO ENTRE A

FLEX.IBILlDADE DOS ESPAÇOS E ESTA

VISTA R VILEGIADA!

RUA L �OPOLt)O JANSSEN, N° 195 - CrN·fRO - JAHAGUÃ DO SlJL.

03 VAGAS [)E GAB.AGEM' - 03 SUÍTES (SENI)O 01 MAS·fEI\.)
06 O,PÇÕES\ DE PLAN"fA A SUA ESCOLlafA.

construtivas

(47) 3371 ..6310 .. (47) 8406·4447
www.proma.com.br ,. con1ercial@proma.com.br � Ô PromaConstrucoes

Plantão de vendas aos sábados, das 09h as 13h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O
W
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O

Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25

Centro - Iaraguá do Sul - sc

berta,

O I 5 www.
•

imovcis.corn
•

m ev

I !

I

!
í
I

j
!
! I * 87m2

! 1
* 01 suíte + 02 Dorm.

Il.
* Sala,Coz,Lavanderia,Bwc

1
* sacada c/ churrasqueira

I l * O 1 vaga de Garagem
) t

..

* R$ 220.000,00" )
'".".-•.._-_.-."_•. _""." •. _.__......._,,.. _,,-,,_••. "'''''''''''--''--''-'''�''_'--' _,,,.�,,-� '""._,_ .. ,".�,,...., _ .. ,_ "_._- -,-"......,,-"'-............_ "-'...�.,�...- , .......--<-"..._.,.. .....""'''-...-"._....._,._'

I
!
I
I * 75m2
* 01 suíte e 01 Dorm.
* Sala,coz,lavanderia,BWC
* Sacada cf churrasqueira
* O 1 vaga de garagem
* R$ 220.000,00

!

!
! 1

I * 56m2 I '* 37m2 ! i *. 86m2,

1* 02 dormitórios ! j * 01 dormitório ! ! * 01 Suite c/ sacada + 02 dorm.

! * sala,cozinha,lavanderia,Bwc ! l
* sala/cozinha conjugada,Bwc ! * Sacada c/ churrasqueira

l * sacada c/churrasqueira I ! * 01 vaga de garagem )1 !
* Demais depências

! * 01 vaga de garagem I ! * R$ 110.000,00
* 01 vaga de garagem

* R$ 140.000,00 J '\. \
* R$ 198.000,00

� '-- ,_ - "_'_'_ ..__ ._-.....-...-.,.--,,-.0..... _ "�__ .. _.,_,__.,.__,_,__........_._, .. _. , ...... ,_"_.�"".,_, __ ��.. ..
..._, .... , ..... __ "_ ....._" ...._."" ...._"._"""'__""_'''_.... _.,,.__ ,,,,..._ .... ....,."

I
!
I

·1
=olIo.......

' i

! I * 03 dormitórios ! i * 100m2 I * 74m2 (Geminado)
I ! * Sala,cozinha,lav,Bwc ! ! * 03 Dorm. I jl

* 02 Dorm.

I!I ! * 01 vaga de garagem I ! * Sala,coz,Lavanderia,Bwc fbe I
* sala,coz,lavanderia,bwc

* 02 apartamento pronto para locação j I * O 1 vaga de garagem ��?,.(#-I I * O 1 vaga de garagem

..
,1 * Aceita de imóvel de menor valor )1 I * Possui Ponto comercial �C� i j * R$ 150.000,00

* R$ 299.000,00 .
t * R$ 240.000,00 � j I,

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

I * 86m2,
1* 01 Suite c/ sacada + 02 dorm.

I * Sacada c/ churrasqueira
I * Demais depências
j * O 1 vaga de garagem
\ * R$ 198.000,00
""

. * 387m2 I! * 04 suíte (01 master c/closet) I

I ! * sala, coz .lav, Escritório, dependência!
I I de empregada área de festa c/Bwc !
I, I '" 03 vaga de garagem j'

,
I * R$ 930.000,00 ;

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

I I
I * 4500m2
I I

I I * Lagoa, nascente
I j

* sem benfeitorias
I
* R$ 250.000,00

1

I"

I
I

* 327m2
I II * Loteamento Versailles
I 1

* Casa de madeira
i I * 02 Dorm. e demais dependo
r !

* R$ 130.000,00
I ,

.

j

I.

I )
* 440m2

I I. * Terreno sem benfeitorias
, l * R$ 130.000,00
I í
i !

./ \-

: I * 360m2
I ! * Barro Branco

i 1* R$ 75.000,00
I ! '

I

II
I I

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

'
'

...........- ,_ ._ ..._---_."'- -- _._--_- .. ,_-_,,_ ..... -._._.

I '" 1200 m2 (30x40)
1

* Casa 78 40m2 •

I
'

I
* 03 dorm,02 Bwc.

I * demais dependencia
! * R$ 668.000,00
/,

,

Locacão
_,

11 Cod 11005 - Loft bairro Centro C/ 1 suíte + sala e cozinha, área de
..-C"",�""""""

serviço e 1 vaga de garagem. Valor R$ 600,00.

I Cod 10007 - Casa em Schroeder no centro cl 1 suíte + 2 dormitórios e III demais dependências. valor R$ 900,00. .

I Cod 10001 - Sobrado bairro Amizade C/2 suítes + 2 banheiros, sala e I
I coz., área de serviço, 2 vagas de gar. + área de festa. Valor R$ 1.800,00. !
I Cod 11004 - Apto. em Schroeder C/2 dormitórios e demais !
! dependências. Valor R$ 450,00. !

I ! Cod 11006 - Apto. em Guaramirim c/ 1 dormitório, sala, cozinha, 1
Galpão com área de ! jl banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem. Valor R$ 400,00. !

1.411 m- + 3 banheiros

J
I

(consulte-nos). I Cod. 13006 .. Galpão bairro Baependi com área de 202 m2 de área útil !
I + 2, banheiros, Valor R$ 1. 700,00 r

-,_ ....._" .. _,-._-_.-."-_.,,_.. _,,.,,"-._....'" -,._,"'_....._--,. \_._-- ....._,,--,--._-- ._--_._�----_.__.--._.__ ..."._ ....-._--..------"'--,-.__,-/}

Cas� com 1 �ormitóri9' sala e !
cozinha conjugada, area de' I'serviço, 1 banheiro e 1 vaga

1de garagem.
Valor R$ 500,00.

."-_." "._.,,.,__ .. _".._ _, _ .. _._ ,,'_"' _,-_._-,,)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGOTTI

I IV\ c:> B I L I A R I A·

MENEG www.pnclmovels.com.bp

www�imobiliariamenegotti.com. r
e-mail: imoveis@imobiliariamenegoHi.com.br Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

SANTA LUZIA

6.342- CASA COM 2 DORMITÓRIOS,
SALA DE ESTAR, COZINHA/COPA,

BWC, LAVANDERIA. R$120.000,OO

CZERNIEWICZ

CHICO DE PAULA

6.318- TERRENO COM 435,00M2.

R$125.000,OO

AMIZADE

6.262- TERRENO COM ÁREA

DE 3.08,14M2. R$750.000,OOO

6.349 - APTO COM SUíTE, 2 DOR

MITÓRIOS, BWC, COPA/COZINHA,
LAVANDERIA, SALA DE ESTAR, 1 VAGA

DE GARAGEM. R$165.000,OO

6.286- LOTES A PARTIR DE

R$79.000,OO

CENTRO

6.346- ED. NATHALlA SCHIO

CHET - FLAT.

R$154.000,00

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
BAIRRO:JGUÁ 84 -RUA PAULINA KRIEGER

LESCOWICZ, N°186-01QTO, SL, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM.R$ 500,00
-RUA FREDERICO CURT VASEL, AO LADO
N°652 - 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E ES
PAÇO Pf CARRO.R$ 600,00
BAtRRO: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, BWCl.LAV E GARAGEM.R$ 700,00
- RUA JOAO SOTTER CORREA, AO
LADO N°739-01SUITE,02QTOS, SL, COZ,
BWC,SACADA, LAV E GARAGEM.R$950,OO
BAIRRO:GUAMIRANGA - RUA OLANDA
PETRY SATLER, N° 210 - 03QTOS, SL, COZ"
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 580,00

APARTAMENTOS:
-RUA CANOINHAS, N° 130 - 01 SUITE,
02 QTOS, SL, COZ, 02BWC, LAV, GAR. R$

CENTRO

6.263 - TERRENO COM

1.151,50M2. R$500.000,OO

CENTRO

6.334 - APTO COM 2 DORMITÓRIOS, 2 BAN

HEIROS, COZINHA, SALA DE ESTAR! JANTAR,

SACADA, LAVANDERIA, DEPENDÊNCIA DE

EMPREGADA. R$159.000,OO

TRÊS RIOS DO SUL

6.336- CASA COM 3 DORMITÓRIOS,
SALA, COZINHA/COPA, 2 BWC, ÁREA

DE SERViÇO, CHURRASQUEIRA.

R$188.000,OO

BAEPENDI

6.331-APTO Cf UMAsuITE, 2 DORMITÓRIOS,
SALA/COPA, COZo MOBILIADA, ÁREA DE

SERViÇO, BANHEIRO E GAR. ÚlTIMO ANDAR.

R$165.000,OO ACEITA FINANCIAMENTO

880,00 -EDIF. DNA.ILDA
- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N° 600 -01

SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV; CHUR

RASQUEIRA GAR R$ 850,00 -EDIF. JULIANA
- RUA NELSON NASATO, N° 46 - 02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV; SACADA Cf CHURRASQUE
IRA GAR R$ 600,00 -EDIF. FERRETTI I
- RUA AMBROSIO 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 Cf 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,
CHURRASQUEIRA GAR. R$ 1.100,00 -EDIF.
04 ILHAS
BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBE
LINA DA SILVA, N° 500 -lQTO, SL, COZ,
BWC, LAV. R$420,OO
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADE
LAIDE TOFFOL -LOT.CORUPA -2QTOS, SL,
COZ; BWC, LAV E GAR.R$380,OO
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,SfN -02QTOS, $L, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 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 JGuA 99- R OSCARSCHNEIDER, N° 301

-02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 480,00.

VILA LENZI

6.344- CASA COM SUíTE, 2 DORMITÓRIOS (1 MO

BILIADO), 2 B"YC, LAVANDERIA, COZINHA MOBILI

ADA, ESCRITORIO, SALA DE TV, SALA DE ESTAR,
GARAGEM PARA4 VEíCULOS, DEPÓSITO, ÁREA
DE FESTAS COM BWC, PISCINA. R$290.000,OO

ÁGUA VERDE

6.33(}. CASA COM SUíTE, 3 DORMITÓRIOS,2
BWC, COPNCOZINHA, CHURRASQUEIRA, SALA

JANTAR/SALA TV, ESCRITÓRIO, GAR. PARA3

AUTOMÓVEIS, DEPOSITO. R$650.000,OO

BAIRRO:VILA NOVA -RUA OSWALDO

GLATZ, N° 40 - 02QTOS, SL, COZ MOBILI

ADA, BWC, LAV E GAR.R$ 625,00 EDIF.

JARDIM DAS MERCEDES
BAIRRO CHICO DE PAULA -RUA JOAQl}IM
FRANCISCO DE PAULA, N° 194 -01 SUITE,
2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV; E GARR$ 1.300,00
BAIRRO VILA LALAU -RUA WALDEMAR

GRUBBA, N° 277 -01 SUÍTE, 1QTO, SL, COZ
MOBILIADA, BWC, LAV E GAR.R$ 800,00
EDIF. VENEZA
BAIRRO 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. RIBEI

RO, N°3695 -02QTOS, SL, coz,BWC, LAV,SACADA
Cf CHURRASQUEIRA E GARR$ 600,00
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, N° 1014 -02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR R$ 590,00
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N° 160

-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.

R$550,OO
BAIRRO VILA LENZI -RUA MARCELO

BARBI, N° 314 - 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
E GAR.R$ 440,00
-BAIRRO CENTENÁRIO -RUA HENRICH

LESSMANN, N° 421 -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 530,00.
BAIRRO:VILA RAU -RUA CARLOS HR

USCKA, N°72 -3QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,
SACADA Cf CHURRASQUEIRA E GAR.R$
650,00
- RUA PREFEITO JOSE BAUER, N 93 -lQTO,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 430,00
- RUA PREF. JOSE BAUER, N° 131 -01

SUÍTE,2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACA
DA Cf CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 750,00
BAIRRO:VIEIRAS -RUA MANOEL FRAN-

CISCO DA COSTA, N°250 -2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 610,00 .

