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Destaque
Hospital Jaraguá
ganhaprêmio
o Instituto Santé valorizou
o trabalho realizado pela
instituição no desempenho
do Programa deMelhoria
da Gestão. Página 7

Com um sistema que exige apoio para conseguir recursos dos governos federal e estadual para a

execução de projetos no município, estar alinhado com lideranças políticas pode ser um diferencial.

Conheça as bases de apoio que os concorrentes à Prefeitura de Jaraguá do Sul podem ter, quando eleitos. '

Páginas 4e 5

Outubro Rosa

RedeFeminina

lança campanha
Neste domingo, será
feita a apresentação da

mobilização nacional para
prevenir e combater o
câncer de mama.•1
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CrescilDento
, 'No Relatório Trimestral de

Inflação, divulgadopelo
Banco Central temos a

, .admíssão exp,lícita de qu�,
oçrescilllentP do PIB este,
�o vai serm�ito baixó,

"

c

, I 'r n
- i

"'� 1 )1 ,'I i
J,' ,", !fJ

pois O banco reduzIua,..
"

"'mesma para'l,6%. Porõufro
lado, elevou a previsão em '

I relação à inflação atida! que ,�

�I' émedida pelo IPCA, ql.t�
ficou em 5.2%. No relatório

, -". ii I," -,' 'I

anterior, o crescimento
do PIB �ra previsto para
Q,5% e a ihflação em 4,7%:
Como se'pode observar, as
previsões do Banco Central
erammuito otimistas e "

"resta saber se as medidas

do governo também estão

sendo adotadas tendo
emmente previsões
tão equivocadas.

t.

Juros

bancários
.

De acordo com o Banco

Central, a taxa de juros
média caiu em agosto 0,6%
e agora está em 30,1% ao

ano, o que vem a ser o

menor patamar desde o
início da série em 2000.
Considerando as medidas

do próprio Banco Central,
que está reduzindo a

taxa básica de juros de
forma bem agressiva, este
resultado não deixa de ser

pífio. Ainda considerando a

Selie, que está em 7',5% ao

ano, o spred bancário para
chegar amais de 30% ao

ano é inacreditável.

No próximo dia 5 de
outubro, á cidade será a
sede o 14° Encontro de

CCQ, promovido pelo
Núcleo Catarinense de
r,Círculos de Controle de

, Qualidade, formado por
28 empresas catarinenses.
O evento acontece nas

instalações daArweg e

contará com palestras,
entrega do Prêmio
Catarinense de CCQ, além
de mostra de projetos. Uma
ótima oportunidade para
dirigentes de empresas
que ainda não adotaram o

programa conhecerem mais

a respeito desta poderosa
ferramenta para a redução
das perdase principalmente
aumento da produtividade.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Inadimplência
/\ inda de acordo com o Banco Cen

r\rral, a inadimplência em agosto se

manteve estável em 5,9%. Esta taxa ex

plica em parte da taxa média de juros
do mercado, pois nem todos os em-

préstimos estão sujeitos a esta taxa de
inadimplência e por isto as distorções
são muito grandes entre as diferentes

modalidades disponíveis. Todas, no

entanto, ainda estãomuito infladas.

Cinco sensos

o Conceito e Aplicação da Filosofia 5's é tema de treinamento

que acontece nos próximos dias 1 a 4 de outubro no Centro

Empresarial de.laraguá do Sul. Trata-se de uma ferramenta das

mais poderosas para amelhoria nas condições de trabalho e

aumento na produtividade, além de prevenir acidentes e melhorar

a qualidade de vida.A promoção é daApevi.

Ceiesc
A Celesc vai realizar serviços demelhoria no abastecimento de energia
elétrica em Iaragua do Sul, com o objetivo de evitar a ocorrência de

"apagões" no período de final de ano, prejudicando os lojistas da

região central em um dos melhoresmomentos de vendas do setor. As

quedas de energia ocorrem principalmente devido ao uso de aparelhos
de ar condicionado. A confirmação foi dada pelo gerente regional da
companhia Luiz Melro durante o encontro mensal da Câmara dos

Dirigentes Lojistas, realizado esta a semana. A Celesc realizamelhorias

na área central, como a instalação de um novo transformador, mas agora
são previstos novos investimentos, que devem girar em torno de R$ 200

mil. O consumo de energia elétrica na região doVale do Itapocu vem
'

crescendo a cada ano e em 2011 foi de 16% amais do que no período
anterior, enquanto no Estado o índice foi de 11%.

Um exército
Para que a indústria de Santa
Catarina possa crescer no

ritmo esperado até 2015,
será preciso contar com um

contingente de 461,5mil
trabalhadores com formação
profissional adequada. A
estimativa é do Senai, que
divulgou na última semana
a publicação Mapa do
Trabalho Industrial2012, que
aponta as principais áreas"
demandadas pelo setor. Para

mostrar aos jovens algumas
dessas oportunidades,
a instituição realizou o
eventoMundo Senai.

Bactérias
A Petrobras aposta nas
bactérias e em outros

microorganismos para
ampliar a produção de

petróleo em campos
maduros. As bactérias

são capazes de acelerar o

processo de degradação
dos hidrocarbonetos,
aumentando a

fluidez e desta forma

possibilitando o aumento

no aproveitamento dos
reservatórios. A estatal
ainda tem produção em

poços com mais de 40
anos de exploração.

QIDNA
SORTEIO N° 3006
04 - 24 - 28 - 46 - 72
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LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 808
04 - 06 - 07 - 10 - 11
12 - 14 - 16 - 17 - 18
20 - 21 - 22 - 24 - 25

www.ocpoline.com.br

PERÍODO

SELIC 7,5% 29.AGOSTO.2012

��;�� :: ��Yt�\�: :��!������:
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AÇÕES PETR4 22,37 -1,50%
VALE5 35,27 .. -1,62%
BVMF3 12,25 ... -2,39%

...........................................................................................................................................................................................

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT .. 0%

OURO .. 0%

US$ 111,820
US$ 1782,710

.ç.���º JJ..º.�.�M: �Nº! y.�� .
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.E.i.Y.ª9. . .c!l!.M .. ª.�2. ?I.�.Q.?.Q ?.I.�.Q�.ª ! :.Q,.1..15.o/.o.
LIBRA (EM R$) 3,2784 3,2818'" -0,43%

Aniversariantes
Comemoram aniversário de

fundação no dia 1 de outubro:

• 40 anos: Posto Alvorada

• 32 anos: Antares Pré- fabricados

• 31 anos: Lunender S.A.

• 30 anos: Cosmos Turismo

• 26 anos: Consistem Sistemas

• 23 anos: Farma Center

• 23 anos: Iamo Equipamentos
·19 anos: RoautoVeículos

• 17 anos: CFC Direção
• 17 anos: Farmácia Ekilíbrio

• 17 anos: Restaurante Tio Patinhas

• 14 anos: CSM Máquinas
• 13 anos: Dumke ComunicaçãoVisual
• 11 anos: Tecnoflex Sistemas

• 10 anos: Armazém das Embalagens

•
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No jogo político dos poderes institucionais, o
prefeito que tiver menos amparo partidário

I,

te�á mais dificuldade em conseguir recursos. In
felizmente, nesse modelo centralizador existente
no Brasil, amaior parte dos recursos fica retida em
Brasília.

Com exceção das verbas já direcionadas por
leis, como ICMS e Fundo de Participação dos Mu

nicípios (FPM) I para poder conseguir implantar
projetos de rnelho�ias,urbanas, cqmo grandes paví-

j

mentaçõés, ou ampliar o nÚ:mero de escolas e pos
tos de saúde, é preciso de diplomacia e organização

sa garantir emendas para os projetos de melhorias
previstas nos planos de governo.

p'or isso, nesse sistema centralízador, exige-se
,

cadavez mais o, apoio de representações, identi
ficadas nas figuras de deputados, senadores e mi
nistros que estejam alinhados com a proposta po
lítica do administrador municipal. Quanto mais
afinado o prefeito estiver com essas lideranças '

que detém o poder de liberar verbas, maior a pos
sibilidade de trazer recursos para o município. É
um jogo que s6 poderá ser mudado quando hou
ver uma reforma política.

o trabalho do preteito também exige
um traquejo político com deputados
federais e estaduais para garantir

emendas para os projetos de melhoria.

administrativa e política para ter as portas abertas

,

em Florianópoli,s o.urBrasília. Além disso",o traba
'lho do prefeito tamoem exige um traquejo político
com deputados federais e estaduais para que pos-

C�arge
DOMINGO, NO JOÃO MARCATTO

Do leitor

Aborto

Tenho acompanhado com

preocupação o projeto de
lei que tramita no Senado Fe
deral sobre a legalização do
aborto em casos específicos.
Tenho conceito contrário a essa

lei, principalmente nos mol
des e métodos em que querem
aprovar. O tema é polemico e

requer um estudo profundo,
com a participação de toda a

sociedade. Não podemos nos

calar diante de uma questão tão
abrangente e intrigante, pois
atinge corpo, alma e espírito.
Não é caso de julgar apenas os

sentimentos e a capacidade da

mãe, para sugerirmos o vere

dito, mas também, ou princi
palmente de alguém indefeso,
a quem será vetado seu direito
de apelar, ou questionar, de
concordar ou se opor ao seu

desafortunado destino. A Cons

tituição Federal garante que
todos são iguais, sem distin

ção de qualquer natureza. A lei

proclama, portanto, o direito à

vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade. Do
ponto de vista biológico, a vida
se inicia com a fecundação, o

embrião ou feto representa um
ser individualizado, com uma

carga genética própria. O direi
to à vida é o mais fundamental
de todos os direitos, já que se

constitui em pré-requisito à
existência e exercício de todos
os demais direitos.

A questão do aborto para
muitos pode até ser relativo,
mas o direito a vida é absoluto.
O assunto é muito complexo
e não pode ser visto apenas
como uma queda de bra

Ç9 entre ciência e religião, e

ou entre "cultos" e culturas.
Sou da opinião que o assun

to deve ser apoiado sobre três

colunas, que são os pilares da
família e base da sociedade:
respeito, honra e honestidade.

Wilson lUves Carneiro,
Empresário

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

•

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Pobre ursinho!
Nunca ganhei um ursinho de pelúcia na vida,

não sei qual teria sido a minha reação se um

dia o tivesse ganhado. Como gosto bichos, acho
que o vínculo seria mais ou menos parecido. Pois
é, mas o tempo passou e um dos mais afetivos sím
bolos da infância, o ursinho de pelúcia, agora apa
rece nas telas do cinema num filme americano que
me faz pensar nos tempos por que passamos.

Venho ao assunto porque o sucesso do filme
TED está produzindo muitos debates pelo modo
como se comporta o protagonista do filme, um ur

.sinho de pelúcia que cresce junto com seu dono e

passa a ter modos de gente...
Quem jogou gasolina na fogueira do 'filme foi um

ex-delegado e hoje deputado: Protógenes Queiras. O
deputado foi assistir ao filme com o filho, um guri de
11 anos, e saiu arrepiado do cinema. No filme, o ur
sinho' que cresceu junto com o dono, cheira cocaína,
fumamaconha, gosta de orgias, não estuda nem tra

balha. Quer dizer, fizeram do ursinho um ente preju
dicial à imagem infantil dos ursinhos de pelúcia. Mas
agora é assim, vale tudo, parece que estamos outra

vez diante dos últimos dias de Pompeia. Tudo que é
escandaloso está moda e os protagonistas não estão

nem aí, vergonha que é bom, nada. Pois dia destes
uma 'cantora brega - e famosa - não ousou dizer que
dentro de quatro paredes ela se torna amaior quenga
'do Brasil? Pode uma asneira dessas?Agora pode.

Uma outra coitada fez cirurgia estética (?) vagi
nal e saiu dizendo aos jornais que a "pipinha'ficou
linda... E ninguém se ruboriza mais. Contos de fa

das, histórias infantis hoje são para crianças "do

entes", as modernas querem desfilar em passarela,
vestir-se como o pai e amãe, dormir demadrugada,
intrometer-se nas conversas de adultos, desrespei
tar professores e tudo dentro do convencional, da

asquerosa pedagogia do amor que a tudo permite. E
agora, para colocar a cerejinha em cima desse bolo

nojento damodernidade, o ursinho de pelúcia é um
,

promíscuo. E viva a vida dos devassos, amaioria...

Cremes
Numa revista Claudia, a mulher pedia conse

lhos a uma psicóloga. Ela levou o namorado para
dormirno apartamento com ela e no dia seguinte
o cara ficou meia hora no banheiro usando os cre

mes dela que por lá encontrou. Ela não engoliu o

fato e queria conselhos. - Ah, preciosa, pede para
mim o conselho, pede. Tu ainda queres conselho,
tonta? Olha, se não te cuidares, o próximo passo

,

dele será te pedir dinheiro para o ônibus ...

Quem'!
Quem é que picha as paredes e quebra as vidra

ças da escola? Quem é que quebra os banheiros?

Quem é que rouba e incendeia escolas? Alunos da
escola ou ex-alunos, sempre eles. Esses bandidos
têm que ser pegados e levar a "madeira" corretiva ...

Ah, e os colégios têm que elaborar a lista dos "fi
chas sujas" e passá-las a todas às outras escolas,
com nomes, endereços e o mais. Sem falta.

Falta dizer
Nada escapa ao olho de mulher. Corretores fi

cavam intrigados com as dificuldades para vender

alguns "bons" e bem localizados apartamentos.
Descobriram que enquanto os homens se encan

tavam com isto e com aquilo, as mulheres, silen
ciosamente, torciam o bico e não fechavam o ne

gócio. Motivo? Elas notavam que os apartamentos
tinham poucas tomadas nas paredes ... Ah, o olho
das mulheres! Elas compram ou não compram, e
decidem o sucesso do comércio mundial.

Fale conosco
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• Presidente - Dilma Roussef - PT
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• Vice
Governador

- Eduardo
Pinho

Moreira -

PMDB

Nova Jaraguá
PP / PMDB / PC do B / PT / PDT / DEM /

PMS / PMN / PT do B / PTN

• 2 Senadores
• Casildo Maldaner - PMDB
• Luiz Henrique - PMDB

�::======�P.:��CI:O:OO�====�==��
PLANALTQ

• 11 Deputados Federais
• Celso Maldaner - PMDB, Décio
Lima - PT, Edinho Bez - PMDB,
Esperidiôo Amin - Pp,João Pizollalti - Pp,
Luci Choinacki - PT,Mouro Mariani -

PMDB,Pedro Uaai - PT, Rogério Peninha

Mendonça - PMDB,Ronaldo Benedet -

PMDB, Valdir Colalto : PMDB

• 3 Deputados
Federais

• Jorginho Mello - PSDB,
Marco Tebaldi - PSDB

e Onofre Santo

Agostini - PSDB

"."•.
.1 Senador
• Paulo Bauer - PSDB

CONGRESSO
NACIONAL

• 5 Deputados
Estaduais

• Dóia Guglielmi
- PSDB, Gilmar
Knaesel - PSDB,
Marcos Vieira
- PSDB, Nilson
Gonçalves -

PSDB e Serafim
Venzon - PSDB

• 24 Deputados Estaduais
• Aldo Schneider - PMDB, Ana Paula Lima - PT, Angelo
Albino - PCdoB, Antonio Aguiar - PMDB, Carlos Chiodini
. PMDB, Dirce Heiderscheidt* - PMDB, Dirceu Dresch - PT,
Edison Andrino" - PMDB, Elizeu Maltos - PMDB, Jailson Lima
- PT, Joares Ponticelli - Pp, José Milton Scheffer - Pp, Luciane
Carminalti - PT, Manoel Mota - PMDB, Mauro de Nadal* -

PMDB, Moacir Sopelsa - PMDB, Neodi Sarelta - PT, Padre
Pedro Baldissera - PT, Reno Caramori - Pp, Romildo Titon
- PMDB, Sargento Amauri Soares - PDT, Silvio Dreveck - Pp,
Valmir Comin - Pp, Volnei Morastoni - PT

Ainda que sejam apenas alternativas

paliativas, e não a solução, a articulação
política entre os jogadores dos governos

municipais, estaduais e federais pode evi
tar um "rebaixamento" e dar uma força
para o desenvolvimento dos municípios,
na questão da captação de recursos para
investimento.

Segundo explicou o diretor executivo

da Fecam, Alexandre Alves, deputados
estaduais e federais e senadores podem
intermediar politicamente um repasse
estadual ou federal para as Prefeituras.

Através de convênios, emendas par
lamentares da Assembleia Legislativa e

.

recursos da cota do ICMS - repasse de

parte do dinheiro advindo do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Servi

ço - é que o dinheiro do Estado chega aos
municípios. Já os recursos nacionais vêm
através dos fundos de participação, da
educação, convênios e emendas parla
mentares da Câmara dos Deputados e do

Senado. Daí a necessidade de ter um time

completo e com jogadores em todas as

posições. Ou seja, ter deputados estadu

ais e federais e senadores vestindo ames

ma camisa dos partidos que compõem a

base do governomunicipal.
"Isso se chama governabilidade", es-

Jaraguá QuerMais
PR / PSDB / PSC

Recursos dependem de articulações políticas

Coligação laraguá, Aqui É Meu lugar
PSB

CoIl9<lção o povo nOVllmente
PSO.f>S8.N.f'I1!.PRIl.PPS.f"iDC

PESQUISA CONFIRMA!
.

Massaranduba quer

ER ES 5!

56,35%

clareceu o mestre em Sociologia Política,
Dauto da Silveira. Segundo o ·professor,
quanto maior for a estrutura de partidos
de um governo ou sua coligação partidá
ria,maior serão as formas amplas de atua
ção política. IIÉ o princípio da articulação.
Por esta razão, alguns candidatos a prefei
to lutam pela formação de uma ampla co
ligação partidária, pois através dela a sua

capacidade de governar omunicípio, esta
do ou nação, torna-se assegurada", disse.
Entretanto, o professor chama a aten

ção para o fato de que essa situação
pode impedir o direito de governar
um município de forma justa, já que

aquele que não tiver um governo com

apoio estadual ou federal pode acabar

ficando de fora na hora dos repasses.
IIOS recursos (a serem repassados), em
tese, não são definidos pela estrutura

partidária de um determinado governo
e, sim, por elementos legais provindos

.

constitucionalmente. Há leis para definir

a liberação dos recursos, contudo, são

muitas vezes subjugadas pelas práticas
políticas ditas acima", declarou Silveira.

Mesmo estando longe do ideal, o di

retor executivo da Fecam reconhece: 110

repasse de recursos para omunicípio tem
que passar pelo envolvimento político".

• Assistente Social
• Professora

• Líder Comunitária
f

• Presidente dos

belrroe- UJAM

Pesquisa realizada pela empresa Sintese Pesquisas e Assessoria ltda e registrada
sob o protocolo nO 5C-00213/2012 no TRE/Se. Contratante: Orlando Luiz Bona.

Amostra: 417 pessoas. Período: 10/09/12 a 10/09/12.
Margem de Erro: 4,80% para mais ou para menos.

...
'"

�
www.45fernando.com.br Prefeito I .

Massaranduba crescendo FERNANDO �
com seriedade e trabalho. Vice-Prefeito �

� ICoUgação �:r ",..�_ ..; P..__..
SESAR TASS. �
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Eleições 2012

Quem é
•

que joga no
meu time?

No jogo político, a composição .

partidária pode influenciar na busca

por recursos governamentais

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Da mesma forma que urn time precisa de bons atle
tas em todas as posições estratégicas, urn prefeito

depende do apoio de políticos nas esferas estadual e fe
deral do governo para ser capaz de driblar as barreiras

orçamentárias da administração pública e dar conta de

atender aos gritos da torcida. Neste caso, do cidadão.

.

Durante o período de formação das coligaçõesma

joritárias para as eleições municipais, essa neces

sidade de apoio partidário é um fator que costuma

ser levado em conta. Em Jaraguá do Sul, o resultado

das convenções partidárias, realizadas em junho, foi
a consolidação de três chapas: HO Povo Novamente",
da candidata Cecília Konell (PSD), "Nova Jaraguá", do
candidato Dieter Janssen (PP) e "Iaraguá Quer Mais",
do candidato MoacirBertoldi (PR).

Compostapelos partidos PSD, PSB, P\T,PIB, PRE, PPS
e PSDC, a aliança de Cecília conta com o apoio partidário
do governador do Estado, Raimundo Colombo (PSD), de

dois deputados federais, urn do PPS e outr� do PSD.Ape
sar de enxuta, a chapa de Bertoldi pode garantir o apoio
de urn senador e três deputados federais, todos do PSDB.

Já a chapa de Janssen contaria com o reforço de

dois senadores do PMDB, 11 deputados federais, dos

partidos PMDB, PT e Pp, um deputado estadual da

região, Carlos Chiodini (PMDB), um vice-governa
dor do Estado, também peemedebista, além do su

porte da presidente do Brasil, Dilma Roussef, do PT.

Mas por que, exatamente,

é preciso tanto apoio?