BAIRRO:JGUA ESQUERDO - RUA ADDOLA
RATA DALRI PRADI, N° 126-2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
BAIRRO:AMIZADE -RUA JOÃO BAPTISTA

RUDOLF, N° 49 -2QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 460,00

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 -lQTO, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 500,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS
ZENKE,N° 224 - 01QTO, 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,OO-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,OO

NOVA BRASíLIA

6.267- SOBRADO C/ suITE, 2 DORMITÓRIOS, 2

BWC, SALA DE JANTAR, SALA DE VISITA SALA

DE TV, ADEGAC/SALA DE DEGUSTAÇÃO, COPN

coz., CHURRASO., PISCINA LAVANDERIA, DEP. DE

EMPREGADA 2 VAGAS DE GAR. R$490.000,OO

ÁGUA VERDE

6.348-CASA COM SUíTE, 2 DORMITÓRIOS,
BWC, SALA DE ESTAR, SALA TV, COZINHN

COPA, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA +

BWC, 2 VAGAS GARAGENS.TERRENO COM

691,OOM2. R$375.40Q,OO.

SCHROEDER

6.328-CASA Cf 3 DORM., SALA, COZo BAN.

HEIRO, ÁREA DE SERViÇO, 3 VGS DE GAR.

OUTRA CASA MENOR 5Q2 TAMBÉM Cf GAR. f

COZ.! BANHEIRO E QUARTO. R$195.000,OO

I ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ACIMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR

Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de felicidade:
3 suítes I 2 garagens I Completa área social, -entregue mobiliada e decorada �D Vi;i'tedecora O

-----------.--------

#;.

00
00
0\

"..._ Vendas: Incorporação e Construção:

Localização central:
Rua Florianópolis I Jaraguá do sul-se

www.edlficlomanhattan.net
urealsec'8jCU�IJU8i

Empreendimento. Imoblllirl08 Ltda.1
(47) 32759500 www.realsec.com.br

iBAEPENDI
"JARAGUÁ DO SUL· se

,
" �''''" �

BAEPENDI .
-,

JARAGUÁ DO SUL· se

Ed. NOVb Horizonte - Apartamento
todo mobiliado sob medida, suíte

+ 2 quartos, sacada com chur

rasqueira, 2 vagas de garagem,
exaelente padrão de acabamento.

Acerta finan<;iamento bancário.

VILA LALAU
JARAGUÁ DO SUL· se

JARAGUÁ ESQUERDO
JARAGUÁ DO SUL· se

JARAGUÁ ESQUERDO
JARAGUÁ DO SUL· se

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sáb�do 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785 �
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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6d. Grand LifEl- Excelente aparta
mento semi-novo. Amplo c/ suíte +

02 quartos, ambientes modemos e

integrados, sol da manhã. Área útil
de 115 � - Ficam móveis sob me

dida. Aceita financiamento bancário·

--lil"lJ.J.I.I.,.•

Ed. lorr� de Luna � Apto
com 02 quartos, 01 banheiro,
demais dependo Sacada com

churrasqueira. (Estuda
propostas). Aceita financia

mento bancário

AMIZADE
.

JARAGUA 00 SUL· se
. .

- Rei. 2030 - Guaraminm PfÓ)<. Weg Quimica - Terreno ind/caml. c/ 5.253 m2 de frente SR
.

280 - R$ 450.000,00
. Re'f. 2001 � Ilha da figueira - Terreno de 13.980m2. R$350.000,00

Ref,.�Qg4 - u�r:agy� EsqiJêrGP'" 1 ,097,65r)12. R$q�9 qQO,OQ
- Rel, 2006.l; Centro - T$rre00 00 m�. R$Z4Q.OOO,OO.

Ref. 2014 -lIhíl da Figueira - Terreno de 845m2. R$235.0oo,OO
- Rei. 2008-Chico de Paula- Terreno com 702 m2 + casa madeira R$139.000,00

- Ref. 2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m2 em rua paVimentada. R$135.000,oo. Aceita
financiamento ba o

�I�,êt. �Q23'?A��� verqe-rS.f,f'tlIlQ Qofri p�Vlmentad�. goOI�OrÀCeit1l
. finan o •

Ref. 2028-Barrado Rio Cerro - Terreno de 453,85m2• R$130.000,00
- Ref.2017 - Schroecter - Terreno com 50001. R$120.0oo,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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quartos, 04 banheiros, cozinha com

annártos, toda murada. R$ 2.500,00
ReI. 1005 - CASA - CZERNIEWICZ
- Com 04 quartos, sala, copa,
cozinha, área de serviço, 01

banheiro, garagem, toda murada.
R$ 750,00.
ReI. 2000 - APARTAMENTO - BAE

PENDI- Com sufte + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha, banheiro,
área de serviço com churrasqueira e

01 vaga de garagem. R$ 650,00
ReI. 2002 - APTO -ILHA DA
FIGUEIRA - 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

RGUEIRA - Opções com 01 sufte +

01 ou 02 quartos, com banheiros

social, cozinha, área de serviço
sacada com churrasqueirae 01

vaga de garagem.R$ 650,00.
Ret. 2005 - APARTAMENTO
Chico de Paula - com 01 sufte + 02

quartos, banheiro social, sala com

sacada e churrasqueira, cozinha
com móveis sob medida, área de'

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno comercial f serviço com 02 vaga de garagem.
residencial com 431 ,OOm2, possui casa de alvenaria R$ 800,00.
com 90,OOm2, próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

Ret. 2006 -APARTAMENTO-
estuda propostas CENTRO _ Com 01 sufte + 02

�=================::::!!==================::!. r==========:t=��;:======::;11���;;��p-�i.ilc�ii��=� quartos, sala, sacadacomchur-
I)

....._......�'I' 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 sufte + 02

quartos, sala com sacada, cozinha

com móveis sob medida, banheiro

social, área de serviço com 01 vaga
de garagem.R$ 800,00.
Ret. 2009 - APARTAMENTO - BAE

PENDI- 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 sufte + dois qtos., bwc social,

'.... J
Cód_ 164 - Centro - Ap. cf 80,OOm2 de útil, 1 suite +

1 qto, 1 vaga de garagem, cozinha mobiliada, próx. do
Beira Rio - R$ 250.000,00

Cód. 571 - Centro - Ap. cf 128,OOm2 privativos, 1
suite + 2 qtos, semi mobiliado, 1 vaga

Próx. Canerí R$ 280.000,00

Cód.471

j Centro - Ap. cf
j 125,OOm2 privativos,.

1 suite + 2 qtos, semi

mobiliado, 1 vaga _:_

Próx. Bradesco

R$ 299.000,00

CÓd. 171 - Tifa Martins - Casa de alv. 130,OOm2, 1
suite + 2 qtos, e demais dep., cozinha mobiliada,

aquecedor solar de água, terreno cf 745,OOm2, próx.
do colégio Jonas Alves. R$ 350.000,00 - aceita

financiamento bancário

Cód. 1756 - Centro - Ap. cf 83,OOm2 útil, 1
suite + 2 qtos, 2 vagas de garagem, moveis sob

medida, Ed. Isabela, próx. da verdureira da Raquel -

R$ 210.000,00 - aceita ap. de menor valor

sala de estar, sala de jantar, 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 sute, 02

qtos, sala com sacada e churras.,
bwc social, cozo (apenas bancada
de granfto divide sala da coz.) ,

lavand. e garag. R$900,00
Rel.2017 - Quftinetes - Centro - Ed.
Marechal Center - 01 qto., bwc, sala

e cozo conj. R$350,00
ReI. 2019 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, 01
banheiro com 01 vaga de garagem.
R$700,00.
Ret. 2028 - APARTAMENTO -Ilha
da Rgueira - Com 01 sufte + 02

quartos, banheiro social, sala com

sacada e chunrasqueira, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 650,00.
Ret. 2032 - APT - GUARAMIRIM
- Com 02 quartos, sala com

sacada, banheiro, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem.
R$6oo,00.
ReI. 2037 - APT - CENTRO - 01
sufte com sacada + 02 quartos,
banheiro social, sala grande, sacada
com chunrasqueira, cozinha com

móveis sob medida, área de serviço
com dependência de empregada
com banheiro, 02 vagas de ga
ragem. R$ 1.1 00,00
ReI. 3008 - SALA - Barra - Com

aproximadamente 200m2, em

baixo 02 banheiros, mezanino com

banheiro. R$ 3.600,00.
.

ReI. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- Com 750m2 de área térrea mais
mezanino para deposfto 125m2,
com 03 salas para escritório + 02
banheiros de 01 lavabo, cozinha.
Área extema com 3.600m2, 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!!

I
3 7 0015 - V o Iliarla arra ul.com

M !Jil;;
·Gr.a����

R �F "�1
Sela chác-ara em meio a serra do Garibaldi, com três moradias e uma lagoa.

Cbc.íQra no RiJlJeiriio Grcmde do Norte
.., 'De;l1tfl1i>• .Jlar.aguâ 'd� 'S;tll.

E

'"
� '1i5 Iq" <tI:P cn:e.�_
".t::a:m �,;jí;gmi lJj l'fmI.e (®(t,Jl$�ÍJU\_a(.

w as ,I.c
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CRECI 3494.J

Cód: 149 - SOBRADO - Centro, com 280m2, 5
dormitórios sendo 2 suítes, 2 vagas de garagem.

Terreno com 360m2. R$ 800.000,00.

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.

Três Rias do Sul

,rijf.i!l§I.Ü.lhm

Plantão: 9135-8601

3371-0099 WWw.pupcimoveis.com.bp

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Ref. 4791- Suíte + 1 Dorm. Localizado

em área nobre. Próximo ao centro,
aceita financiamento.

Valor do Imóvel R$ 159.800,00

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OpÇÕES DE GALPÕES!

Cód: 78 - CASA -Ilha da Figueira, com 2
dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo

ao Posto Perola. R$ 555,00.
Consune nossas opções de galpões. jCód: 47 - APARTAMENTO - Nova Brasnia,

.

com 3 dormitórios sendo 1 suite, 1 vaga de
garagem. R$1.100,00 + cond.

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2
dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo ao

Colégio. R$ 485,00.

Cód: 43 - CASA - Tr,ês 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.

:TERRENOS/CHÃCARAS
Cód: 234 - TERRENO - Estrada Nova,

com 392m2. próximo ao colégio.
R$ 60.000,00.

Cód 249 - TERRENO - Vila Nova, com

8.256m2, próximo ao Posto Behling. Valor

sob consulta.

I �
Cód 254 - CHACARN TERRENO - Santa

Luzia, com 920.000m2, próximo as

Rações Gumz. R$ 460.000,00.

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 OO.Valor do imóvel R$ 129.90000

Vila Lenzi

Ref. 4172-Apartamento- Vila Lenzi

1,5 km do Centro. Apto com 2 Dor

mitórios; 2 Dormitópos (1 Suíte); e 3

Dormitórios. Valor do imóvel á partir de

R$ 128,150.00

Vila Lenzi

Ref. 3107- Apto- Suíte + 1 Dorm.,Bwc,
.

Sala de Estar/Jantar, Sacada c/ Chur

rasqueira, Salão de Festas. Entrada de

R$ 9.900,00 + Parco de R$ 800,00/mês.

Ref. 4951- Apartamento- 2 Dormitório,
Sala de Estar/Jantar, Cozinha,

Bwc, Sacada c! churrasqueira e 1 vaga
de garagem. Entrega para Dezembro

de 2012. Entrada de R$ 3.900,00 +

Parcelas + Saldo Financiado.

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.

Cód 260 - TERRENO - Centro, com 357m2,
próximo as Carrocerias HC. R$ 298.000,00. �

Cód 271 - TERRENO - Três Rios do -i
Norte, com 427m2, próximo ao CTG Trote ,

ao Galope. Loteamento Fossile. I

R$ 70.000,00.

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- I

k
ências. Valor do imóvel R$ 449.000,00

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Inspirado em conceitos modernos, o Residen

cial Cândido Portinari rompe com o tradicional

e ganha um novo estilo: o seu.

Criado para transformar seus dias agradáveis
de morar e de se admirar.

Com localização privilegiada no coração de

Jaraguá do Sul, a 200m do calçadão, o

Residencíal Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

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 - Jaraguá do
Sul - 4 dormitórios, 1 suíte,
2 vaga(s) na garagem,piscina

- Ed.Pinheiros ,Centro,R$400,00
- Ed.Lilium ,vila Lalau,R$470,00
- Apto Rua Dona Antonia, Nova Brasnia R$380,00
- Ed. Manacá, Nova Brasília R$480,00

- Ed. D'Angelis, Vila Nova R$1.cm,00
- Ed. Zimbros ,Vila Nova ,Cozinha Mobiliada, R$1150,00
- Apto Rua Jose Emendoerter,Nova Brasilia,R$11 00,00 Mobiliado
- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00 '

- Ed.Nova Vorl<, 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. 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 Mobiliado R$800.00

- Casara Ha11rlo..kro Mam,T1fa rv1au;,2�, R$35O,OO.
- Casa Com, Centro R$ 3.cm,00
- Casa no Estrada Nova, 2 quartos R$480,OO
- Casa Com. 4 quartos, Centro R$2500,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrts + suíte , Czerniewicz R$1500,00
- 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 (juartos ,Rua Dos Escoteiros 123,Chico de Paula,

R$3000,00
.

- Casa 2 quartos -Rua João Planincheck 685-Nova Brasilia
R$750.00 .

- Casa 3 quartos -Rua Adão Noroschny 234-Vila Lenzi R$780.oo
- Casa 4 (juartos -Rua Ricardo Hass 1650-Nova Brasilia

R$2000.00
- Casa mista na Estrada Nova, 3 quartos R$ 650,00
- Casa Schroder R$ 550,00 ,

- Aptos. Rua Germano Muller, R$900,00

realsec
EMPREENDIMENTOS IMOaIUAflIOS

www.seculus.net

Sala cml, Centro R$ 1.200,00

Rua Presidente Epit. Pessoa-1460-Centro cf 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 Czerniewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasilia a partir de 53 m2. R$1200,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.1 00,00
Sala Tower Center, centro 61 m2 R$11 00,00
Sala Tower Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
-Ed. Market Place, Centro 40 m2 R$530,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 700,00
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2. À partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, cf 973m2 R$ 12000,00
Sala crrü 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 Rl:ta José teodoro Ribeiro 4133,lIha da Figueira 3.600m

,R$28,OOO,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno �Iha da Rg. - 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

- Ed. Imperyalis, cozinha mobiliada R$ 820,00
- Apto, Rua José Teodoro Ribeiro, Ilha da Rgueira, R$550,00
- Ed. Petunia ,Nova Brasilia ,Cozinha Mobiliada ,R$760,00
- Residencial Novo Horizonte,vila Lenzi, R$1000,00
- Ed.Dona Virginia ,Centro, A partir de R$950,00
- Ed. Vachiyo, 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. Ferreti ,Centro R$600.00
- Ed. Trento, Vila Lalau R$630.00
- Ed. Hungria, Baependi R$680.00
- Apto Rua João Planincheck 669-Nova Brasilia R$790.00

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Coluna de direção articulado

com deformação programada
• Bancos com assento

antissubrnarining
• Drive byWire
• Econômetro
• Fiat Code 2Q 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

� Baependi - BancoFiat'�CGUElU'ltSuu.n O......"" ....... ,..hWCtl ..... "..,.

Palio Fire Economy 1,0, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 9.940,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de
R$ 299,00 a parcela ou escolha um dos modelos em estoque e adicione ° valor dos opcionais presentes no vefculo. Valor total do
financiamento: RS 17.940,00, Financiamento coe 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
CONSORCIO

FIM
o...�•._.A ..

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.
Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguó do Sul - sc

(47) 3274 0100 - www.iavel.com.br

- ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



E MAIS: DIREÇÃO ELÉTRICA COM ASSISTÊNCIA VARIÁVEL CRUISE CONTROl,
RETROVISOR ElETROCROMO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓiS,
SENSOR DE CHUVA, DETECTOR DE OBSTÁCULOS TRASEIRO.

NOVO CITROEN C3. É MUITO MAIS C3.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

1-Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 46.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60o/!

+ 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. 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 pars

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROMOÇÃO

GL 1.5 FLEX
FREIOS ABS, AIR-BAG DUPLO

E MUITO MAIS! 46.99ã
À VISTA

TAXADEO%
.

JUROS ��24x

VENHA CONHECER TODA A LINHA C3 PICASSO. SUA VIDA CABE AQUI.

ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

CITROEn

Pessoa Física. Promoção Lilica e Tigor a bordo válida para os veículos: C3 Picasso, C4 Picasso e Grand C4 Picasso, Zero quilômetro (Okm), an012/modeI013. Benefício não pode ser convertido em espécie.

Promoção válida de 20/09/2012 a 31/10/2012 ou enquanto durarem os estoques. Consulte regulamento completo da promoção no interior das concessionárias Le Monde Citroên. Imagens Ilustrativas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NISSAN GRAND LIVINA

'L8 S MT FLEX 2013

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul - se
Fone: 47 3054-2600 - WW\IV.nissannix.com.br

SHIFT_thewayyou move

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500
,.'

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

I PICASSO GL.X 1·fi 2009
COMPLETA.!j'jfQiill:�ijD1_. .

·

_. .__ . _

FORD ECOSPORT 1.6 I
�J!EESTYY: �1h�ll_Ml

VW PARATI1.6 2006 I CHEVROLET PR'SM!',_1.� JO!- 2008

COMPLETA. fÕoli$ôLfe:'ilo$l ! I DT/TWAO/PP·!L� I
__ . . -.J ---'

PROMOÇÃO
R$ 31.900,00

FIAT PUNTO ATRACTIVE 1.4 2011

COMPLETO/CO

_J

Captiva Sport 2.4
Ecotec

65.500,00
2010 - Prata - Gasolina - Ar-condic_íonado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd
Player, Câmbio Automático, Freios Abs, Air Bag Duplo, Rodas de Liga
leve, Faróis de Neblina, Piloto Automático.

•

Tr4 4x4 AT 2.0

49.900,00
2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Bancos em Couro, Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Bag Duplo, CD
Player, Tração 4x2, 4x4, Bloqueada e Reduzida.

Fox 1.6 Plus

26.000,00
2007 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direçâo Hidráulica, Vidros e Travas
Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro, Rodas de Liga-leve.

Celta 1.0 VHC

15.000,00
2003 - Azul - 2 portas - Gasolina - Ar-condicionado, Travas Elétricas,
Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-teve, Cd
Player.

Civic Lx 1.7 MI

22.800,00
2003 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direçâo Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Air Bag Duplo, Cd
Pia er.

Tucson Gls AT 2:0

56.500,00
2011 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Freios Abs, Air Bag Duplo, CD Player, Recolhimento
Automático dos Espelhos, Faróis de Neblina, Piloto Automático, Câmbio
Automático.

New Civic Lxs
AT1.8

42.500,00
Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção .Hidráulica, Vidros,Travas e

Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Cd Player, Rodas de Liga
leve, Bancos em Couro, Freios Abs, Airbag Duplo, Câmbio Automático,
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EMPREGO
• Procuro emprego de motorista de caminhão para

entregas CNH categoria D, TR: fone 99834393.
Car10s

• CONTRATA-SE VENDEDORA EXTERNA

Interessados deixar curriculun na Extinsul ou ligar
3275-2205.

Cuido de pessoas idosas a noite. TR: 9989-3205

/8459-6106

• Cuida - se de idosos a qualquer período do dia ou

à noite. TR: 3273-0779.

• Procuro pessoas que queira vender Raco

cosméticos, paga se boa comissão. TR: 3275-
4315.

• Procuro empregada doméstica para casal que
mora em São Paulo que saiba cozinhar e possa
residir em São Paulo. TR: 3372-1490 Darci.

• Procura-se moça para dividir aluguel no centro TR:

(47)9606-7785

• 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

• Consorcio contemplado crédito R$: 100, 300,00
entrada R$ 31,999,00 mais 95 parcelas R$:

'1290000,00 Outro credito R$: 92 000,00
entradas R$: 28 900,00 parcelas R$850,90.
TENHO OUTROS CREDITOS. Valdir fone: 8494-
5911 ou 9270-3638

• 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 retomo. Contato 47 8418-3292

/ 9988-2844. bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Atenção procura pessoas para a área de vendas:
Para trabalhar com vendedor extemo, ganhando
com as vendas mais a comissão e bônus,
dependendo apenas do seu esforço, tendo
treinamentos e todo suporte com matérias na

área. Interessados entrar em contato no fone: 47

9910-7484.

• Ofereço serviços de podas de arvores. TR: 9158-
0019

• JARGAS lnstalações de Gás de cozinha

residen<cial. TR: 3371-2946/9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. TR: 8406-2183 / 3276-
2100

DOAÇÃO
• Preciso da doação de roupas de bebe. TR:

3275-6258.

VENDAS

• Vende-se KIt de SUspensão a AISavelro/GOl/ParatI
Gl,G2,G3,G4. Marca Macaulay (6soIenoIdes +

controle remoto + manometros + reservatótto de AR)
3 meses de uso. MotIYo da reUrada: Venda doveículo.

YaIorR$ 600,00.Tr.: 8871-4532

• Tenho de 30 a 40 metros de tabuas de caixa rias,
300 metros de sarrafos de piquetes e algumas
escoras. Vendo tudo R$ 250, 000 Aceito proposta
Tr.9170-9656/3275-4811

• Vendo semi reboque ano 1998, (tipo carretinha)
tamanho l,10x2 metros, serve para motos de

carga pesada R$l�oo,OO. Tr. 3371-1634

• Vendo bicicleta, 18 marchas cor azul em bom
estado. Valor R$ : 170,00. Tr.92!;i1-6210 /47
3371-8489

• Vende - se filhote de pinscher. TR: 3273-2347

• Vende-se um Cali fito macho com viveiro. Valor a

combinar. Tr. 3370-1064

• 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

VENDAS

negociar. TR: 3370-7160.

• Vende - se Jogo de molas cortadas para Gol Gl,
G2, G3 ou G4 Fica na altura de 2 dedos do pára
lama. Valor. R$ 80,00. Tr. 99434172

• Vendo Trailer Turiscar Eldorado, ano 86, R$
9.000,00. Tr. 3371-1634

• Vende-se ar condicionado 7.000 bits em ótimo

estado, quente/mo Valor a combinar. Tr.
33701064

• Vende-se ar condicionado quente/frio consular

10.000 Bits (escuro) R$ 300,00- perfeito. TR-

33713993 - 99738281

• Vende - se Jogo de molas cortadas para Gol Gl,
G2, G3 ou G4 Fica na altura de 2 dedos do pára
lama. Valor. R$ 80,00. Tr. 99434172

• Câmera digital Cyber-Shot DSC-W55 Sony, usada

em perfeito estado. R$ 80,00 - Tr.9113-266

• Vendo uma radiola antiga de 127 anos. R$
1000,00. TR: 3370-8633

• Vendo Notebook HP Mini 210 - Processador Intel

Atom -1GB de memória - Windows 7 - R$ 400,00.
9959-9595 com Elis

• Vende-se dois overlock siruba com arremate

semi-novas com poucos meses de uso. Valor

R$1.650,oo cada contato: 91427220 falar com

Marcelo

• TV 24"LED AOC fininha na caixa sem nenhum

arranhão, seis meses de uso. Valor R$ 600,00
home te ater magna Vox 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

integrado. Valor R$. 250,00 TR 9953-5554

• Um televisor 2� polegadas Phillips, usada,
perfeito estado. R$ 350,00 TR: 47-3054-1351/
9168-7441

• Vendo uma betoneira com 1 ano e meio de uso,
400 litros, profissional, completa. R$ 2400,00.
TR: 3276-1918 96132901.

• Um televisor 24 polegadas Philips, usada, perfeito
estado. R$ 250,00. TR: 47-3054-1351/9168-
7441

• Uma Impressora HD -400 Fotos e colorida. R$
150,00. TR: 47-3054-1351/9168-7441

• Um Computador Windows 256 MHz, semi novo,

pouco uso, c/vsor tela plana. R$ 350,00. TR:

47-30311-1351/9168-7441

• Vendo Notebook Deli - Pentium dual core -

2,2OGHZ 4 GB de memória HD - 250 GB
Placa de vídeo integrada - ONbord - Móbile

Intel(r) 4 series Express. R$ 950,00, c/ Bruno.

TR: (47)3055-0085/3372-2772. Email:
brunorosa900hotmail.com

• Vende - se berço desmontável, chiqueirinho na

cor azul, Bebê conforto (cor cinza/azul), andador

(cor azul). Por R$ 350,00. TR: 479198-5607

Tatiane.

• Vende-se cama BOX SOLTEIRO COM CAMA
AUXILIAR (rodinha) ótimo estado R$ 300,00. TR
33713993 - 99738281

• Empilhadeira hyster para 2.5OOkg 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.

• Vende-se um Helicóptero de brinquedo a pilha
que voa novo. R$ 150,00. TR: 47-3054-1351/
9168-7441.

• 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

16hOOmin.

• Vende - se um freezer branco 500 I, reformado,
horizontal. Tr. 3372-3234 ou 9946-9866.

• Vende se um simulador de 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 doação. TR:

3275-4315
.

• Vendo freezer vertical cónsull90 litros, semi

novo, retirar no centro de Jaraguá do sul, dar um

toque que retomamos a ligação. R$ 450,00. TR:

.
48 9143-1969.

• Vende-se Kit de Suspensão a Ar Saveiro/GOL!
Parati Gl, G2, G3, G4 Marca Macaulay (6
solenóides + controle remoto + manômetros
+ reservatório de AR) 3 meses de uso, motivo

retirada: Venda veiculo. Valor R$ 600,00

VENDAS

• Vendo moveis para salão de Cabeleleiro, três
cadeiras de corte, poltrona de um lugar, poltrona
de três lugares, balcão de atendimento, um

vaporizador para hidratação, um lavatório tipo
Italiano e bebedor elétrico. TR: 3376-1737.