De acordo com a Constituição Federal, do total ar-
. recadado ao ano pelas Prefeituras, 25% deve ser aplica
do na educação e 15% na saúde. Já para os gastos com

a folha de pagamento de pessoal, a Lei da Responsa
bilidade Fiscal determina urn limite máximo de 60%

da receitamunicipal para este item, sendo este o mais

oneroso. Desses 60%, 6% é o máximo que pode ir para
o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas doMuni

cípio' quando houver, e 54% é o máximo a que o Exe

cutivo tem direito.
Considerando que dificilmente urnaPrefeitura gasta

ria todo seu orçamento com apenas três itens, mas ain

da assim dispensando 50% para a folha de pagamentos,
restariam cerca de 10% para ser investido nos demais

setores, como infraestrutura, habitação, saneamento, etc.
Então, como governarurnacidade com tão poucos recur

sos?A saída parece fácil, basta acionar o time e angariar
verbas com os governos estadual e federal. Mas muitas

vezes o gol, que parece certo, não acontece. .

É o princípio
da articulação.
Por esta razão,

alguns candidatos
a prefeito lutam

pela formação
de uma ampla
coligação

partidária, pois
através dela a

sua capacidade
de governar o

município, estado
ou nação, torna-se

assegurada.

Dauto da

Silveira,
sociólogo

• Governador

Raimundo
Colombo -

PSD

• 2 Dep�tados
Federais

• Carmen Zanotto . PPS

e Jorge Boeira . PSD

•••••

CONGRESSO
NACIONAL

• 11 Deputados
Estaduais

• Gelson Merisio . PSD,
Cesar Souza Júnior -

PSD, Ciro Rozo* - PSD,
Darci de Matos - PSD,
Ismael dos Santos - PSD,
Jorge Teixeira - PSD,
José Nei A. Ascari - PSD,
Kennedy Nunes - PSD,
Maurício Eskudlark*
- PSD, Narcizo Parisotto -

PTB, Sandro Silvo" - PPS

-

PREFEITURA

o POVO Novamente

PSD / PSB / PV / PTB /
PRB / PPS / PSDC

Municípios nas
dependências daUnião

o coordenador da Escola de Gestão e Cidadania

Oficina Municipal, de São Paulo, José Mario Brasi

liense Carneiro, explica que com a Constituição de

1988, os municípios ganharam o status de entes da

Federação, ou seja, passaram a ter autonomia políti-
ca, administrativa e financeira.

.

Contudo, de acordo com o coordenador, a inde

pendência econômica não chegou a ser concedida

de fato. HOmodelo atual de distribuição dos recursos

ainda é omesmo da ditadura, que centraliza tudo na

União", afirmou. De acordo com Carneiro, 70% do

que é arrecadado hoje pela União fica represado em

Brasília, enquanto que em países como Alemanha e

Estados Unidos, a parcela fica em torno de 40% do

total. H Os municípios ficam com apenas 12% da re

ceita tributária nacional", reforçou o presidente da

Federação Catarinense dos Municípios (Fecam),

DouglasWarmling.
Aliado a isso, os municípios ainda precisam en

frentar a perda de receita por conta de determina

ções federais, como a redução do Imposto sobre

Produtos Industrializados (IPI) e o cumprimento do

piso nacional para os professores estaduais. De acor
do comWarmling, a projeção orçamentária para to
dos os municípios brasileiros neste ano era de um

repasse de R$ 3,64 bilhões. Mas com tais determina

ções, a União poderá deixar de repassar cerca de R$
25 milhões. "Vai ser difícil para os prefeitos fecharem
a conta este ano", afirmou.
a resultado dessas amarras orçamentárias é

\

que as prefeituras acabam dependentes de recur

sos, como o Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) e o Fundo deManutenção e Desenvolvimento

da Educação Básica (Fundeb), tendo ainda que estar

sempre em busca de convênios, editais, emendas .

parlamentares, para suprir a falta de dinheiro para

investimento, "causando a perda de autonomia dos

municípios", detalhou Carneiro. "Esses fundos e re

cursos se assemelham às mesadas. É como um ado-

lescente que depende do pai e da mãe", compara.

Gestão dos recursos

Na visão do coordenador paulista, ficar dependen
te de tais "mesadas" pode implicar namá gestão des

ses recursos. "Quando você ganhamesada, não pensa
muito namelhor forma de gastá-la. Diferente de quan
do você trabalha para receber o dinheiro", analisou.

Em seu entendimento, para vencer o orçamento

apertado, o prefeito deve melhorar a qualidade dos

gastos, sendo importante estar cercado por uma

boa equipe para fazer licitações mais econômicas,

formar convênios com outros municípios para ba

ratear preços na compra de produtos ou serviços,
entre outros. Outra medida importante é aumentar

a arrecadaçãomunicipal. "Mas isso significa aumen-:
tar o IPTU (Imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana), o ISS (Imposto sobre serviços de

qualquer natureza), e nenhum prefeito gostaria dis

so", informou .

Portanto, a saída ideal para o problema, tanto
na visão do coordenador como na do presidente da

Fecam, é a execução de uma reforma tributária, que
descentralizaria os recursos federais, para uma me

lhor distribuição. Entretanto, essa é uma discussão

antiga que divide opiniões e parece não ter previsão
para acontecer.

GUMZ
Contabilidade
Consultoria Empresarial

CiIW: 06&26910
PrOfissi{!n;:llismo

Corn�etênda
Credibilidade

hpil!' i1!�I)
��A'Jl�·'.f'� �

Confiança

www.gumzcom.brgumz@gumz.wm.br

(47)3371-4747 UM" PARCERIA QUE UÂClMI. Desde 1978
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• Presidente - Dilma Roussef - PT

.'11.'"

• Vice
Governador

- Eduardo
Pinho

Moreira -

PMDB

Nova Jaraguá
PP / PMDB / PC do B / PT / PDT / DEM /

PMS / PMN / PT do B / PTN

• 2 Senadores
• Cosi Ido Maldaner - PMDB
• Luiz Henrique - PMDB

�==�����P:A��C:IO�D�O�==�====��
PLANALT()

"'11••'

• 24 Deputados Estaduais
• Aldo Schneider - PMDB, Ana Paula Lima - PT, Angelo
Albino - PCdoB, Antonio Aguiar - PMDB, Carlos Chiodini
- PMOB, Dirce Heiderscheidt* - PMDB, Dirceu Dresch - PT,
Edison Andrino* - PMDB, Elizeu Mattos - PMDB, Jailson Lima
- PT, Joares Ponticelli - Pp, José Milton Scheffer - Pp, Luciane
Carminatti - PT, Manoel Mota - PMDB, Mauro de Nadal* -

PMDB, Moacir Sopelsa - PMDB, Neodi Saretta - PT, Padre
Pedro Baldissera - PT, Reno Caramori - Pp, Romildo Titon
- PMDB, Sargento Amauri Soares - PDT, Silvio Dreveck - Pp,
Valmir Comin - Pp, Volnei Morastoni - PT

.1 Senador
• Paulo Bauer - PSDB

• 3 Deputados
Federais

• Jorginho Mello - PSDB,
Marco Tebaldi - PSDB
e Onofre Santo

Agostini - PSDB

CONGRESSO'
NACIONAl

• 5 Deputados
Estaduais

• Dóia Guglielmi
- PSDB, Gilmar
Knaesel - PSDB,
Marcos Vieira
- PSDB, Nilson
Gonçalves -

PSDB e Serafim
Venzon - PSDB

Jaraguá Quer Mais

PR / PSDB / PSC

clareceu o mestre em Sociologia Política,
Dauto da Silveira. Segundo o ·professor,
quanto maior for a estrutura de partidos
de um governo ou sua coligação partidá
ria,maior serão as formas amplas de atua
ção política, uÉ o princípio da articulação.
Por esta razão, alguns candidatos a prefei
to lutam pela formação de uma ampla co
ligação partidária, pois através dela a sua

capacidade de governar omunicípio, esta
do ou nação, torna-se assegurada", disse.
Entretanto, o professor chama a aten

ção para o fato de que essa situação
pode impedir o direito de governar
um município de forma justa, já que

Recursos dependem de articulações políticas

• 11 Deputados Federais
• Celso Maldaner - PMDB, Décio
Lima - PT, Edinho Bez - PMDB,
Esperidião Amin - Pp,João Pizollatti - Pp,
Luci Choinacki - PT,Mauro Mariani -

PMDB,Pedro Uczai - PT, Rogério Peninha
Mendonça - PMDB,Ronaldo Benedet -

PMDB, Valdir Colatto -, PMDB

.

recursos da cota do ICMS - repasse de

parte do dinheiro advindo do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Servi

ço - é que o dinheiro do Estado chega aos
municípios. Já os recursos nacionais vêm
através dos fundos de participação, da
educação, convênios e emendas parla
mentares da Câmara dos Deputados e do
Senado. Daí a necessidade de ter um time

completo e com jogadores em todas as

posições. Ou seja, ter deputados estadu
ais e federais e senadores vestindo a mes

ma camisa dos partidos que compõem a

base do governomunicipal.
"Isso se chama governabilidade", es-

Coligação Jaraguá, Aqui É Meu lugar
PSB

CoU9iJçàc o povo novamenté
PSD.PS8.l'II,!'I1l.I'RJj,PI'S.PSOC

Ainda que sejam apenas alternativas

paliativas, e não a solução, a articulação
política entre os jogadores dos governos
municipais, estaduais e federais pode evi
tar um "rebaixamento" e dar uma força
para o desenvolvimento dos municípios,
na questão da captação de recursos para
investimento.

Segundo explicou o diretor executivo
da Fecam, Alexandre Alves, deputados
estaduais e federais e senadores podem
intermediar politicamente um repasse
estadual ou federal para as Prefeituras.

Através de convênios, emendas par
lamentares da Assembleia Legislativa e

PESQUISA CONFIRMA!
Massaranduba quer

FER E 45!

,35%

Pesquisa realizada pela empresa 5intese Pesquisas e Assessoria Ltda e registrada
sob o protocolo nO 5C-00213/2012 no TRE/5C. Contratante: Orlando Luiz Bona.

Amostra: 417 pessoas. Período: 10/09/12 a 10/09/12.
Margem de Erro: 4,80% para mais ou para menos.

Massaranduba crescendo
com seriedade e trabalho.

oUgaçao ______:z_ /�! It_
Vice-Prefeito

SESARTASSI

aquele que não tiver um governo com

apoio estadual ou federal pode acabar
ficando de fora na hora dos repasses.
"Os recursos (a serem repassados), em
tese, não são definidos pela estrutura

partidária de um determinado governo
e, sim, por elementos legais provindos
constitucionalmente. Há leis para definir
a liberação dos recursos, contudo, são
muitas vezes subjugadas pelas práticas
políticas ditas acima", declarou Silveira.

Mesmo estando longe do ideal, o di
retor executivo da Fecam reconhece: "o

repasse de recursos para omunicípio tem
que passar pelo envolvimento político".