• Vendo Loja Papelaria e Presentes, estabelecida
há 27 anos no centro de Joinville. Motivo:

Aposentadoria. R$130 mil. TR: (47)9995-8465

• Vende-se uma lanchonete no Bairro Amizade tr.:

8469-8547 Com Leomar

• Vende-se telha colonial, quantidade de 7.000 a

8.000 e Esquadrilhas de ferro. Preço a combinar.
TR: (47)3376-1481

.

• Vendo uma Fabrica de conserva/alimentícia em

Balneário comburiu com mais de 32 anos e com

clientela formada. Valor R$ 175,000,00 Tr. (47)
• 9122-D300/(47)9647-D865

• 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-D614 aceito propostas com casa, terreno

ou carro.

• Vendo empresa no ramo de alimentos congelados
com marca própria, logístíca e sem dívidas. TR:

9652-7646.

• Vendo terreno comercial de frente para Bertha

Weege 13,70x30 m2 c/ 405 m2• R$: 129,900,00
Fone: 9655- 5663/30840408

IMÓVEIS

IMÓVEIS
CASAS

5663 ou 3084-D408

• Vendo Casa nova, c/2dor, sala e coz, c/71m2,
Minha Casa Minha Vida R$ 134.900. Fone: 9655-
5663 ou 3084-D408.

• Vende-se uma casa no Rio Cerro livre de

enchente, 3 quartos 1 banheiro garagem 2 sala
1 área de festa com churrasqueia.Valor R$ 180,
000,00 ou troca por uma na Barra do Sul de
menos valor. Tr. 3376-4466/96714803 com

Marilda

• Vendo Casa na 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

"

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 Sobrado c/3dor, 1 garagem, com área de
70m2• R$ 150 mil. Financiável Fone: 9655-5663
ou 3084-0408.

• Vendo casa nova na 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 três moradias

independentes, área coberta, garagem para

quatro carros, churrasqueira, na Rua 600, centro

de Balneário Camboriu. TR: 47 3367-6101

• Vendo casa nova na Barra c/70m2, dois dor, sala,
coz,WC,área de serviço. Apenas 145 mil. Fone
9655-56630u30840408

• Vendo casa de alvenaria C/150m2, uma suíte
mais três dor, casa nova por apenas 189 mil.

Fone 9655-5663 ou 30840408

• Vendo casa nova na Barra C/70m2, dois 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 mt2, 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, quatro 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 carro ou propostas.

CHÁCARA
• Vendo uma chácara de 50,000,00 mt2 com

nascente, cachoeira, plaino pronto para
construir. R$ 110.000,00. TR: 3376-0726.

• 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 +gaípão de 80m2• R$
235 mil. Fone 9655-5663 30840408.

• Vendo Sitio c/ /11.559,27m2, área nobre, há 2
km do centro de Jaraguá, e/sobrado de 2 dor, 1
suíte. Fone: 9655-566� ou 3084-0408.

• Vendo Sitio c/58.000m2,c/2 casas.lagoas c/
peixes, animais, 22mil pés de eucalipto.R$ 399
mil. Fone:9655-5663 ou 3084-D408

SAlA COMERCIAL
• Alugo sala cornerõíaí com 80m2, na Rua Affonso

Nicoluzzi (atrás do Mercado Brasão) - no Rau. TR:
3273-2119

• Aluga-se 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:

IMÓVEIS

SALA COMERCIAL

478492-7060

• Vende-se casa comercial Vila Nova, terreno 20 x

50 próximo RBN, R$ 600 000,00 TR: 3371-6623

LOCAÇÃO

APARTAMENTO

• Vendo APTO em Três rios do sul c/ 02 dores, sala,
cozinha. Apenas 109.900. Fone 9655-5663 ou

30840408

• Vendo APTO c/70 m2, 2 quartos, área de festa.
Minha Casa Minha Vida. R$ 109.900. Fone:

9655-5663 ou 3084-D408.

• Vendo APTO na Barra, com 2 dor,sala,cozinha.
Mobiliado por apenas 148.9oo.(Pode financiar)
Fone 9655-5663 ou 30840408

• 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 semi novo, 1 dor,bwc,Ar, Tv a cabo.R$
104.900. Fone: 9655-5663 ou 3084-D408.

• Vendo APTO no centro c/ 02 dores, 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,cozinha.
R$ 104.900 (Financiamos Minha Casa Minha

Vida) Fone 9655-5663 ou 30840408

• Aluga - se AP 120 MT 2, 1 suíte e dois 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, uma suíte + 1 quarto e demais

dep. 1 vaga de garagem. No Czerniewicz.

R$210.ooo,OO. Tratar 9979-0650 com Clesio.

• Apartamento c/ 2 quartos +sacada c/
churrasqueira, área de festa, áreas de 53 á 65
m2• R$ entrada + parcelamento + financiamento.
TR: 9159-9733

• Vendo Apart. NOVO na Água Verde dois qtos sae.c/
churrasq. Só manhã seg piso de frente 56 m2

área privo+garagern R$125.ooo,OO 8443-363.

• Apartamento com dois quartos, sendo um

mobiliado, cozinha e área de serviço mobiliado,
vaga de garagem, aceita financiamento e FGTS.

R$ 130.000,00. TR: 9159-9733.

• Apartamento com 1 suíte mais 2 quartos, sala
dois ambientes, sacada com churrasqueira, no

Bairro Czemiewicz.R$ 170.ooo,OO.Tr. 9159-9733.

• 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 Andares, mobiliado. R$ 550.000,00.
TR: 3371-1403/8414-1898

• Vende - se apto na praia ltajuba 65 mP c/ suíte,
aceita carro. TR: 8448-8644

CASAS
• Vendo Casa no Jaraguá Esquerdo c/250m2, 4

dor,área de festa,l.5km do centro de Jaraguá.
Fone:9655-5663 ou 3084-D408.

• Vendo Casa c/63m2, terreno c/301m2, há 2 km
do centro de Jaraguá. R$ 149.900. Fone: 9655-

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito Wàldemar

Grubba, 1532 - Baependi. TR: 3275-1185/ 9912-

6200.
-

• Alugo Kitinetes para até duas pessoas, na Rua
Prefeito Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. TR:

3275-1185/9912-6200.

• Alugo Kitinetes no centro, e na vila Lenzi apartir de

R$ 380,00 e Casa na Vila nova 3 quartos. Próximo
ao papagaio autopeças, Tr. 33714364 com Ivone te.

• Aluga - se casa em São Francisco do Sul, com três

quartos, três salas, banheiro, cozinha, lavanderia e

garagem para três 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 Mar1ene.

• Alugo apartamento na amizade. Uma suíte, mais

um quarto, sala, cozinha, churrasqueira, área
. de serviço e garagem para dois carros. Valor

R$750,OO. TR: 88519651

• Vendo ou alugo. Casa em Schroeder. Uma suíte
mais dois quartos, sala cozinha área de serviço,
garagem. Com 97 m2• Aluguel R$900,OO. Venda

R$250.000,OO. Fone: 88519651

• Alugo quarto para pensionistas, Centro. R$ 300,00
livre de água, luz e intemet 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 Terreno c/900m2, 20x45, localização de alto·

padrão, prox. a Kar1ache.R$ 249.900 Fone:9655-
5663 ou 3084-D408

• Vendo dois lotes R$ 65.000,00, cada c/
351,oom2(13 x 27,00) (Rnanciamos Minha Casa

Minha Vida) Fone 9655-5663 ou 30840408

• Vendo Terreno no centro de Jaraguá c/ 1140m2,
100"10 plano, R$ 519.900. Fone: 9655-5663 ou

. 3084-0408.

• Vendo Terreno no amizade'c/341m2 R$ 73 mil.

Fone:9655-5663 ou 3084-D408

• Vendo Terreno no Amizade c/530,90m2(é esquina).
Terreno de ótimo padrão.R$ 95 mil. Fone:9655-

5663 ou 3084-0408

• Vendo Terreno no lotHanemman a lKm da
Malwee.Local seguro, 100"10 plano.R$ 79.900.
Fone:9655-5663 ou 3084-D408

• Vendo Terreno na 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 m sendo 600 m 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. Dois, escriturado pronto p/ construir R$70,
000,00 aceito propostas Tr.9122-7190

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80 de frente,
matricula nO 61.445 pode ser financiado. Rua

Henrique Fuck nO 182, (lateral da Roberto Seidel),
bairro Seminário, Corupá se. Valor R$55.ooo,oo
TR: com Renate Fone 9137-4701

• Terreno de 720 m2 em Corupá próximo ao jipe
clube R$ 78.000,00 TR 9613-5553 aceito veiculo

na troca.

• Vendo lote na Nova Brasília de 1053 m2, 25 metros

de frente com casa de alvenaria de três quartos
mais um suite. R$ 499.000,00. TR: 9159-9733

• Vende - se lote na praia de ltajuba 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 cinco partes -

imóveis no alto com vista privilegiada da cidade. TR:
9102-1212.

• Vende - se um terreno na Vila Nova, de 6000.00
mP na rua lateral a 25 de Julho em frente ao 1.607,
valor negociável. TR: 9102-1212.

• Vende-se terreno na Ilha da Figueira com 794
mP (doc. ok) c/ varias arvores frutíferas, perto da

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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escola, mercado, Weg, parque aquático e a menos

de 10 mino do Centro. Valor R$ 185.000,00 - tratar

fones (11) 5560-11931 6657-0940 direto com

proprietário.

• Vende - se terreno com 18.750 mt2, ideal para
loteamento com frente de 50 mP situado na Rua
Ano Bom, área plana, em Corupá. Tr. 3375-2286

com Roberto 13375-1152 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 21hoomin.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino no Rio Cerro li.
Valor a combinar. TR: 3376-{)726

• Terreno na praia de ltajuba, R$ 10.000,00 entrada

e saldo parcela. Direto C. propriet Fone 8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de ltajuba, R$
28.000,00 escriturados 300 m2 fone 8448-8644

• Grande oportunidade Vendo um lote no perímetro
urbano, com 21, 146 m2, seis do centro de Jaraguá,
com escritura, com casa alvenaria aprox. 80 m com

água corrente e cachoeira, nascente, lagoas de

peixe. R$ 350.000,00. Aceita proposta. TR: 9118-
5474I 9662.Q895

• Vende-se terreno na praia de ltajuba R$ 30.000,00
escriturado, 300 m2• TR: 8448-8644

• Vende - se um terreno com casa mista, na

Rua Oscar Schneider - Barra do Rio Cerro, R$
110.000,00 aceito propostas. TR 9114-8095.

• Vende se um terreno 7.522 mt2 Rio Cerro. Ótimo pra
construção de galpão. TR: 9654-2206.

• Vendo uns dois terrenos no champagnat na Rua:
Irmão Leão Magno, 15,75 por 24 metros cada lote,
R$ 185.00,00 cada. TR: Sergio 9975-3940.

OPORTUNIDA�
• Vende-seKltdeSuspensãoaAr5aYelro/GOI./Paratl

Gl,G2,Gl,G4. Marca Macaulay (6 soJenoJdes + controle

remoto + manometros + reservatório de AR) 3 meses

de uso. Motivo da rettrada: Venda do veículo. Valor R$
600,00. Tr.:88714532

• Procuro Border Collie macho para cruzamento. TR:

99344300.

• Compro um triturador. TR: 3273-2347.

• Gramado Inatalluz Saída 14/11 e retomo 18/11
(feriadão). Tr. 33713993 - 99738281

• Patagoargentina/Chilena (11 dias) Buenos Alresl
Ushuaia/Punta Arenasl EI Galafate Varias saída

Réveillon,janeiro e abril Pacote inclui. .. Aéreol
hotel/terrestre e todos os passeios locais com

guia acompanhante desde o Brasil. Tr. 33713993
- 99738281

• Compro motos e carros financiados com doc e

prestação em atraso, pago a vista. 47 9662-3668

• Compro Garros 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.

• Vende -se ou troca - se por Terreno um Troller

2010, preço abaixo da tabela FIPE. R$ 3372.Q665

• Troque seu volante velho por um novo

trabalháramos com todos os modelos e atendemos

a domicilio. TR: 8812-7170 I 7813-4785

• Rnanciado? Eu compro carros e motos com

parcelas ou documento em atraso, pago a vista. TR:
9967-2770

• Compra - se automóvel 2010, 2011 ou 2012, com

financiamento, ou parcelas atrasadas, transfere. Tr.

3370-1550 I 9929-8922 TIM I 8811.Q769 CLARO

VEíCULOS
Chevrolet

• 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 Corsa Clasic, ano 2003. Completo, branco,
com KM 70.000, R$ 14.900,00. TR: 47 3054-
136819144.3631

CORSA ClASSl 2011 COMPLETO R$ 22.990,00,
entrada R$ 2.000,00 + 60x R$ 595,00,
viabilizamos troca, taxas a partir de 0,98% .. fone
30321400

• Vendo um Kadet 94 vemnelho metálico, motor

novo. R$ 7.000,00. TR: 7813-4785

• Vende-se Vectra Elegance, ano 2009 modelos

2010, com 45.oookm. Valor R$ 37.500,00. TR:

33762776.

• Vende-se Montana 2007 linda apenas R$ 25,

VEíCULOS

Chevrolet

700,00 Tr.(47) 9157-7525 Neto

• SOMENTE PARA LOJISTAS, Classic SPIRIT 1.0
FLEXPOWER 4P completo 2009 Valor. R$
18.950,00 FONE: 96177705

• PRISMA MAXX 1.4 2011 COMPLETO, R$
25.490,00, ENTRADA R$ 2.000,00 + 60X R$
670,00, VIABILIZO TROCA, metálico, estado de

zero, entrada em até 6x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, garantia de um ano

inclusa, fone 30321400.

• Vende- se Vectra 2.2 Cor preta GNV + 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 quatro
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, ótimo estado. R$
32.000,00. TR: 3376-1060 ou 9157-6924

• Vendo um corsa super 97, branco duas portas
com ar cond., R$ 11.500,00. TR: 8425-6491/
3273-2098.

• Vende-se Corsa 1.0 MPFi - 97 Ar quente,
Desembaçador, Insutfilm, 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 vendam. Tr.
8313-6088.

• Vendo GM Prisma Maxx 1.4 2008, Prata, top de
linha roda 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.

• SOMEWNTE PARA LOJISTAS, Celta L.S FLEX
POWER 2P S/AR 2012 valor. R$: 18100,00
FONES: 9617-7704

• 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 - Vemnelho - Direção
Hidráulica, Elétrica e Mecânica em dia. Carro em

bom estado de conservação. Valor a negociar.
Contato com Dany pelo 8408-8384

• Vendo um Corsa Wind, ano 99, vemnelho, quatro
p, revisões de R$ 1900,00 reais, 4 pneus novos.

R$ 10.500,00 sem troca. Tr:3371-1634

Peugeot
• Vendo um Astra sedan 2000, prata, completo, ótimo

estado de conservação, quatro pneus novos. R$
17.500,00. Tr. 91144135 cl Maicon

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro particular
com km baixa. R$ 8500,00. Tr. 3397-2050.

• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0, ótimo
estado, particular. R$ 15.000,00. TR: 3273-7644 ou

7813-4785

• Vende - se um pick-up Peugeot 504, diesel, 94,
carroceria longa, ótimo estado. Particular. R$
15.000,00. TR: 3273-7644I 8812-7170.

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006 flex. 4 portas,
completo cl ar, direção, couro, cl 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 elel trava manual

insufilm, mp3, etc. R$15.500,oo. 3371-1634.

• fleugEd 207, SN XIS, 2010. Única dona. R$ 30.900,00.
ftreito moto de até R$ 5.000,00 de entrada. TR: 9183-

1162 ou 9183-8930 Sandra ou Junior.
.

• Vende -s e Peugeot 2007, xr Sport 1.4 completo
2009/2010 R$ 26.990,00. TR: 9966-4909.

• Vende - se um'Peugeot 206, ano 2003 completo, 2

portas, manual, chave reserva, bem conservado. R$
15.900,00. Tr. 3275-3538 19931-9410.

• Vendo Escapade 2008 1.6 completa abaixo da FIPE.

Telefone de contato: 9992-4000

VEíCULOS
Renault

• Vende - se Renault Logan ano 2011, completo
com 23.000,00 km R$ 27.000,00. Aceito Saveiro

na troca. TR: 9931-9410 ou 3275-3538

• SANDEIRO EXPRESSION 1.6 8V 2012 R$
29.990,00, metálico, estado de zero, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito, viabilizamos

troca, garantia de um ano inclusa, taxas a partir de

0,98% .. fone 30321400.

• Vendo Renault Laguna 2000/2001 Completo.
Valor R$ 14.000,00. Fone 47-9975-2864

• Vendo Renault 2006,1.6 privilegie sedam -alr

bag, som ... Etc.(carro particular, baixa km) R$
20.000,00. TR: 3397-2050

• Vendo Me gane 2007, 2.0 16 V, preto, bancos de

couro, top de linha. R$ 27.300,00. (A vista si troca)

• Vende - se Sandero Stepway 2011, 1.6, 16 v, Flex,
preto metálico, TOP de linha, Airbag duplo, freios

ASS, 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,
Vidros elétricos, Volante com regulagem de altura,
Controle som no volante, IPVA pago. Sem troca. R$
16.000,00. TR: 841O.Q000 Fabio.

Volkswagen
• Vende-se KIt de Suspensão a Ar5aYeIro/GOl./Paratl

Gl,G2,Gl,G4. Marca Macaulay (6 soJenoJdes + controle

remoto + manometros + reservatório de AR) 3 meses

de uso. Motivo da retirada: Venda do veículo. Valor R$
600,00. Tr.: 88714532

• Vende-se Gol G5 2008/2009 completo 1.6 com

pneus novos e roda de liga leve, preço de ocasião

R$ 28.000.00 totalmente revisado Tr. 84136088

• Gol Bola 95, prata, com limpador e desembaçador
trazeiro, motor cht, oito válvulas. Aceita - se troca

de menor valor e de maior valor. Contato Zito (47)
3370-7994

• Vende - se um gor iooo, ano 99, 8 v, cor verde. R$
9.500,00. Tr. 3370-1161

• PARAn 1.8 PLUS G4 2009 4P COMPLETA, R$
25.990,00, BX KM, revisões em autorizada,
metálico, estado de zero, entrada em até 6x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos troca,

garantia de um ano inclusa, taxas a partir de

0,98% .. Fone 30321400.

• 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 (negoclável)
+ assumir 50 parcelas de 570,00 (Santander).
Transferência imediata. Tr. com caroline 8478-7422

• NOVO GOL G5 TOTAL FLEX 2012 4 PORTAS
COMPLETO R$ 26.990,00, Entrada R$ 5.000,00
em ate 6x nos cartões de credito + Parcelas de R$
630,00, viabilizamos troca, fone: 30321400

• Kombi standard 1.4 total flex 2012 R$ 34.990,00,
metálico, estado de zero, entrada em até 6x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos troca,
garantia de um ano inclusa, taxas a partir de

0,98%. Fone 30321400.

• 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).

• Vendo um Gol cll.6 ano 92 azul. R$ 4.000,00. TR:
9213-25029644-2125.

• Vendo um Gol 89, cinza, 1.8, roda de liga leve, em

ótimo estado de conservação. R$ 6000,00. IR:
3371-1960.

• Vendo um Gol cl1.6 ano 92 azul. R$ 4.000,00. TR:
9213-25029644-2125.

• Vendo um Gol 2 portas, ano 2004. R$ 14.000,00.
Tr. 9163-8894I 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).

• Um Jet ta 2007 modelo 2007, top de linha, prata,
R$ 42000,00. TR: 9176rv-4929. 3371-8208.

• 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.
99731420

• Vendo Pollo sedam 2006, prata, completo.
R$24.ooo,oo. Tr. 88519651

• Vende - se parati 99, 1.0, 16 v, 4 portas. R$
8900,00. Tr. 9962-3664.

• PARAn CL 1.8 MI, 97/97, Cor Cinza, Placa final

cinco. Avista R$ 12.000.00 ou entrada R$
4.ooo+assumir o financiamento. Fone (47)
3379.1342 - Ivo ou Jonatan (Estuda Proposta)

• Vende-se saveiro super surf 2004/2004 G3 prata
completa em ótimo estado, 2° dono, 24.500.00
Jeferson 9104.Q938

• NOVO SAVEIRO 1.6 C/AR 2012, R$ 27.990,00,
metálico, estado de zero, entrada em até 6x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos troca, taxas

a partir de 0,98%. Fone 30321400.

VEíCULOS
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Fiat
• Vendo um Stilo 2007, ótimo estado, completo. TR:

15.000,00 + prestações. (não precisa transferir). TR:

3273-7644.

• NOVA IDEA ATIRATICVE 2012 COMPLETO R$ 36.990,00,
metálico, estado de zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% .. Fone 3032-1400.

• IMBATIVEI: Novo uno vivace flex 2012, R$ 19.990,00,
entrada R$ 990,00 + 48x R$ 599,00, viabilizamos

troca, fone 3032-1400.

• Doblo essence 1.8 16 v 2012 completo - 7 lugares, R$
44.990,00, metálico, estado de zero, entrada em até
6x sem juros no cartão de crédito, viabilizamos troca,

garantia de um ano inclusa, taxas a partir de 0,98%.
Fone 3032-1400.

Doblo HLX 1.8 16v 2011 completo 7 lugares R$
41.990,00, metálico, estado de zero, entrada em até 6x

sem juros no cartão de crédito FONE: 3032-1400

• SOMENTE PÁRA LOJISTAS Novo Doblo HLX 1.816v FLEX

4P completo 2011 R$. 39,000,00 FONE: 9617-7703

• Vendo um Stilo 2007, ótimo estado, completo. Tr.

15.000,00 + prestações. (rião precisa transferir). Tr.

3273-7644.

• Palio Weekend 2001, motor 1.0 16 V. com ar cond

e direção hidr. e trio elétrico. Tr. 9632-5528. R$
12.500,00.

• SOMENTE PARA LOJISTAS, PALIO FIRE ECONOMY 1.0

FLEX 4P COMPLETO 2010 R$18.900,OO FONE: 9617-

7707

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e modelo 2002 tire,
vidro elétrico na frente,limpadortrazeiro. R$ 11.500,00.
Tr. 9114-3374 com André ou 9243-8500 Néia.

• Rat Strada 2007 tire flex R$2�200,oo. Tel. 33734131

• SOMENTE PARA LOJISTAS, IDEA ATTRACTIVE 1.48 v

FLEX 4P COMPLETO 2012 Valor: R$ 33.490,00 FONE:

9617-7706

• Rorino 1.3 anos 2006 no GNV. R$ 7000,00 + 26

parcelas de R$ 533,00. Tr. 9668-2404.

• Vende - se uma Rorino furgão, ano 94, 1.0, R$
6.000,00. Tr. 3370-1161

• Rorino furgão 1.3 floex 2012 R$ 28.990,00, metálico,
estado de zero com apenas 18.oookm, entrada em até
6x sem juros no cartão de crédito, viabilizamos troca,

garantia de um ano inclusa, taxas a partir de 0,98%.
Fone 30321400.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$ 5.500,00. Tr. 337Q.0719

/9953-3878

Ford
• Ford Resta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$ 8.500,00. Tr.

3370-1161.

• Ford/KA GL - Ano 2000, Branco, gasolina, roda de liga
leve e tapete de alumínio. Lic. 2012 pago. R$11.5oo,OO.
Fone: 9126-9853

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono. R$ valor a

combinar. Tr.9168-7441.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0, flex 2009,com ar

condicionado, totalmente revisado e emplacado. R$
21.000,00. Tr. 9936-0243.

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel 3.0 eletrônico,
2008, completa (air bag, abs, santo Antônio, estribos

capota marítima, protetor de caçamba, trava elétrica no

tampão traseiro e demais opcionais da Limited. Estudo

troca veículo de menor valor. R$ 60.000,00. Tr. 47 9138-

9592.

• Vendo Ranger 2006, prata, diesel, completa. R$
56.000,00. Tr. 33764611 ou 9277-0356 com Almir.

• Vendo um Fiesta 2002 GI, R$ 5000,00 + 14 prestações
de R$ 400,00 ou carro ou moto de entrada. Tr. 9137-

1504/ 9153-1600.

• FOCUS HATCH GLX 1.616V 2012, R$ 42.990,00,
metálico, estado de zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98%.. Fone 30321400.

• Vendo Resta 98 1.0 básico, motor novo, IPI/A pago. R$
8500,00. Tr. 337Q.69101 88164437.

• Resta 2006, 4 portas básico, R$ 13.800,00. Tr. 9962-

3664

• Vendo Resta Trail, 2(':18 Prata, completo, único dono. R$
13, 500 + 8x de U26,OO. Tr. 3273-7645/ 9966-9448

C/Wilson

• Vendo Resta 98 �O básico, motor novo, IPI/A pago. R$
8500,00. Tr. 337Q.6910/ 88164437.

• Vendo um Verona, 91, 1.6. R$ 3800,00. Tr. 9962-3664.

Diversos

• Vendo Caminhão 608, baú. Aceito propostas.
Tr. 9213-2502 I 9644-2125.

• Vendo Carreta Random, LS Graneleira 2002,
trucada. Com pneus em ótimo estado. R$
45.000,00. Tr. 3276-0264 a noite I 8856-7660.

• Vende-se Mercedes 6.6 Motor 11.13 com pouca
quilometragem, todo revisado, carroceria em

estado novo. Preço a combinar. Tr. 9997-0019_

• 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$

Diversos

25.410,00 Ano: Ano 1993.Tr: 3373-4105/9103-
7300

• Vende- se Caminhão Mercedes Bens Modelo:

1418 Cores brancas 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 Zito (47) 3370-

7994

• Vende-se uma camionete Hyundai. H.R 2010.