• Assistente Social
• Professora
• Líder Comunitária

,

• Presidente dos

bairros - UJAM

3111
...
'"

�
wVJw ..45fernando.com.br Prefeito �

FERNANDO �.
�
�
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Concurso
na Câmara
o presidente do Legislativo,
Francisco Alves (PT), está
confiante de que até segunda
feira, dia 1, vai estar com o

parecer do jurídico da União
dosVereadores de Santa
Catarina (Uvesc) sobre o

concurso público na Câmara.
Se isso acontecer, na terça
feira o projeto indicado já deve
entrar na pauta.

•

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

Na base da Justiça
No programa eleitoral de ontem,

a candidata Cecília Konell (PSD)
disse que construção da ponte que
liga os bairros Amizade e Rau será a

prioridade número um. Não bastasse
isso, a obra vai acontecer, segundo a

propaganda, onde a Justiça determi
nar. Fazer o que a Justiça determina é
o mínimo que se espera de uma ad-

ministração pública. É curioso ouvir

que a obravai serprioridade, umavez
que foi a própria administração que
tentou mudar a construção de lugar,
provocando desentendimentos com

a população local e desrespeitando Q

Plano Diretor, o que gerou o entrave

jurídico. Passaram-se quatro anos e

nada foi resolvido.

Lugar comum
Os embates legais na atual administração têm sido comuns. O último, e
que deu o que falar, foi referente à situação da Amvali. A Prefeitura se dizia

fora da associação e afirmou que não teria interesse de retornar à entidade,
acumulando uma dívida de quase R$ 300 mil, já que o desligamento do
município não ocorreu da forma como exige o estatuto, que inclui votação
na Câmara de Vereadores. Foi preciso o promotor do Ministério Público
Estadual abrir um inquérito civil para o Paço recuar e regularizar a situação.

Que cidade
é essa'!
A pesquisa eleitoral divulgada
ontem pela Cooperfil utilizou
aproximadamente 66% de

pessoas com renda de até
dois salários mínimos como
fonte de informação. Será que
amaioria da população se

enquadra neste perfil?

Orçamento 2013
As Prefeituras de Corupá e Schroeder são as únicas da
região que ainda não encaminharam para as Câmaras
de Vereadores o projeto da Lei OrçamentáriaAnual

. (LOA). Em Corupá, a previsão é de que o projeto seja
entregue até o dia 15 de outubro com um orçamento de
33 milhões para o próximo ano. Em Schroeder, o projeto
deve chegar à Câmara na segunda-feira, dia 1.

A estimativa é de 38 milhões para 2013.

UM
Contabilidade

j _- -----

Acabou
A partir da próxima legislatura
não existirá mais voto secreto

na Câmara de Massaranduba.
O compromisso foi assumido
pelo presidente do Legislativo .

Pier Gustavo Berri (PMDB),
quando foi eleito presidente da
Casa de Leis. De carona veio a

lei que obriga os parlamentares
a ficar até o fim das sessões,
não podendo deixar o plenário
durante a palavra livre. Se fosse
em Iaraguá do Sul tem gente
que iria chiar, pois raramente
acompanha a última parte
da sessão, não éWinter?

A semana

'São propostas qtle
há anos estamos tentando

negociar, mas até hoje
- . ,

nao tivemos sucesso,

1. LUIZ ORTIZ PRIMO, presidente do Sindicato
dos Servidores Públicos (Sinsep), falando

das reivindicações da entidade.

'Sempre focamos em fazer
algo de bom para a cos'nunidade
e para isso propomos uma

agenda po.sitiva apontando
§'fopostas e não ern atacar

as pessoas.'
2. DIETER JANSSEN (PP),

candidato a prefeito, em referência ao seu
.

baixo índice de rejeição apontado pela pesquisa.

'Não é a primeira vez que
venho aqui para tratar

deste assunto, Mas agora
não viemos assinar nada.
Vien10S trazer para vocês
verem a publicação de

hoje do-Diário Oficial
da União, onde consta
o edital de licitação do

. projeto executivo do

segundo lote da BR-280.'
3. IDELI SALVATTI,

ministra, durante a apresentação do edital
de duplicação da rodovia, na Acijs, segunda-feira.

'É uma forma de darmos 'exemplo
na politica, pois a população está
desacreditada. Estamos mostrando

que é possivel fazer política sé,-ia ..
'

4. PIER GUSTAVO BERRI (PMDB),
presidente da Câmara de Massaranduba, sobre

a aprovação do fim das votações secretas.

. 'Jaraguá, polo
- ",.] Iecoucnraco o,e rrran,(, ec,

importância ern Santa
C:ara rin ''l l){"e· (""'1"erx daII...�"", (.: ,,, lU, ..t . ,t.::.«., .r' , ..r - ...." ()f" ... ' I:;/l.

presença do goverl10
federal em obras ele
iníraesrrutura. '

5. MÔNIKA CONRADS,
presidente da Acijs, na apresentação
do edital de duplicação da: BR-280.

--------.
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Modelo de
,." ,

gestão e
premiado

Qualidade dispensada no atendimento
aos pacientes garantiu o terceiro lugar
JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

Quando entramos em um hos

pital, geralmente nos senti
mos fragilizados fisicamente e psi
cologicamente. Nesse momento,
a qualidade no atendimento dos
enfermeiros e médicos faz toda a

diferença na recuperação e no aco

lhimento dos pacientes. Para ga
rantir � bom trabalho é preciso
esforço coletivo, a sintonia de toda
a equipe e um bom plano de ges
tão. Essas são algumas virtudes que
os colaboradores do Hospital eMa- .

ternidade Iaraguã (HMTI desenvol
vem diariamente e que resultaram
em reconhecimento estadual neste
mês, com a premiação do Instituto
Santé pelo desempenho no Progra
ma de Melhoria Contínua na Ges
tão e Assistência em Serviços de
Saúde em Santa Catarina (Progess),'
na categoria bronze. A cerimônia
da premiação aconteceu no dia 13
de setembro, durante a abertura do
33° Encontro Catarinense de Hos

pitais, em São José.
O prêmio é um reconhecimento

aos planos de gestão que atendem
aos quesitos do Progess. Esta é a se

gunda edição do prêmio e a primei
ra vez que a entidade jaraguaense
participa. São analisadas práticas
de liderança, estratégias, planos,
indicadores, clientes, resultados e

o modelo de govemança corporati
va, por exemplo. Para concorrer, os .

hospitais passam por um processo
onde apresentam um relatório com

essas informações e, em seguida,

'"

E preciso cuidado
no atendimento,
respeito e ética.
Cada pessoa
é importante,
única. Isso é
acolhimento.

Silvia ,R.TOllezel;
técni(!a.

uma comissão visita os locais para
conversar com os próprios funcio
nários e comprovar as informações
recebidas. 110 prêmio veio como

uma consequência do nosso pró
prio aprimoramento", declarou a

assessora de gestão do HMJ, Fran
ciesca Farias. Na visão da assesso

ra, a premiação também permite a

comparação entre as instituições e,

consequentemente, fomenta a bus
ca constante pela excelência no se

tor, cuja preocupação com a gestão
ainda é recente no cenário nacional.
"Historicamente, os hospitais nas

ceram ligados às instituições religio
sas, então se pensavamais em filan

tropia do que no futuro do próprio
hospital. Atualmente, percebe-se
que os hospitais estão se profissio
nalizando mais", explica.

Caráter social

Segundo Farias, o HMJ tem três

prioridades: a ampliação do setor
de cardiologia, amelhoria contínua
na gestão e o Projeto Acolhimento,
que capacita os funcionários para
um atendimento mais humaniza
do. "Quem trabalha há muito tem

po na área hospitalar perde a aten

ção e a sensibilidade. Então é preciso
trabalhar isso constantemente, para
que as pessoas se sintam acolhidas

sempre", explica. Na opinião da as

sessora, o caráter social é o que des
tacou a entidade na premiação.

O cuidado não é só com os pa
cientes, mas também com os pró
prios enfermeiros, atendentes, mé
dicos ou auxiliares. Silvia Regina
Tonezer é técnica em enfermagem e

trabalha oito horas por dia, há qua
tro anos, no setor de clínica médica
e clínica cirúrgica. Ontem, ela esta
va em treinamento com o restante

.

da equipe e revelou o seu método
de trabalho. "Primeiro vem a edu

cação. É preciso cuidado no aten -
.

dimento, olho no olho, respeito,
cumplicidade e ética. Ah, e sempre
amar o que faz", enfatizou. "Cada
pessoa é única, é importante. Isso
é acolhimento", constatouTonezer.

FOTOS MARCELE GOUCHE

DEDICAÇÃO Silvia Regina Tonezer passa por treinamento em equipe

A humanização é fundamental
A necessidade de carinho no atendimento

hospitalar torna o Projeto Acolhimento um

dos pontos fortes da gestão do Hospital e Ma
ternidade Jaraguá (HMJ). A gerente adminis
trativa e integrante da equipe que coordena a

campanha, Margit Raboch Strelow, esclarece
que o projeto é um esforço coletivo na enti
dade. É um trabalho diário devido à impor
tância da consciência e à rotatividade dos co-

/

laboradores. "Um paciente passa por quatro
equipes diferentes durante uma internação,
então é preciso que todos tenham a mesma

filosofia de trabalho", garantiu Strelow.
A campanha começou em novembro de

2011 com um concurso interno para a esco-

lha de uma frase que representasse o projeto.
O auxiliar de enfermagem Andielson prado
dos Santos definiu com "Acolhimento: mais

que um conceito, um objetivo". Essa foi a pri
meira de quatro etapas. A etapa atual abrange
um outdoor em frente ao hospital e a conti
nuidade na integração entre os colaborado
res: Na terceira etapa, o outdoor divulgará
frases dos clientes e, na quarta, será trabalha
da a aproximação da comunidade à entida
de. I'A comunidade merece esse retorno, pois
sempre que o HMJ precisou de algum apoio
ou doação as campanhas foram atendidas",
acrescentou a assessora de Gestão do HMJ,
Franciesca Farias.

PARCERIA
Assessora de
GestãO do IIlVIJ,
Franciesca

Farias, também
destaca o apoio
recebido pela

.

comunidade
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Sociedade FalDiliar
de Diversões e a Banda

do Tiro de Guerra
A. Sociedade Familiar de Di

versões iniciou suas atividades
com espetáculos de teatro e

música no dia 29 de setembro
de 1928, com apresentação de
duas peças teatrais no salão G.B.
Blanck. Os atores amadores fo
ram muito aplaudidos: Álvaro
de Oliveira, Godofredo Torrens,
Lony Fischer, Paulo Kock, Fran
cisco Fischer Ir, �Arthur Brei-

thaupt, Lucie Buck, Leopoldo
May, Hans Blanck, Anita May,
Otilia Thiedke.

A banda que abrilhantou o

evento foi a do Tiro de Guerra

Jaraguá, criada dois meses an

tes e sob a regência do maestro

Santos. Em apenas dois meses

de treinamento encantaram a

todos. Esta banda abrilhantou
diversos eventos posteriores.