Com câmera fria. Tr. 9991-7943 Hemes.

• Vende - se um caminhão Scania modelo

124/420, frontal trucado, 2001, revisado. R$
valor a combinar. Tr. 9664-0865 (tim) 9122-

0300 (vivo)

• Vendo - se caminhão Scania 142, motor 113,
trucado, ano 88 semi novo, revisado. R$ valor a

combinar. Tr. 9664-0865 (tim) 9122-0300 (vivo)

• Vendo caminhão Fiat Iveco truck no chassi,
15 toneladas, ano 81. Bom de mecânica. R$
30.000,00, aceito propostas, troco, financio.

Tr.3370-1550 19929-8922 tim 18811-0769
claro.

• 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 bago Tr. 9609-1179.

• Vendo Toyota Corolla Altis, 2.0, prata, ano 2011.

20.000 km. Tr. 3370-5591 ou 9927-9944.

• Vendo Corolla, 2004/2005 - preto completo.
Com sensor de estacionamento dianteiro e

traseiro.' Fechamento automático dos vidros,
licenciado. R$ 29.000,00. 47 9937-0655 -

com Elizabete

• Vende - se um Corolla XEI 2004, 1.8 prata,
completo, automático- couro, emplacado
12/12, R$ 31.000,00 sem troca, liberado para
financiamento. Tr. 3376-1737

• Audi 1.8 anos 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

• 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) 9103-73001 9103-7200 13373-
4105

• Vendo Honda Civic 2010, Ixl, banco de couro,

único dono. R$ 53.000,00. Tr. 8402-5923.

• 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.

• Vende-se um C4 palas exclusive ano 2009,
Valor R$ 30, 000,00 + parco R$ 250, 000 Tr.

3376-3961/9136-0049 Cassiano

• Bugue amarelo bonitão. Valor a negociar.
Contato Zito (47) 3370-7994.

• Vendo Fusca branco ano 83. R$ 4.000,00. Todo
reformado. Tr. 8825-5544.

MOTOS
• Yamaha Neo 2005 (modelo biz), cor prata,

automática, partida elétrica, freio a disco, 2

..neus novos, aros de liga leve e emplacada.
Valor R$ 2.000,00. Tr.:8823-6665 - Alvaro

• Vende-se uma moto Yamaha Lander 250

anos 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 - Baixo km, doc.

2012 pago. R$ 2.500 TR: 8452-0178 1:
• 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

• Vende-se 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 cl Rodrigo.
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Honda confirma nova geração do Fit e
.

;

quer dobrar vendas ate 2017
Durante pronunciamento

realizado nesta sexta-feira

(21), em Tóquio, no Japão,
o presidente mundial da

Honda, Takanobu Ito,

traçou metas para os

próximos anos e anunciou

novos produtos.

O objetivo da fabricante é

dobrar as vendas globais
de carros em cinco anos,

passando das 3,1 milhões

de unidades do ano fiscal

passado, finalizado em

março, para 6 milhões de

carros no ano fiscal que

termina em março de 2017.

Como base para este

crescimento, a empresa
confirmou que renovará

o Fit em 2013. "Nosso

negócio depende do Fit e

estou certo de que este é

um produto importante em

qualquer região do mundo",
disse Ito. De acordo com

a empresa, o City também

será renovado, ainda sem

data precisa.

Além disso, a marca lançará
um novo SUV compacto.
Já o Brio terá a gama
aumentada: em 2015

a Honda introduzirá no

mercado asiático um sedã

e um utilitário, utilizando

como base o compacto.

de 2012, estes países
venderam juntos cerca

de 2 milhões de carros.

A empresa também quer

dobrar as vendas de 3

milhões de carros em

mercados emergentes
como índia, China e Brasil.

; ;
.

Volkswagen Golf e Ilder de vendas na Europa

Motos

Vendas no mundo

Além disso, Ito afirmou

que a Honda quer vender

25 milhões ou mais de

motocicletas no mundo

até março de 2017, ante

15 milhões de unidades

vendidas pela montadora

no a no encerrado em

março deste ano. Somando

carros, motos e produtos
de força, a empresa

pretende alcançar 39

milhões de unidades no

período.

No ano fiscal que termina

em março de 2017,
.

Honda pretende vender

3 milhões de carros no

Japão, Estados Unidos,

Europa e outros mercados

desenvolvidos. No período
encerrado em março

O volkswagen Golf, que

recentemente chegou
à T" geração, segue na

liderança de vendas do

mercado europeu. Com

29.056 emplacamentos
no mês de agosto, o

hatch alemão ficou

significativamente à frente

do segundo colocado,
o VW Polo, que somou

16.996 no mesmo mês.

Já no acumulado do ano

(ianeiro a agosto), o Golf

tem 301.575 vendas,
mas com o Ford New

Fiesta, com 206.614

comercializações, na

segunda posição.

A título de comparação, o

Golf vende no Brasil, em

média 1.220 unidades

mensalmente. Atrasado três

gerações na comparação
com o exemplar europeu, o

hatch médio soma 10.581

emplacamentos, ocupando
a 40a colocação no ranking
nacional.

Na terceira posição do

ranking, divulgado pela Jato

Dynamics, vem o Peugeot
208, que vendeu em agosto
14.721 carros. Lançado
em março, durante o Salão

de Genebra, o compacto
ainda não soma volume

para aparecer entre os

dez mais vendidos do ano.

Depois de VW Golf e Ford

New Fiesta, os outros oito

modelos mais vendidos no

ano na Europa são VW Polo

(204.207), OpeljVauxhal1
Corsa (180.427), Ford

Focus (166.060), Opelj
Vauxhall Astra (160.715),
Renault Clio (160.039),
Nissan Qashqai (142.145),
Renault Mégane (138.808)
e Volkswagen Passat

(135.347).
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TAXA
ZERO')
50% DE ENTRADA
+ 24 PARCELAS SEM JUROS

10 em vendas entre os SUV's médios*,

*Fonte: Fenabrave. Kia Sorento:
Uder em vendas na categoria SUV médio:
Comprimento entre 4.601 e 4.779 mm **lten5 opcionais.

MOTOR GASOLINA 2.41. c.AHmo AtIroMAnco
(174á1)OU1.5L"·(Z78t\1) 0E6tWtOfASCOM

TIlOCAS SEQUENCIAIS

AR.(ONOIClONADO
DIGITAI. OUAlZONE

tAPAODADEJWtA 7 WGARE$HAS \ISRSOesS,;S58. 5.6S8 ''fEJO .SOIAROUPlD
6.5.660'"AJUsn: ElÉ1RICOPARA 8l\MCOHoroRISTA"fr PANORAMKD"'*

I!'-I ja� do Sut 47 32!5-0808
..., Iw. Preléito WaIdemar Grubba.1346 Baependii

Sal. Camboriú: 47 3360-9777
B1umemau (lDja Centm): 41323.._
� (loja DR): 47 3323-1171

Power Imporls
Blumenau • 8al. Cemborlú " [araguá do Sul

Joinville .. Florianópolis. São José

Promoção válida até 30/09/12 para Sorento (V6) 2012 cód.: 5.554. 5.558 ou 5.658, 2012 nas cores preta ou prata. Financiamento com entrada mínima

de 50% + saldo em até 24 parcelas, IOF incluso nas parcelas, TC e demais tarifas não inclusas, Frete no valor de RS 2.500,00 não incluso.

Crédito suielto a aprovação, Estoque de 5 unidades para Sorento ou Cerato. Garantia de 5 anos ou 100,000 Km, o que ocorrer primeiro. para
cobertura básica. Fotos ilustrativas. Cinto de segurança salva vidaJ

._-- '-�--'---
-------------

� ---

Semi ovos
Kia Power Imporfs

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi

Fone: 47 3275 0808
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VEíCULO OPCIONAIS ANO DER$ PORR$ lOJA

3008 GRIFFE 1.6 AUTO COMPlETOtROOA+ABG+ABSl:CD+COUROHÊTO+AUTOtSENStUSB+RE+ERS 2011 85.900 80.900 JONI .",

IMPREZA HB 2.0 4X4 AR+OH+ROOA+VTE+ABG+ABStCOMP+AQ+C0+4X4+0T+LT+VRA+USB+FN+W 2011 69.900 65.900 JAC-BRUSQUE

FORESTER XS 2.0 AUTO 4X4 AR+OH+VTE+AL+ABG+ABStCD+COMP+4X4+F,N+ROOA+LDT+W 2009 66.000 64.000 SUBARU-FLN

408 FELINE 2.0 AUTO COMPLETO+RODA+ABG+ABStCD+COURO+TETO+AUTO+SENStUSB+ERB+RE 2012 66.000 60.500 JONI

SX4 2.0 16V 4WD AUTO AR+DH+VTEtABS+ABG+AL+AQ+CD+AUTO+4X4+COMP+SENSOR+AODA+LDTV 2010 49.000 47.500 SUBARU-ITAJAí
CERATO EX21.6L AR+DH+ROOA+VTE+ABG+AUTOtDT+RE+COtFN 2010 51.900 46.900 JAC-ITAJAí
L200 HPE SPOf\T 4X4 DIESEL A�+DH+VTE+AL+ABG+COURO+AQ+RODA+VV 2005 49.990 46.090 ITMAI
CIVIC LXS 1.8 AR+OH+VTE+ABG+ABS+AL+CO+AO+COURO+ROOA+OT+VV 2008 44.900 41.900 ITAJAí

206 CC 1.616V AR+DH+VTE+ABStABG+COURO+CD+COMP+TETO+RODA 2005 41.800 38.300 JARAGuA
307 PRESENCE PK 2.0 AUTO AR+DH+RODA+VTE+ABG+ABStCOMP+TETO+AUTO+DT+LT+AO+VRA 2010 40.990 37.990 RIS

:::>ara comemorar os dez anos de Além de novos equipamentos, a Nissan
CIELOS01.6 " .. AR+OH+VTE+ABStABG+AL+AO+COURO+ROOA+SENSOR+VV 2011. 39.500 36.000 , JONI

PARTNER ESCAPA0E 1.6 AR+DH+VTE+AL+AO+LDT+W 2011 . 39.900 36.000 JARAGUÁ

produção no Brasil, a Nissan Frontier 10 Anos trará novidades
SENTRA S 2.0 16V AUTO AR+DH+VTE+ABG+CD+AUTO+COMP+RODAtAO+OT+VV 2008 39.900 35.900 JONI

ZAFIRA 2.0 ELEGANCE AR+OH+VTEtABG+CO+AO+COMP+AL+ROOA+LOT+VV 2008 36.900 35.200 JAC-ITAJAí

apresentará no Salão do Automóvel no designo i'A. Frontier é um marco,
RANGER XLS 2.3 CS 4X2 . AR+OH'tVTE+COURO+AO+R00A 2009" 37.900 . 34.900 I JAC-ITAJAI
VECTRA GT 2.0 AR+OH+VTE+ABG+COURO+CD+AL+AO+ROOA+LOT+Vv 2008 36.900 33.900 ITAJAr

de São Paulo, que acontece entre os pois representa a primeira grande 207 SO PASSION XS 1.6 AUTO AR+DH+ROOA+VTE+ABStAUTOtAO+AL+RE+VV 2010 36.400 32.900 JONI

307 SO 2.0 FELINE AUTO AR+DH+ROOA+VTE+ABG+ABStCOMP+AO+CO+AUTO+DT+VRA+VV+FN 2008 34.900 31.900 JAC-BLU

dias 24 de outubro e 4 de novembro virada da Nissan no Brasil. Além de TIIOA 1.8 S AUTO AR+DHtVTE+A[+ABS+ABG+Àa;A�:rOtooMP+OD+ROOA+LDT+W 2008 . 38.000 .30.000 e- C�APECÓ

na capital paulista, uma série especial mexer fortemente com o segmento
ECOSPORT XLT 2.0 AR+DH+VTE+COURO+AQ+RODA+LOT+VV 2007 31.500 29.500 JARAGUÁ

SYMBOL PRIVILEGE 1.616V AR+OHtVTE+AL+CD+ABStABGtAO+ROOA+DT+VV 2010 31.450 28,450 CHAPECÓ

para a picape média Nissan Frontier, de picapes, sua produção local foi
KANGOO SPORTWAY 1.6 AR+OH+VTE+AO+ROOA+LOT+VV 2008 29.900 27.900 BRUSOUE

206 SW'FalNE 1.6 A[rd . AR'tOH+VTE+ABS+AQ+AUIOtCOMPtROaAttoT+VV • 20D8 ,,' 28.500
.

27.100 CAÇADOR •

batizada de 10 Anos. Assim como o responsável pelo crescimento da MEGANE so DYN 1.616V AR+OH+VTE+ABStABG+AL+CO+COMP+SENSOR+AO+ROOA+LDT+VV 2007 29.800 26.800 BRUSOUE