Propaganda política inovadora

1982, ano de eleições municipais. Diversos candidatos para
a funçã� de.vereador em Iaraguá do Sul. Somente uma propa
ganda diferente para chamar a atenção e conquistar o voto do
eleitor! Nessa época, ainda não havia a maciça confecção de

"santinhos", sendo poucos os candidatos que o utilizavam.

ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO

A P b I-
.

Antes de V. S. comprar seus moveis,

.
O· U ICO II visite, sOem compromisso, a nossa loja,

onde encontrará, para pronta entrega
e a preços reduzidos:

TRIOS ESTOFADOS em couro, veludo e gobelin a partir de Or$ 1.300,00.
, DIVÃS ESTOFADOS em veludo e- gobelin desde Or$ 400.00.

,

POLTRONAS de radio e de balanço estofados em veludo e gobelin a partir
de Cr$ 250.00.

.

.

OOMPLETO sortimento d� tapetes para todos os fins,' gongoleum, trilhos
_ .... ,

.

a preços médicos.
'

Ci.
':.

'
•.:

CAMAS PATENTE de alta reputação para casal.' solteiros Q de crianças:
.

" 'ESTR;'\.�O DE AÇO americano e galvanizado nâcional.:
.

i, i: .; 90LCHOES . para cama de solteiros e de casal 'a partir de Cr$ 120.00.

.

.
.

IS,ell�11 t;llllnUt DE JULIÀNO' STINGIIEN "

Rua Marechal Deodoro N. 319 --c JARAGUÁ DO SUL

Partido não pôde fazer comício
,devido às condições das estradas
Frente Jaraguaense, formada

pelos partidos UDN, PDC, PSP
e dissidentes do PTB e simpati
zantes do PRP, não pôde realizar
seu comício em setembro de
1965 na casa comercial de Gilio

Lenzi, porque a estrada de Ribei
rão Grande do Norte continuava
intransitável. No domingo ante

rior ao comício, o Padre Afonso

teve que solicitar um trator para
fazer a passagem pela referida
estrada, para chegar à Igreja e re

zar amissa. Segundo denúncias
publicadas, as administrações de
fachada sempre terminavam as

sim. Falta de prestação de contas
dos recursos aplicados durante a

gestão e diversos problemas so

brando pela cidade. .

Co�elho Municipal de
Cultura - seis anos de criação

Sendo criado pela Lei nv 4444 raguaense, através de incentivos
de 28 de setembro de 2006, o financeiros do Fundo Municipal
Conselho Municipal de Cultura de Cultura, através de oficinas,
vem cumprindo seu objetivo de cursos e atividades culturais. Já
propor a formulação de políti- foram investidos em torno de
cas públicas visando o fomento, três milhões de reais em mais
desenvolvimento de atividades de 250 projetos culturais desde
culturais e preservação do Patri- 2009. Recentemente concluiu
mônio Cultural do Município de o Plano Municipal de Cultura e

Iaraguá do Sul. está em processo de finalização
Composto por vinte conse- do projeto de lei do Sistema Mu

lheiros titulares e, seus respec- nicipal de Cultura. Somente as

tivos suplentes, congrega todas sim teremos uma gestão pública
as áreas culturais na finalidade cultural voltada aos anseios da
única de promover a cultura ja- comunidade.
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. Pedro Garcia

Para Vereador

CD

� ara quem acompanha minha trajetória política, sabe

� que m�u trabalho é sério e com garra e dedicação grandes
ii: conqulstas foram alcançadas para o desenvolvimento de
g nossa sociedade e para o bem estar do povo.
� EAst� dedicação por uma melhor gestão, mais

� econonnca e com melhores resultados, bem como a

� fiscalização da receita pública e a disposição para atender

�
os anseios da comunidade, são razões para pedir o seu

::í voto, dos seus familiares e amigos, paracontinuar a lutar e
8

�. conquistarmelhorias para todos. ..
�'�_""•••'"_,.""",.;'

www.ocponline.com.br

Juliano Stinghen abriu
em 1944 uma empresa
de móveis com oficina

anexa, situada na
rtua Floriano Peixoto.

Posteriormente,
transferiu para a rua
Marechal Deodoro.

Jornal Correio do Povo
setembro de 1947

A etnia italiana
na colonização
deJaraguá

Jaraguá tem em sua formação
étnica inicial, os alemães, italianos,
húngaros, poloneses e afrodes
cendentes. Muitos se questionam
sobre a vinda dos colonizadores
italianos à Jaraguá. De onde Vie
ram? Onde haviam se fixado em

Santa Catarina? A grande maioria
veio da região de Rio dos Cedros
e Rodeio, local escolhido pelo Dr.

Blumenau para fixar os imigrantes
italianos que chegaram apartir do
início de 1875.

Das primeiras levas de imi

grantes' muitos sobrenomes são
conhecidos em nossa região:
Lenzi, Stinghen, Negri, Pradi, Bor
tolini, Satler, Demarchi.Campre
gher, Mattedi, Tessila, Piazzera,
Bortolotti, Tomaselli. Estes foram
alguns dos colonos, ou filhos des
tes, que partiram para novas ter

ras' chegando a Jaraguá aproxi
madamente em 1892. Fixaram-se

primeiramente na região daBarra
do Rio Cerro, depois em Retorci
da (NereuRamos), Ribeirão Cava
lo e também em Santa Luzia.

'O futuro da
nossa cidade,
dos nossos
filhos e netos

depende das
decisões

que tomamos
hoje.'

D

•
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PROGRAMAÇÃO
Voluntárias da Rede
Feminina comparecem
na plenária da CDL

para divulgar ações da
campanha que ocorre

no próximo mêsoCORREIO00 POVO FIM DE SEMANA, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2012

,

\

� 'ii
DIVULGAÇÃO

Rede Feminina de Combate ao Câncer

divulga "Outubro Rosa" em plenária da CDL
A Rede Feminina de Com

bate ao Câncer de Jaraguá do
Sul participou da plenária da
Câmara de Dirigentes Lojistas
no dia 26, quando foram divul

gadas as atividades da campa
nha "Outubro Rosa" que a en

tidade promove todos os anos

para disseminar informações
sobre a prevenção'e tratamento
da doença.

Conforme Emília Alquini,
diretora da Rede Feminina de
Combate ao Câncer, os lojistas
sempre apoiaram as atividades
da entidade e todos os anos aju
dam na divulgação dos eventos

para aumentar o número de

vel. Com a campanha tentamos
ajudá-las", disse.

Para sensibilizar a comuni
dade, a Rede Feminina conta

com o apoio dos lojistas por
meio da afixação de materiais
educativos nas lojas, além da
venda de camisetas ao custo de
R$ 20 e de outras iniciativas.

Neste domingo, dia 30, a

entidade faz o lançamento da

campanha "Outubro Rosa",
durante 'missa na Igreja Ma
triz São Sebastião, às 19h. Já
no dia 20 de outubro será rea
lizada caminhada na Praça Ân
gelo Piazera, em Jaraguá do Sul,
a partir das 9h.

exames oferecidos a mulheres
de menor poder aquisitivo. Em
2011, informou, foram repas
sadas 167 mamografias doadas

pela comunidade.
"Obtivemos ainda recursos

financeiros que ajudaram mui
tas mulheres na realização dos
exames, mas este é um trabalho

que precisa ser feito sempre,
beneficiando cada vez mais

pessoas. Houve uma conquista
com o SUS pagando a mamo

grafia paramulheres a partir de
40 anos, mas o exame preventi
vo precisamuitas vezes ser feito
em mulheres com idade infe
rior e nem sempre isto é possí-

Festa e baile
A SociedadeAtiradores Independência, de Jaraguá do Sul,
promove neste sábado a sua tradicional Festa de Rainha e

baile. A concentração dos sócios, convidados e simpatizantes
está marcada para às 14h, na sede, seguindo às 14h30
em busca da Majestade de Tiro, Sra. Karin Krause, sob o

comando da Sra. Adriane Henn. Às 23h dará início ao Baile
com animação da BandaMil, do Parariá. Até às 23h30, elas
terão entrada gratuita. Endereço da Sociedade: Estrada

Jaraguazinho, Bairro Garibaldi. Mais informações pelos
telefones 3055-8414 ou 8480-3380.

Concurso de Rainha
A SociedadeÁguia Dourada, de Corupá, promove a 14a edição
do Concurso Rainha da Sociedade 2012. O baile de escolha da
rainha será no dia 27 de outubro, animado pela banda Hanover,
de Jaraguá do Sul, com início às 22h. O objetivo é eleger amais
bela rainha e princesas para representarem a sociedade nos
eventos domunicípio e da região. As inscrições devem ser

feitas até 23 de outubro, com Roseli, ou Rosane, representantes
da diretoria da Sociedade. Os requisitos para participação do
concurso são completar 15 anos em 2012,ser solteira e sem

filhos. Ingressos antecipados R$ 10. No dia será R$ 15. Amelhor
torcida ganhará uma caixa de cerveja. A candidata que vender
mais ingressos receberá um brinde supresa. Mais informações
com Rose: 3375-0104 ou com Rosane: 3375-0517.

. "",.' ..........__......

As candidatas eleitas em 2011 foram: rainha
Gabrielle Engelhardt, la princesa Glaucia Bôll
e 2a princesaMaria de Fátima Pinheiro Bino

Trabalho, seriedade e transparência.

PRumo

DIETER
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ThiagoMansur
Tá está agendada a próxima
J balada da Epic Concept Club.
Ofrege rola no dia 5 de outubro e

trazo exmodelo dasgrifesCalvin
Klein,Dolce & Gabana,Armani e
Gucci, o badaladíssimoDi Thia
go Mansur. Mansur é o queridi
nho das baladas da nigth pau
listana. lá foi residente da Nasty
e da Heaven, badalados clubs de
HousedeSãoPaulo.Éconsidera
do um Dl super topo Atualmen
te ele é residente da sofisticada
Pink Elephant, em São Paulo, e
integra o Cast da Agência Tune,
referência em música eletrônica
noBrasil. Vai perder?

Toque
Diariamente a vida nos ensina.
A gente pode até perder o
amigo, mas jamais a piada -

. extensivo, principalmente, às
pessoas sem DNA de briga.

47 3370-2214
Rua Procópio Gomes, 116 - Centro
(Em frente à verdureira da Raquel)

Atendimento das 18h às 6h da manhã

Moa Gonçalves

INAUGURAÇÃO Na quinta-feira, no
coquetel de inauguração da moderna
academia Espaço Maior, o anfitrião Fábio

Ronchi, com Márcia, Anderson e Alan

...,.._.�IM.C..

�_...._..

���
�-�..��
O�ctlO�.�
��..

Oferecemos completo serviço de Lavação e

Manutenção de Persianas de todos os modelos,
e também Lava ão de Sofás e Tapetes.