XSARA..BICASSO 2.01_ AR+DH+VTE�L+COURO+ABG+AOtRODA+LDT+VV 2007 28.900 26.000 JONI

utilitário, a linha tivína, composta pela empresa, com a ampliação da rede de STILO 1.8 FLEX AR+DH+RODA+VTE+AO+DT+LT+AL+RE+VV 2006 27.900 25.900 RIS

STRADAFIRE 1.4 CE D�
t' .,� 2008

"

25.900
"

24.400 JARAGuA

Livina, Livina X-Gear e Grand Livina, é concessionárias em todo o País, e pelo FACE 1.3 AR+OH+VTE+AL+ABStABG+AQ+CO+COURO+SENSOR+ROOA+LDT+VV 2011 25.990 23.990 ITAJAr

fortalecimento da marca Nissan para os
OUCATO.�15 FI,JRGÃQ 2.8 DIESEL. OIMQ 2000 25.900 23.900 JONI

produzida em solo nacional, na fábrica PARATI1.8 OOMFORTLlNE AR+OH+VTE+AO+LDT+VV 2006 25.900 23.900 BRUSOUE

localizada em São José dos Pinhais, consumidores brasileiros", afirma Tiago
207 X-UNE 1.4 AOtLOI+VV 2011 23.900 .21.900 ITAJAr
A31.8 TURBO 180CV AR+DH+VTE+ABStABG+AL+COURO+CD+AUTO+COMP+RODA+LDT+VV 2002 23.900 21.900 JONI

no Paraná, construída em 2001 em Castro, gerente de Marketing e Produto FOl< CITY io ALj;TE+LDT+VV '.
2008 22.800 20.300 " JARAGUA

03 EXCLUSIVE 1.616V AR+OH+RODA+VTE+ABG+ABStCOMP+COURO+AL+AO+LT+OT+RE+VRA+VV+FN 2004 22.500 19.500 JONI

aliança com a francesa Renault. da Nissan do Brasil. CLlO HB AUTHENTIQUE 1.0 16V AL+AO+TE+LDT+VE 2007 18.500 17.000 OHAPECÓ
CORSAHB 1.0 AL+AO+TE+LOT 2004 18.500 16.500 JONI

206 SENSAT 1.0 16V, AO+VTEtROOA+DT+VRA+VV 2006 18.900 1MOO JONI
CELTA 1.0 VV 2006 16.900 15.100 JONI

FOCUSS02.0 AR+OH+VTE+ABS+COUROtAQ+DT+VV 2002 17.500 15.000 JARAGUÁ
GOL 1.08V AR+DH+AL+AO 2005 16.900 14.900 BRUSOUE

ASTRA SO MILLENIUM 1.8 . AR+DH+VTE+AO+RODA+DT+GNV 2001 16.700 14.700 BRUSOUE

MONOEOV6 AR+DH+VTE+COURO+ABStABG+AUTO+TETO+AO+AL+OT+ROOA+VV 2000 14.500 12.000 JONI

CLASSE A 160 AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+AOtROOAtLDT+VV 1999 12.500 10.600 JONI

KA GL 1.0 AO 2002 10.900 9.900 JONI

PALIO ELX 1.0 ÃA+DHfVTE+AL+AQ+RODA+LnT+VV 2000 11.900 9.900 JONI

SANTANA 1.8 MI AR+DH+VE+AOtRODA+OT 1997 9.900 8.600 JONI

FIESTA HB to GL VV 2001 9.400 7.900 JONI

OUANTUM EVIDENCE 2.0 DH+VTE+LDT+VV 1996 7.900 7.900 JONI

ESCORT SW GLX�.8 16V AR+DH+VE+AQ+LOT 1998 8.500 7.500 JONI

BIZ 125 KS 2008 4.500 4.000 INOAIAL

;
.

Nissan celebrara dez anos de

produção no Brasil com série
especial para a Frontier

SEMI
NOVOS
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Completíssimo
TAXA DE 0,87% A.M. + 48X
DE R$ 495,00 E ENTRA0
DE R$19.490,00
• Duplo airbag
• Direção hidráulica
• Ar-condicionado
• Piloto automático
• Computador de bordo
• Trio elétrico
• MP3 player / Bluetooth / leitor USB

TAXA DE 0,87% A.M. + 48X
DE R$ 329,00 E ENTRADA
DE R$15.149,00
• Ar quente
• Desembaçador do vidro traseiro
• Para-choques na cor do veículo
• Instrumento do painel com conta-giros

e relógio digital
• Porta-malas de 439 litros

'AXA E ,87% A.M. + 48X
OE R$ 289,00 E ENTRADA

E $'1.690, °
• Motor 1.0 VHCE com 78CV
• Novo volante
• Para-choques na cor do veículo
• Brake light
• Novo grafismo do painel
• Aviso sonoro de faróis ligados

EM TODA
GMAC Faça revisões em seu veículo regularmenteE E EC

cel2aLS 1.8L2 portas,�wer' Coo1ig. � amrrJi:oode1o2OlJ:.M!Od3,<OOm��âWlaapartiréRS2UOO.oooo atraédepJaoo de fiRaociamenW com 51,3.20.4 de entrada CR$ 11.690,00),48 prestações mensais de R$ 288,67 com taxa 0,87% a.m.

0Er: 14,13%aa. V*Winarléiada:Iú2554529.IArismaLT �,.4" �R1fij anolmcildfile201212Df2com<preÇ&pmI'DIIICional âvistaa padir de RS 27.2.90.oooua!rallésde,plano de fiRaRcjamento eon 54,53% de entrada (R$15.149.00� 48 prestações mensais

de R$ 328,lIoomma ()"M% a.tn.a:T: .438%aa WaIortruallfinandiaJ!W:R$ aG..'93U,:6.8.AJi1eU IAQiBlI), aoolmodek>2013, IOOOltaxa de O,S7D4 ail ffle$ + 48x deR$ 495.00eentradade RS19.490. Captiva Ecotec 2.4, (Conflg. POW), ano/modelo 201212012, com

pr. prmnociooal à liStaapa;tiri1leIR$m'..99!lJB{lou:aW.wéBldeiPJanB.ifinanciarnerítolOOlIl Bo,W.bdeentJata(RSn�, 3Gpr�staçõesilJleBSílÍSde R$ 1.199.oa oom ,falCa 0,00% 3m. CEI: 2,31% aa \lalo1 total finanrJado: R$ 89.060,43. Ofertas válidas para o

pef:lOdo de 18 a 22 .se1e.l.T:lblGde20.2 tpara;o estado de SantaC� para�<OheQJet:1{) tm�os nas��wolet . Ofertas nao YSdas 00 aIIldafivasmm :I11OdaIídade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte

coodipieaem5U3�CbewDlét. OsWíCUlos'Cbem11et estaoemlfloofonnidadtN30mo�ROOO �-Pr.amade Cootré(jledalPoluiçâo do Ar 9"fVeirubs�www�chevrolet.oom.br-SAC: 0800 702 4:200. Quvidoria GMAC - 0800 722 6022.
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Setor está em fase
de reestruturação

Acesso à Justiça vai ser feito por advogados
concursados, mas convênio deve continuar

JARAGÍJÁ DO SUL

Débora Remor

/\ assistência. judiciária gra
rltuita está passando por um

processo de adaptação em San
ta Catarina e a população pode
ter dificuldade em encontrar um

advogado até que a 'situação se

estabilize. Muitos profissionais
que prestavam serviço através da
Defensoria Dativa estão deixando
os casos por falta de pagamento,
e a Defensoria Pública, que deve

. entrar em funcionamento até

abril, terá apenas 60 defensores

Hoje estamos com o

número mínimo de

advogados,
apenas 10 ou 15

profissionais ainda
aceitam trabalhar

desta forma.

Nazaré Piccoli, preso
da Defensoria Dativa

concursados para atender as 11
comarcas catarinenses.

Atualmente, as pessoas que
não podem pagar um advogado
e procuram a assistência judici
ária no Fórum de Iaraguá do Sul
encontram problemas para achar
um defensor. O setor de triagem
recebe em média 20 pessoas por
dia e encaminha os casos a um

profissional. "A procura é grande
e hoje poucos advogados aceitam
casos da Defensoria Dativa", disse
a atendente do setor de triagem,
Kamilla Márcia da Silva.

O carpinteiro Adir Correia

Bueno, de 65 anos, esteve no

Fórum ontem para conseguir
um defensor. Ele quer resolver a

questão sobre a invasão de sua

propriedade, mas disse não ter

os R$ 3,5 mil para pagar um ad

vogado particular. "Eu ganho R$
900, preciso de um advogado
público que me ajude a defender
meus direitos", disse.

O serviço de Defensoria Da
tiva nasceu de um convênio do
Estado com a Ordem dos Advo

gados do Brasil. O acordo prevê
o repasse de verbas para o paga-

menta aos profissionais, o que
está acontecendo normalmente

segundo a Secretaria Estadual
de Justiça e Cidadania. "Os valo
res são muito baixos, e por isso o

repasse não chega a todos os ad

vogados todos os meses. Muitos
não estão aceitando novos casos,
e estimamos a redução de 60%
do pessoal", avaliou o presidente
da subseção de Iaraguá do Sul da

OAB, Raphael Rocha Lopes.
Até o início do ano, 60 advo

gados trabalhavam como defen
sores na região de Iaraguá do Sul.

"Hoje estamos com o número
mínimo de advogados, apenas
10 ou 15 profissionais ainda acei
tam trabalhar desta forma, por
isso o atendimento está sendo
feito de forma reduzida", admite
a presidente da comissão de As
sistência Judiciária da Comarca
de Jaraguá do Sul, Maria de Na
zaré Souza Fonseca Piccoli.

A assistência jurídica feita atra

vés da Defensoria Dativa, ou seja,
por convênio, foi considerada in
constitucional pelo Supremo Tri
bunal Federal em maio deste ano

e obrigou o Estado a implantar a

Defensoria Pública. O entendi
menta é que, por ser um serviço
público, custeado pelo governo
estadual, os profissionais devem

passar por um concurso público
MARCELE GOUCHE

C0010 vai funcionar a

Defensoria Pública
Implantada por ordem do Su

premo Tribunal Federal, a Defen
soria Pública de Santa Catarina
deve abrir o concurso público nas

próximas semanas. Serão 60 va

gas para o cargo de defensor pú
blico, com salários de R$ 10 mil. O
concurso deve escolher também
40 técnicos administrativos e 50
analistas técnicos, que oferecem
vencimentos de R$ 2,4 mil e R$
4,2 mil, respectivamente.

A maior crítica quanto à
Defensoria Pública é relativa à

abrangência dos serviços. Em
Santa Catarina, a Defensoria Da
tiva contava com cinco mil profis
sionais, que atendiam em todas
as cidades e conforme a especiali
zação de cada um. Apartir do ano

que vem, apenas 60 defensores
concursados serão responsáveis
por este mesmo trabalho.

"Acredito que vai sobrecarregar

os profissionais, pois a demanda é

grande. Se pensarmos que em Ia
raguá do Sul eram 60 defensores
e funcionava bem. Agora não te

mos garantia de quantos serão na

cidade com a Defensoria Pública",
preocupa-se o advogado Lodemar
Resner, que deixou de assumir no

vos casos e realiza apenas os ser

viços que já estav� designados
anteriormente.

Para Ivan Ranzolin, nomeado
Defensor Público-Geral e respon
sável por organizar o funciona
mento da Defensoria Pública, o

período de implantação do órgão
será de dois anos. "Neste primeiro
momento vamos manter a parce
ria com universidades e a OAB

para atender a população. Grada
tivamente' o número de concur

sados vai cobrir a necessidade, e

a questão deve ser resolvida total
mente até 20 IS", esclareceu.

DEFENSORIA PÚBLICA: Um

órgão Estadual que seleciona,
através de concurso público, ad

vogados para atuarem na defesa
de pessoas que comprovem não
ter condições de arcar com des

pesas de um advogado. Em Santa

Catarina, último Estado brasileiro
a implantar a Defensoria, estão

previstas 60 vagas.

A ,,'

ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA:

É garantida na Constituição Federal e sua finalidade
é proporcionar a todos o acesso à justiça.

COMO OBTER UM ADVOGADO SEM DESPESA: No Fórum exis
te o setor de triagem, que acolhe a população e encaminha o pro
cesso para um advogado, que será remunerado pelo Estado, através
da Defensoria Dativa. Nas Universidades, os escritórios para assis
tência judiciária fazem a defesa de processos de pequenas causas.

Fonte: Site TI-Se

DEFENSORIA DATIVA: O
controle dos advogados que
trabalhani através da defenso
ria dativa é feito pela Ordem
dos Advogados do Brasil, seção
de Santa Catarina, e por cada
uma das subseções existentes
no estado. No início do ano, 5
mil advogados prestavam o ser

viço no Estado.