Ajudem!
Estava lendo na coluna Leo
Pinheiros que uma jovem de 20
anos, CatarinaMigliorini, está
leiloando sua virgindade para
realizar um sonho diferente
do de todas asmoças de sua

geração: ganhar dinheiro para
abrir uma ONG e investir num

projeto de casas populares para
famílias pobres aqui de Santa
Catarina. Cá pra nós, é uma
causa quemerece aplausos, sem
contar que ser virgem aos 20
anos é coisa rara.

,

Buxixo
Me disseram que num bar,

perto da PraçaÂngelo Piazera,
menores bebem feito gente
grande e também fumam em

ritmo de chaminé.

f
KAY�óS
s o v e;

DIVULGAÇÃO

Imperdível!
Vamos falar sério: tem coisa
melhor no julgamento do
mensalão no STF que as

constantes discussões entre
os ministros JOaquim Barbosa
e Ricardo Lewandowski? Só
faltam sair no tapa!

Humildade
Adrianinho Iunkes, mesmo
sendo um dos mais cotados

para se eleger vereador, tem se

mostrado durante a campanha
commuita humildade, os pés
no chão, e claro, com o astral
elevadíssimo de sempre.

Beto & Moa
As festividades da Barraca
do Beta & do Moa, uma das
mais concorridas da 10a

Stammtisch, continuam hoje,
a partir das 10h, na "humilde
residência",do meu querido
Ivo Camarão.

www.ocponline.com.br
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Feijoada beneficente
Este colunista de papel, com apoio da Revista Nossa, O Correio
do Povo e do chefe Tato Branco, promove, no próximo dia 20 de
outubro, na Sociedade Diana, em Guaramirim, uma deliciosa

Feijoada Beneficente. Toda a renda será em prol daAssociação dos
Deficientes Físicos de Guaramirim. O valor do ingresso é R$ 15.

Quem quiser colaborar deve ligar para o fone 3370-2900.

Coisa chata
Não há coisa mais chata do que sentar numa mesa de bar,
salão de beleza e ou qualquer lugar onde gostaríamos de estar
à vontade e ouvir pessoas que só falam delas mesmas. De suas

riquezas, razões, viagens, amigas e conquistas - em prática de
.

incontinência verbal que nunca acaba.

APOSENTADO, COM O:
CRÉDITO CONSIGNADO BRADESCO

VOCÊ REALIZA MUITO MAIS.

• ESPECIAL PARA
APOSENTADOS
DOJNSS

• E SERVIDORES
PÚBLICOS

Fale com o Gerente Bradesco
,

a um correspondenteou va

Autorizado da .8r��e:c�
Promotora ma��6�o;;S 2335.
Ou ligue para .

• Marcelo Muller, o Momo,
já prepara o tempero do
churrasco e a extensa

lista de convidados para
comemorar, dia3, em
torno do BCÇ e Loks, a
idade n0\ra. ,;\fàfserfestão.

Rua PastorAJberf.'Schneíder, 882

moagoncalves@netuno.com.br

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o Milton, da Demicar. Ele é outro que
acompanha a coluna todos os dias para ficar antenado nas

notícias que rolam na sociedade. Valeu mesmo!
FOTOS DIVULGAÇÃO

NIVER Na segunda-feira, dia 1 de outubro, o meu

querido amigo irmão, o industriaI Amawi Jacobi,
que posa com sua Ermerita, em sua melhor forma,

pontua 5.8. Parabéns e felicidades sempre!

Baixe um leitor de

,QR Code em seu celular

e aproxime o telefone

do código ao lado.

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 / 0800 570 0022
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: OBOO 727 9S33
bradesco.com.br
t:witterlt@Bradesco
Q Curtir façebookJ:om/.Sradesto ,

youtube.€om/Bradesco .

• ' 1', r

j
• Camila Peitas é a

grande aniversariante de
hoje. Porfavor, liguem!
Ela vai adorar saber que
Jói tembrada.

.

• A dupla sertaneja
Dany & Rafa, uma
das melhores de,Santa
Catarina, serápresença
no próximo dia 6 de
outubro, no palco do
Divino Club. 1

Lanches. porções especiais e bebidas nobres

• Luziane deMoura
foi amura ganhadora
da deliciosa nizza·

.

Madalena, oferecida
.. peZa Esplanada Glatz,
sábado, na Feijoada
âoMoél.

'l/ii' J
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Carlos Henrique
Crepaldi e
Cristiane Chaves
casam-se neste

sábado, na Igreja .

Noviciado Nossa
Senhora de
Fátima. Quem
envia abraços,
beijos e desejos de
felicidades são sua
irmã, seu cunhado
e sobrinho

Valenthina

Behling BIW1k

eompleta »

primeiro aninho
neste domingo.
Quemmanda

um super beijo
é o papai Rafael

BIW1k e a mamãe
Thaize Behling.
Anlamos voeê,
princesa linda!

Rafaella Baclunann

completa 6 aninhos no
dia 2. Que Deus sempre
teilunrlne!Parabéns
meu docinho! Saúde
e felicidade! Beijo

carinhoso da mamãe
Ana Paula

Casaram-se dia

22, na Igreja
Matriz São José,
os noivos Lilian
Karsten e Rolimar
Minatti. A Romi Klebber e Edimar

recepção ocorreu
no Salão da

Capela são Pedro
e São Paulo. A
famí1i8. deseja
felicidades

A tia Tata, o
tio Bola, Nino,
Patty e Nicole

desejam um

feliz aniversário

para Heloah que
fez aniversário
dia 27 e Victor

que estará de

parabéns dia 3

Parabéns ao
vovô Lourival

Siqueira. que
festejou seu

. ".

amveesarao

no dia 21 de

setembro,
com os netos
Yasmine

Bryan Siqueira

Silva casam-se neste
sábado na Igreja

Evangélica Luterana
Apóstolo Pedro.

Familiares e amigos
serão recepcionados na
Sociedade Recreativa"

Duas Rodas

o namorido,Daniel,
os familiares, amigos
e em especial a amiga
Juliana Twardowski

parabenizam Luciana
Viebrantz que

aniversariou no dia 26.

Desejam saúde e muitas
felicidades!

Os avós Leonor e Nilva,
e os tios Joannes,
Jaionnara e Diego

desejam feliz aniversário
para a princesaMylenni
que completa 6 anos no

dia 30. Felicidades!

Fernanda Simes
comemora 15 anos

neste domingo e recebe
o carinho dos amigos e

familiares. Parabéns e

felicidades todos os dias!

O marido A1cindo e

os tilhos Mônica e

André desejam saúde,
felicidade e sucesso

para a aniversariante
SimonhaMarquardt

Volkmann que completa
40 anos no dia 1

Matheus Vicente
Trocatti Bugmann
completa 13 anos

neste domingo. Os
pais Josiane e Luciano

desejam um feliz
. ".

aDlversano, com amor,
saúde e alegrias

Nei Gattis está de
aniversário neste

domingo. Amigos e

familiares enviam os

votos de muitas alegrias

André Oliveira

(supernova FM) e rJlha
Ana Luisa, parabenizam
a esposa Fabiana pelo

aniversário comemorado
dia 28. Felicidades amor,
obrigado 'pela família
linda. Nós te amamos!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cinema

PROGRAMAÇÃO DE 28 A 4/1 o

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1 -

• Um Divã para Dois - Leg. - 17:00, 19:00, 21 :00
• Valente - Dub. - 14:30
• ARCOIRIS 2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Leg. -

15:10,17:20
• Resident Evil 5 - Leg. -·19:30, 21 :20
• ARCOIRIS 3
• Madagascar 3 - Dub. - 14:20

•

·OSMercenários2-Leg.-17:10 19:1021:10

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Hotel Transylvania 3D -Dub. - 15:40, 17:30
• Resident Evil 5 3D - Dub. - 19:30
• Resident Evil 5 3D - Leg. - 21 :30
• Tinker Bell 3D - Dub. - 14:00
• ARCOPLEX2
• Ted - Leg. - 14:40, 17:00, 19:10, 21 :20
• ARCOPLEX3
• Looper- Leg. -14:20,16:40,19:00,21:20
• ARCOPLEX4
• Os Mercenários 2 - Leg. - 19:00 21 :00
• Um Divã Para Dois - Leg. - 15:00, 17:00
• ARCOPLEX 5
• Intocáveis - Leg. - 17:00, 19:10, 21 :20
• Madagascar 3 - Dub. - 15:00

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. -17:10
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 19:30, 22:00
,. Tinker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. -

13:30, 15:20
.GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub.

- 13:50
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. - 16:00, 18:00
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. - 20:00,22:10
.GNC3
• Os Mercenários 2 - Leg. - 13:20 15:30, 17:?0,
19:50, 21 :50
.GNC4
• Ted - Leg. - 14:00 16:20 19:0021 :10
• GNC 5-
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 17:40
• E Aí, Comeu? - 13:40, 15:40
• Um Divã Para Dois - Leg. - 19:40, 21 :40
SALA VIP
• Intocáveis - Leg. - 14:20, 16:45, 19: 10, 21 :30

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS
Não divulgou a programação até o fechamento da edição.

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. - 17: 1 °

• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 19:30, 22:00
·linker Bell: Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30, 15:20
.GNC2
• À Beira do Caminho - 13:00
• Os Mercenários 2- Leg. -15:00, 17:00, 19: 15, 21 :30
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13:40, 15:40
• Cosmópolis- Leg. -17:40 19:45, 21 :50
.GNC4
• E a Vida Continua - 14: 15, 16:30, 18:45, 21 :00
.GNC5
• Ted - Leg. - 14:30, 16:45, 19:00, 21:15
.GNC6
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub.
-13:50

• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 16:00, 18:00
• Resident Evil5: Retribuição (3D)- Leg. -20:00, 22:10

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. -17:10
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 19:30, 22:00
• Tinker Bell: Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30,
15:20
.GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Leg. -

13:45, 18:45
• Os Mercenários 2 - Leg. - 16:00 21 :00
.GNC3
• Resident Evil 5: Retribuição - Leg. - 14:00, 16:30,
19:00, 21 :20

Bem-vindo aoHotel
Transilvânia, o resort
cinco estrelas onde os
monstros vêm para
descansarda perseguição
dos humanos. Mas,
certo dia, durante
a comemoração do
aniversário dafilha de
Drácula (Adam Sandler),
um humano aparece
no local, e apaixona-se
pelafilha do poderoso
vampiro. Recomendado
apartir de 6 anos.

COMPROMISSO COM A COMUNIDADE.
"O homem que quer mudar a sociedade

não pode ter ideias tímidas"
Pe.Oehon

Tirinhas

Horóscopo
tv) ARlES

.

I' Seu pique estará invejável, favorecendo OS esportes e o
lazer. Aproveite para estar na companhia de pessoas da
sua estima Hoje, não dê atenção àqueles que tiram você
do sério. No amor, uma boa conversa ajuda a equilibrar
os interesses. Cor: preto.

� TOURO -

U Hoje, atibJdes precipitadas podem colocar tudo a perder.
Seja paciente, analise prós e comras que, no final, tudo
vai dar certo. No relacionamento a dois, uma briga pode
criar um clima de insegurança, não pennita que isso

aconteça. Cor: azul-claro.

II GÊMEOS
Cuidado com a pressão dos amigos, pode se sentir
deslocado(a). Você não precisa concordar com tudo o

que dizem para fazer parte do grupo. A companhia de
familiares será excelente e divertida A dois, passeios
românticos favorecidos. Cor: tons claros.

� CÂNCER
-

� É dia de sair da rotina! Faça coisas diferentes entre
amigos e pessoas com as quais se sinta bem. Com um

dia tão agitadO, talvez não consiga dar tanta atenção à
famOia A dois, evite brigas. Deixe que seu par participe
mais de sua vida Cor: vinho.

..() LEÃo .

U l. É um dia para fugir da rotina Que tal uma viagem ou um

passeio em que possa estar em contato com a natureza?
Terá a chance de conhecer pessoas surpreendentes. No
romance, brigas e discussões não estão descartadas:
mantenha a calma. Cor: verde-escuro.

nn VIRGEM

II-V Você vai querer mais independência Só não se esqueça
de suas obrigações em casa No amor, vai pedirmais
liberdade e isso pode assustar o par. O melhor a fazer é
conversar, expor suas vontades e entrar em um acordo
com a outra pessoa Cor: branco.

.n. UBRA
- Preserve a sua independência em todos os aspectos.

Prefira estar com as pessoas que gosta ao invés de ir a
reuniões apenas por ob�gação. Cuidado com pressões
e cobranças familiares. No campo afetivo, faça uma
surpresa e agrade seu amor. Cor: branco.

m ESCORPIÃO
II L. Compreenda que todas as pessoas têm limitações e

aceite isso com naturalidade. Procure mudar sua rotina
e seja ágil nas suas tarefas domésticas. Haverá boa
sintonia entre você e os seus parentes. No amor, encare
os problemas com serenidade. Cor: rosa.

.. /\ SAGITARIO
)(.

•

Bom dià para curtir a família e se divertir. Hoje, não
convém se irritar com bobagens. Um passeio agradável
com pessoas de sua estima é uma ótima pedida A dois,
dê preferência a atividades alegres ao invés de ficar
jogando conversa fora Cor: preto.

V\_ CAPRiCÓRNIO

'P Excelente momento para se dedicar aos parentes e a
atividades domésticas. Se desejar, mude os móveis
de lugar e reorganize o ambiente. Aproxime-se de sua
família! No amor, seja flexivel e aprenda a ceder às
vontades de sua cara-metade. Cor: cinza

� AQUARIO
AAA Aproveite este dia para refletir sobre sua vida e mudar

seu comportamento. Talvez consiga ver com clareza
o que atrapalha seu desenvoMmento. Discussões em
casa não estão descartadas: seja tolerante! Com o par,
busque momentos de paz. Cor: verde.

'I PEIXES
7T É um bom dia para reorganizar sua vida financeira Mas

. não convém pennitir que outras pessoas interfiram em

suas decisões. No setor sentimental, talvez seja melhor
:. ceder aos desejos do par. Não convém brigar à toa com
.

quem ama Cor: branco.

Ven.tadOr

lER GUSTAVO BERRI
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Tudo ótimo!

Strudel de abacaxi com· nozes
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Massa:
1/2 embalagem de biscoito
Cream Cracker Isabela (400g)
150g de farinha de trigo
2 ovos

100g de manteiga sem sal
2 gemas para pincelar

.

Recheio:
1 kg de abacaxi, em cubos

400g de açúcar
200g de uvas passas brancas
Paramontagem:
350g de nozes, picadas
3 colheres (chá) de açúcar
2 colheres (chá) de canela em pó
150g de manteiga sem sal
Para decorar:

10g de açúcar de confeiteiro
30g de nozes
20g de uvas passas brancas
Para acompanhar:
Sorvete de creme

Leve ao processador (ou triture) o biscoito e bata até obter uma
farofa fina. Numa tigela funda, acrescente 150g da farofa fina
de biscoito e reserve 50g paramontagem, a farinha de trigo e os

ovos. Numa frigideira pequena, aqueça amanteiga junto com
8 colheres (sopa) de água e deixe amornar. Junte aos demais
ingredientes, misture bem até obter umamassa homogênea.
Deixe descansar por 20minutos evolvida em papel filme.

Prepare o recheio: Numa panelamédia, junte o abacaxi, o açúcar
e deixe cozinhar até secar a água. Retire do fogo, acrescente as

uvas passas, mexa delicadamente e reserve. Acomode amassa

sobre papel manteiga e com a ajuda de um rolo abra amassa até

deixá-la bem fina. Polvilhe sobre amassa a farofa fina de biscoito

reservada, acomode por cima o recheio de abacaxi, as nozes,
salpique o açúcar de confeiteiro e a canela, acomode por cima

pequenas porções demanteiga e enrole como rocambole. Unte

uma assadeira grande commanteiga e farinha de trigo, junte o

strudel, pincele com as gemas, acrescente por cima pequenas

porções demanteiga, leve ao forno 180°C por 40minutos e a cada

10minutos regue com amanteiga derretida que se formará na
assadeira. Retire do fogo, polvilhe açúcar de confeiteiro, decore
com nozes e uvas passas. Sirva com sorvete de creme.

Dica: Quando enrolar o strudel faça uma dobra nas laterais para
que o recheio não se espalhe.

Variação: Querendo substitua o abacaxi por banana

Lembrete: Lembre que a massa do strudel é delicada, quando
levá-lo ao forno não se esqueça de regar a cada 10 minutos com a

manteiga derretida que se formará na assadeira, para evitar que
fique ressecado ou forme pequenas aberturas.

*As receitas efotos desta página são da Isabela (isabela.com.br)

a cremosa
2 embalagens de Biscoito Tortinhas Torta de Limão Isabela (l60g)
200g de açúcar
400ml de leite de coco

200g de coco, ralado
8 gemas, peneiradas

Leve ao processador o biscoito tortinhas e bata até obter uma

farofa. Num refratário fundo, junte a farofa de biscoito e os

demais ingrediente, misture bem e leve ao microondas de 5 a

8 minutos em potência alta. Forre uma superfície com papel
manteiga ou alumínio e acomode delicadamente colheradas de

cocada. Coloque na geladeira para esfriar e sirva a seguir.
Fácil de fazer e ótima opção para o fim de semana,

coquetel ou festinha de criança.
Rendimento: 20 unidades.

Tempo de preparo: 20 minutos
Calorias: 242 calorias
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Paris foi a mais
visitada na Europa no

_ primeiro semesb-e
Para quem viaja para a Europa, é difícil resistir

a uma visita à cidade-luz Paris. A capital da França
é palco dos visuais urbanos mais belos do planeta,
além, é claro, dos seus museus, restaurantes, bis

trôs, lojas de grifes e ruas graciosas.
Por esses e outros encantos, Paris é uma das cidades

mais visitadas do mundo, ficando no topo do pódio de
visitas entre as capitais europeias no primeiro semes

tre de 2012. Segundo uma pesquisa, feita pela empresa
responsável pelos dois aeroportos da capital francesa,
quase 43 milhões de passageiros desembarcaram na

cidade nos seis primeiros meses deste ano pelos aero
portos'Roissy" Charles de Gaulle e Orly.

O ranking segue com o aeroporto de Heathrow,
em Londres, com um total de 42 milhões de passa

geiros 'desembarcados na cidade da rainha Elizabe
th. Em terceiro lugar, ficou o aeroporto de Frankfurt
com 27milhões de passageiros, sendo seguido ainda
por Amsterdam na quarta colocação, com 24 mi

lhões de visitantes.
O número de turistas de todas as partes do mun

do que visitam Paris aumentou ao longo dos primei
ros seis meses de 2012. Os passageiros da região da
Ásia (da área próxima ao Pacífico) que visitaram a ci

dade aumentaram em 6,5 % em relação ao ano pas
sado, seguido pelos passageiros do Oriente Médio,
com um crescimento de 5,9 %, da América Latina

com 4,8 % e daAmérica do Norte, com 2,6 %.

THINKSTOCK
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Previsão dtl enlpo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

�
10° 24°

Temperatura
volta a subir
Sábado: nuvens com
abenrurrasde sole chuva
fraca no Litoral por causa
da circulação marítima.
Condição de geada nas
áreas altas do Planalto Sul.

Domingo: Tempo estável com
sol e poucas nuvens. Segunda
feira;Aaproximação de uma
frente friaprovoca aumento
de nebulosidade no decorrer
do dia, com previsão de chuva
e trovoadas do Oeste ao Litoral
Sul. Temperatura sobe.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

-
-

Nublado Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Leste-Sudeste 1km/h 99
• 9h Leste 2km/h 100
• 12h Leste-Nordeste 3km/h 97
• 15h Leste-Nordeste 15km/h 72

lmm

40%• 18h Leste-Nordeste 17km/h 71
de possibilidade

• 21h Leste-Nordeste 9km/h 82 de chuva,

Huntor'
Leis justas
A belamorena se aproximou do riacho, olhou ao redor para se certificar de

que não havia ninguém por perto e tirou toda a roupa. Quando se preparava
para dar o primeiro mergulho, um guarda saiu de trás de urna árvore:
_ Desculpe, senhorita, mas é proibido nadar neste lago.
Amoça corou.de vergonha.
_ E por que o senhor não avisou antes de tirar a roupa?
_ Bem ...

_' Respondeu o guarda. _ É que pão existe nenhuma lei

proibindo tirar a roupa na beira do riacho.

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.

c
a",
c.>
=
-

C
CI)

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Doe as

roupas
que não
usa mais!