EUvío-MCLf"celúw-
3273-7469/9186-5121

j3105marcelino@hotmail.com
Suíte master com closet e banheira, 02 dormitórios amplos, bwc, sala estar,

sala jantar, copa/cozinha, área de serviço, área de festas, sistema de

aquecimento solar, preparação pi split, garagem p/ 02 carros, acabamento em
.

porcelanato, laminado, massa corrida e gesso. Opção de piscina.
ocalização: Loteamento Residencial Munique· Bairr Amizade

Área do Imóvel: 181,00m2• Área do terreno: 375m2
Valor: R$ 370.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.9 Campeonato Catarinense
"
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Em casa, Juventus encara o XV
Derrota em Imbituba
não abalou a confiança
do elenco, que acredita
na conquista de 21

pontos nesta fase

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

A derrota para o Imbituba, na

l1quarta-feira,. não abalou a

confiança do elenco do Juventus.
"Acredito que foi nossa melhor

partida em todo o campeonato,
mesmo com a derrota", informa
o técnico Pingo. E para provar
que o revés no Sul do Estado foi
um acidente de percurso, a equi
pe recebe logo mais, às 19h, o XV
de Outubro, no João Marcatto.

Porém, as dificuldades não
serão poucas. De uma só vez o

técnico perdeu seus dois homens
de armação no meio de campo e

terá que buscar uma nova dupla
. para municiar os atacantes. A

aposta deve ser em Márcio Goia
no - que seria deslocado da la
teral para o meio - e Giso - que
iniciou o campeonato na função,
mas perdeu a vaga para Max. A

provável escalação do Juventus

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

DESCONTRAÇÃO Erros nos treinamentos são "pw1idos" com flexões

conta com Wanderson; Pauli
nho' Charles, Alemão e Michel;
Almeida, Serginho, Márcio
Goiano e Giso; Kiko e Lourival.

"Creio que o grupo não sen

tirá as ausências do Rogério
e do M�, pois quem vem en

trandoestá dando conta do re

cado. O grupo está com muita

confiança, apesar da derrota.
Tenho certeza de que faremos
uma grande partida", acres

centa Pingo, que acredita na

conquista de uma vaga para a

semifinal com 15 pontos. Hoje
o Iuventus soma seis. "Nos
sa projeção é fazer 21 pontos,
para fechar fase e o campeona-

to na liderança", completa.
O volante Anderson Pedra

passará por uma bateria de
testes no vestiário. Caso seja
aprovado, fica como opção.
Os ingressos para a partida
terão um custo único de R$ 20
e darão acesso a todos os se

tores do estádio.

IRIANE PORTO/AVANTE!

"Nosso objetivo é trazer os

três pontos e vamos jogar nos

contra-golpes. Temos que apro-
. veitar as chances críadas'iacre
dita o técnico Rafael Rocha.

"Espero um Inter agressivo,
procurando o ataque o tempo
todo, com uma marcação cer

rada, como de costume. Não
será um jogo fácil", completa.

De momento, o Jaraguá de
tém a melhor campanha do
certame, com 15 pontos. Tam
bém possui o melhor ataque
(14 gols) e a melhor defesa.

Em Lages, [araguá busca
manter a melhor campanha
O Jaraguá entra em campo

hoje, para mais um complica
do compromisso na Divisão de
Acesso. Em Lages, os coman

dados de Rafael Rocha terão

pela frente o Internacional, às

15h30, no Vidal Ramos Junior.
A equipe terá o desfalque do

experiente zagueiro Paganelli,
expulso diante do Caçador. O
Leão do Vale entrará em campo
no esquema 4-4-2, com Otávio;
Fabiano, Belém, Ricardo e Gio-.

. vani; Wilhian, Ieferson, Torres e

Pajé; Thiago e Zamorano.
REGULARIDADE Além da melltor campanha,

Jaraguá tem o ataque e a defesa mais eficientes

Football

Breakersem
Porto Alegre

O Jaraguá Breakers já se

encontra em solo gaúcho.
Logo mais, a partir das
14h, encara o Porto Alegre
Bulls, no campo da Aca
demia da Brigada Militar,
em partida válida pela fase
classificatória do Torneio
Touchdown. Os "quebra
dores" são donos da sexta

melhor defesa do campe
onato e terão pela frente o

pior ataque, com apenas
13 pontos marcados.

Futebol

Rodada da

Segundona
O Campeonato da Segunda
Divisão prossegue hoje, com

cinco jogos. Pelo Grupo A

jogam Prisma versus Roma

(l3h45, naVila Lalau),
Atlético versus Guarany
(l3h45, no Flamengo), além
de Kiferro versus Nova Gera

ção (l5h30, naVila Lalau).
No Grupo B, dois jogos:
Flamengo B versus Barra
baxo (l5h45, no Flamengo)
e Operário versus Bazar do
Rau (l5h, no Molha).

Interbairros

Só quatro
. -

segwrao
No domingo ocorrem os

jogos de volta da terceira
fase da Copa Interbairros.
Ilha da Figueira e Jaraguá
99 jogam às 8h15, na Vila
Lalau. Após, se enfrentam
Vila Lalau e Santo Antônio
(lOhI5). No João Pessoa,
o time da casa encara o

Braço do Ribeirão Cavalo
(8hI5) e o Três Rios.do I

Norte desafia o Rio Cerro
� (10hI5). Com seis gols,

Pedreiro é o artilheiro.

LOCAL: GT Society (em frente ao Arroz Urbano) I INSCRIÇÕES: Até 3 de Outubro
INFORMAÇÕES: 9193 7609/3370 8451 I gtfutebolsociety@gmaiLcom'
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Jogos importantes
marcam a rodada

Competição está afunilando, cada ponto
somado é importante para os clubes

JARAGUÁ DO SUL no Orlando Scarpelli, em Floria

nópolis-SC. O confronto é direto
na luta contra o rebaixamento e

o perdedor dará um grande passo
a Série B. No clássico paulista, o

Santos enfrenta a Portuguesa, às

21h, no Pacaembu, em São Pau

lo-SP. Com o craque Neymar em

excelente fase, os santistas aguar
dam por mais uma vitória

No domingo, o Botafogo en

cara o Corinthians, às 16h, no

Engenhão, no Rio de Ianeíro-Rl.
Com Seedorf em campo, a expec
tativa dos torcedores é por uma

vitória. Se quiserem se manter na

briga por título vão precisar ven-

Agência Avante!

Faltando 13 rodadas para o en

cerramento do Brasileirão, a

briga entre Fluminense, Atlético
MG e Grêmio, fica cada vez mais

acirrada. Neste sábado, o líder
Fluminense abre a rodada en

frentando o Náutico, às 18h30, no

Raulino de Oliveira, em Volta Re

donda-RJ. Em casa, o Fluminense

só perdeu duas partidas e espera
manter o rendimento para per
manecer na liderança. No duelo
dos desesperados, o Figueirense
enfrenta o Palmeiras, às 18h30,

cer. Outro clássico é Atlético-MG
e Grêmio, às 18h30, no Indepen
dência, em Belo Horizonte. Ain

da sem Ganso em campo, o São

Paulo pega o Cruzeiro, às 16h,
no Morumbi. Sem Gilson Klei

na, a Ponte Preta encara o Vasco,
às 16h, no Moisés Lucarelli, em

Campinas-SP. No Vasco, o meia

Felipe deve retomar ao time titu

lar após um mês. Completam a

rodada, Atlético-GO x Flamengo,
no Serra Dourada, em Goiania

GO, Inter x Bahia, no Beira Rio e

Sport x Coritiba, na Ilha do Retiro,
.em Recife-PE.

Principal jogo da
rodada será

Atlético e Grêmio,
em Minas Gerais.

RAFAEL RIBEIRO ICBF

NOVELA Final feliz para PR Ganso que agora é do São Paulo

[on fones xVitor Belfort
Um dos grandes duelos e mais aguardados do UFC será reali

zado neste sábado. O brasileiro Vitor Belfort, de 35 anos, vai tentar

vencer o americano Ion Iones, de 25 anos, e detentor do cinturão

dos meio-pesados. A luta é encarada por todos como um duelo de

gerações. O lutadorVitor Belfort surgiu e ganhou destaque na dé- .

cada de 90 com a mesma ascensão de Ion Iones nos últimos anos.

Certamente será um dos maiores duelos da história do UFC.

CLASSIFICAÇÃO
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39 i25, �3 !10i3712819 152,0%
6 39 !2�, 1�6 ,iS 13�i31 T8 J52,0%
7 37 [25; 911016 !3012� 18 -j49,3%
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38 45 . -7 37,3%
7 10 24 34

PRÓXIMOS JOGOS
268 rodada

22/09
18:30 Fluminense x Náutico
18:30 Rgueirense x Palmeiras

21:00 Santos x Portuguesa
23/09
16:00 Botafogo x Corinthians

16:00 Ponte Preta x Vasco

16:00 AtléticoBO x Flamengo
16:00 Intemacional x Bahia

16:00 São Paulo x Cruzeiro

18:30 Sport x Coritiba

18:30 Atlético-MG x Grêmio

Rebaixados para Sene B

PRÓXIMOS JOGOS
26" rodada

18/09
21:00 Bragantino x América-MG

21/09
19:30 Avaí x Guaratinguetá
21:00 São Caetano x CRB

21:00 ABC-RN x Guarani-SP

21:00 Joinville x Paraná

22/09
16:00 Atlético-PR x Ceará
16:00 Vitória x Goiás
16:00 Ipatinga x Criciúma

16:00 Barueri x Boa-MG

21:00 flSA-AL x América-RN

Rebaixados para a Séne C

São Paulo

Ganso é do Tricolor paulista
O meia Paulo Henrique Ganso, é o novo refor

ço do São Paulo. A negociação foi à maior regis
trada na história do futebol brasileiro e o Santos

receberá R$ 23,94 milhões, relativos aos 45 % do

passe do jogador. No São Paulo Ganso utilizará a

camisa 8 e o São Paulo espera grande receita nas

vendas da camisa. "Tive propostas do Santos,
Grêmio e Flamengo, mas o São Paulo foi o que
mais mexeu com o meu sentimento", afirmou o

ex-craque santista.

Informa abertura de processo seletivo

Area/Re uisitos Cidade Inseri ões e informa ões

INSTRUTOR DE ATIVIDADES: Formação superior completa em

Educação Física (Bacharelado). Habilidade com Natação e JARAGUÁ
Hidroginástica; Inscrição no CREF. 40h/semanais, R$13,72 (hora-aula) DO SUL

Comparecer dia 10/10/2012 às 10h

no SESC Jaraguá do Sul para

Entrega de Currículo e Prova Escrita.

20 Atlético-GO 20 25 4 8 13 26 44 -18 26.7%

CA PEOI�A�rO BllASllEIR
CLASSIFICAÇÃO

Atlético-PR

6 Joinville

7 Ceará

8 América-MG 40 26 124 10 37'33 4 .51,3%
9 Avaí 37 25 114 '10 29 28 i 1 :49,3%

i2� 106 19
!

!48,0%10 América-RN 36 38 34 '4

9:8 :8
i i

11 Guarani-SP 35 25 27 23 4 146,7%
12 Paraná 32 25 8i8 19 '31 31 i O ,42,7%
13 Boa-MG 31 25 8i7 :10136 37 ,-1 141,3%j

9:3 13133 140,0%14 ASA-AL 30 25 34 -1

15 ABC-RN 29 25 7 8 10 33 34 -1 38,7%
16 CRB 28 25 8 4 13 29 44 -1537,3%

Guaratinguetá 25 25 7 4 14 27 42 -1533.3%

18 Bragantino 21 26 5 6 15 27 43 -16 26,9%

19 lpatinga 16 25 4 4 17 21 51 -3021.3%

20 Baruen 14 25 3 5 17 18 48 -3018.7%

Cal. Times

CLASSIFICAÇÃO (RETURNO)

Pd i V i E i D iGP!GC iSGA
i i i ; 1 !

.

:

5 Biguaçu 4 3 1 1 1 3 5 -2 [44,4%
6 A. Tubarão 4 3 1 1 1 2 6 -4 /44,4%
7 Concórdia 3 3 1 O 2 4 5 -1 133,3%
8 XV de Indaial 3 3 1 O 2 3 5 -2 133,3%
9 Guarani 3 3 1 O 2 3 5 -2 133,3%
10 Caxias 1 3 O 1 2 4 6 -2 111,1%

PRÓXIMOS JOGOS
48 rodada (returno)
22/09
19:00 Juventus x XV de Indaial

23/09
10:30 Guarani x Imbituba
15:30 Biguaçu x Caxias

15:30 Porto x Hercílío Luz

15:30 A. Tubarão x Concórdia

CLASSIFICAÇÃO

9 . 6, 3 i O 3! 10 : 4

4 Oestejltajaí 91 6! 31 O I 3 ! 7 ! 8

5 NEC 7 '6 2 i 1 i 3
'

7 13

6 Maga O 6 O O 6 O 20 -200,0%

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site
www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco.

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

PRÓXIMOS JOGOS
2· rodada (returno)
22/09
15:30 Inter de Lages x Jaraguá
16:00 Caçadorx NEC

23/09
15:30 Oeste/Itajalx Maga
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