'���
AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 26°C

SEGUNDA
MíN: 15°C
MÁX: 28°C

o TERÇA
MíN: 15°C
MÁX: 31°C

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 2h56: l,6m .lh30: l,3m
• 14h45: l,5m ·13h51: t.tm

• MINGUANTE 8/9 • Baixamar • Baixamar
• 7h26: Om • 7h43: O,lm

'. NOVA
Tábua ·19h17: Om • 18h02: O,3m

16/9 das marés Itajal Imbituba
• Preamar • Preamar

• CRESCENTE 22/9
• lh16: l,2m • Ohl1: O,7m
• 13h42: 1m • 12h32: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 30/9
• 7h25: O,lm • 7h09:0m
• 18h12: O,3m • 19h26: O,2m

Palavras Cruzadas
l'I:!I"ILj�llj'F,'IIII::il' IJf1f;I.},'<' "rlll�1 'I",P,I"II/U, "t,nl' Il!,I�1 Irl\1 'I, ,:11,1 11'-'1_ /" II), r' r_1" "I' 1,1 I:'J�I�, I
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HORIZONTAIS
1. Multo conhecido por qualidades e características

positivas
2. O escritor norte-amerícano Robbins, de "Os Insa-

,
'

,

ciáveís" / Não acompanhadO
3. Brilhar tremeluzindo
4. Canto a duas vozes / Velho, em inglês
5. Nome genérico de plantas aquáticas I Dom de

natureza
6: Sem sabor I Devolver
1. S;gfa do estado que tem o segundo maior litoral

"

do pafs I Prefixo: afastamento, ação conlrária I
Roda de pedra pata afiar facas

,

8. Molhado com água ou outro líquido
9. Véu para cobrir "coisas de igreja
10. Com sinceridade
11. Relação tranquila entre cidadãos, países etc. I

Teimar
12. Mar compreendido entre a península Balcânica, 10

a costa acidentar da Ásia Menor e a ilha de Creta
/ O Santana (1931-2006), ex-técnico da seleção 11

brasileira
13. Aquele que corta o velo de animais lanígeros.

VERTICAIS
1. As iniciais da atriz norte-americana Hatl1away, de

''Alice no País das Maravilhas" e "O Diabo Veste
Prada" ; Príncipe feudatário, personagem notável
do Japão antígo / Sigla do polietileno tereftala
do, polímero usado na produção de frascos de

refrigerante
2. Possibilitar, proporcionar I Remunerado
3. Rro da França, nasce nos Pirene.us, afluente do

Garona I As partes com que as plantas se apro
, fundam na terra e obtém seu alimento

4. Soma I (Pop.) Boa informação I Unidade Astro-
nômica

6. Elevado I Dieta
6. Discagem Direta Internacional I Distraído
7. (EI�tr.) Ro enrolado na forma de um cfrculo J Pe

rigo. em inglês
8. Volta completa do corpo no ar, sem tocar as mãos

no chão, praticado por atletas ou acrobatas
9. Nota contábil; Do ar.

II
II

II
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II
II 11
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••

Jovens, considerados da geração Z �stão prestes a entrar no mercado profissional.
Mas como eles se comportam? Qual deve ser o posicionamento da empresa que· irá

contratar esse profissional? Como lidar com essa geração? Conheça as respostas' a
essas perguntas na ·pagina 5
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Rôs qp.e pedem tudo••�

Conheço pessoas "pidonhas". Pedem e sapatos emprestados para ir a festas.
, tudo. Querem tudo.Não são capazes de vi- Essas pessoas são literalmente vicia- I

ver:ou trabalharsem pedir coisas, favores, das em pedir, I '.

"
serviços às outras pessoas. Há ainda as que nem sequer pedem.

Essas pessoas são aquelas que nunca Vão pegando as coisas dos outros sem
'" se responsabilizam totalmentepor uma I sequerpedir licença. É um horror! '

tarefa. Sempre têm quepedirajuda. O Não há quem suporte essas pessoas
.

,.

pior é que essa ajuda, nem sempre é um quefazem um grande m�l ao ambiehle
sirftples auxílio. Querem mesmo é que a de trabalho. Elas sabem que estão erradas, ;

ouu:a, pessoafaça o tr;abalho para eas : masfazem de conta que não sab1m e con-

Pessoas "pidonhas" sempre se dizem tinuam com seu comportamento irritante.
I oé�padas demais, ataretaãás demais. '

Para se livrar dessas pessoas; muita"

I �cho que a ocupação delasé p;edir que" gente trança tudo em suas gav�t{l$ a"

as outras pessoasfaçam o que elas pró- chave. Esconde suas coisas para evitar

'p;iás deveriam fàzer.'
'"'

"que esses upidonnos" vemharrz logo pedir
Pld também pessoas upidonhasf' emprestado. H '

,

,quépedem coisqs .em�re$tada� � t040 '" '

.,' É claro que sç pode pedir ajuda e

mundo. Pedem desde um pedaço do seu mesmo algo emprestado, mas há que se

,,;; sáfiâuích(j até a sua caneta ou mesmo' ter muito,lJorn"seflso para não abusa"

I,
dinheiro. Uma m,oça,me qisse ter Utma, I i dQ direita de pedir.
colçga de trabalhoque pedia suas bolsas Pense nisso. Sucesso!

�,y:....'�_ �
,

,ii' , t, ri"

:�"i I'N'à fê6fia,
?
() con�cimento leva1onge.
Na ptáti'ca, a Pós-Graduação
Sena.c te leva além ..

PÓS-GRADUACÃO SENAC 2012
•

•

Gerendamento de Projetos
Segurança da Informação
Controladorla eGestãoTributária

Govemança deTecnologia da Infonnação

Paramais informacões acessewww.sc.senac.brJJ

EDUCAÇÃO

www.ocorreiodopovo.com.br

Literacia é tema
de Congresso

Virtual
Ambiente literato e tecnologia são promovidos nos

Colégios e Centros Sociais do GrupoMarista

J�.��.ºA.º.º- .. �º.� .

Da Redação

Como estratégia dos oito Objetivos
do Milênio, a UNESCO lidera a Déca

da da Literacia das Nações Unidas que
tem como meta o aumento na taxa do

letramento em 50% até 2015. "A comu

nidade internacional reconhece que a

promoção da literacia é de interesse de

todos, como parte dos esforços pela paz,
respeito e trocas no mundo globaliza
do", ressalta Maria Rosa Kunzle, uma das

organizadoras do projeto Literacia do

Grupo Marista, que envolve 16 Colégios
e quatro unidades sociais do Grupo Ma
rista nos estados de São Paulo, Paraná,
Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, na
cidade de Goiânia e no Distrito Federal.

Com o tema Líteracia: conexão, diá

logo e liberdade, o III Congresso Virtual
Interdisciplinar Marista vai até outubro

deste ano e conta com a participação dos

alunos do Ensino Fundamental eMédio. O

Congresso está organizado em duas fases.

A primeira visa sensibilizar os estudantes

para a temática e incentivar a produção
de artigos científicos em plataformas mul
timodais abordando "Direitos Humanos

e Multiculturalidade" e "Representações
do Mundo e Produção de Identidades". A

segunda, que ocorre em outubro, apresen
tará os trabalhos selecionados pelaComis
são Científica do Congresso, formada por
assessores do Grupo e especialistas em

tecnologia educacional da PUC-PR.
Segundo o dicionário Aurélio, enten

de-se como literacia, a capacidade de

cada indivíduo tem de compreender e

usar a informação escrita, contida em vá

rios materiais impressos, de modo a de

senvolver seus próprios conhecimentos.

A sua definição vai além da simples com
preensão dos textos, para incluir um con

junto de capacidade de processamento
de informações, que poderão ser usadas

na vida pessoal de cada indivíduo.
A educação básica, dentro da qual a

literacia é ferramenta chave, foi reco
nhecida como um direito humano há

mais de 50 anos. De acordo com a dire

tora Educacional do Colégio Marista São

Luis de Jaraguá do Sul, Vivian Lawin, a

literacia contribui para a formação geral
do aluno. "A pessoa literata hoje é aquela
que é competente para utilizar o conhe

cimento adquirido. Literacia é vista hoje
como diversidade de sentidos, tornando
as pessoas cada vez mais capazes e dis

postas a viver, ler, interpretar e agir na so
ciedademulticultural contemporânea".

Já para a responsável da Rede Maris

ta de Solidariedade no projeto, Sandra

Frasson, a participação no Congresso
possibilita aos educandos das unidades

sociais, a pesquisa, a investigação e a

reflexão. "Faz com que sua prática diá

ria tenha mais significado, aprimora seu

processo de leitura e escrita e amplia sua

visão demundo", finaliza.
DIVULGAÇÃO

PARTICIPAÇÃO O projetoque envolve 16 Colégios e quàtro
wúdades sociais do GrupoMarista
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GESTÃO DE PESSOAS

Conheça a ferramenta.Mentoring
Algumas ferramentas
de desenvolvimento
são cada vezmais
utilizadas pelas
empresas com o

intuito demelhorar
o desempenho dos
colaboradores

FONTE
.........................................................................................

www.gpportal.com.br

Mentoring é o nome do pro
cesso de transposição de conhe

cimento, realizado com a ajuda de
um mentor - profissional que irá
estimular o desenvolvimento de
um profissional em início de car

reira' cargo ou novo em uma de
terminada corporação. O mentor

normalmente é alguém que está
na mesma empresa e área que o

profissional e em um cargo supe
rior. É uma espécie de espelho em
que o funcionário visualiza seu

. crescimento, por isso, ele mesmo

será responsável por essa escolha
ou poderá ser orientado pelo RH

para tomar amelhor decisão.
Para Ana Artigas, diretora de

Inovação, Pesquisa e Desenvolvi

mento, da Caliper Brasil, empresa
de gestão estratégica de talentos, o
mentor atuará como o alicerce do

profissional, "ele será o guru que
possui uma carreira' que o profis-

EMPREGOS

sional almeja seguir. O processo
de mentoring depende muito da

relação entre os dois profissio
nais. Há os que colocam suas dú
vidas numa conversa informal e
há os que, de forma planejada,
marcam encontros periódicos, a
fim de desenvolver as habilida
des e competências".

A mentaria também é indica
da em casos em que hánecessida
de de transpor e assegurar, dentro
da organização, conhecimentos
de qualquer natureza. Para Ana

Paula, consultora da Hunter Con
sulting Group, "os programas.
de mentoring são comumente

aplicados em casos de sucessão,
como aposentadoria ou desliga
mento de colaboradores, talentos
em potencial e momentos em

que há necessidade de acelerar a

adaptação da cultura da empresa,
'como expatriados".

O projeto deve partir do RH,
alinhado com as estratégias de
todo o corpo diretivo das organi
zações. Essa é a premissapara que
ele seja bem sucedido. O próximo
passo é identificar quais as posi
ções-chave ou tipos de conheci
mento que devem ser retidos na

organização. "Alguns critérios de
vem ser estabelecidos tanto para
o mentor quanto para o 'mento
rado'. O programa pode durar de 6
a 12 meses e todos os indicadores
devem ser monitorados ao longo
do processo para que o projeto
atinja os resultados esperados",
explicaAna Paula.

DIVULGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO Para iniciar um progTalll& de mentoring dentro da empresa
basta ter líderes bem preparados e focados em desenvolver pessoas

Implementação doMentoring
Iniciar um programa de

mentoring dentro da empresa
não exige muita complexidade,
basta que a organização tenha
líderes bem preparados e foca
dos em desenvolver pessoas.
Geralmente, líderes com perfil
mais coach e suficientemente

pacientes podem se tornar ex

celentes mentores.
A ideia do mentoring é de

senvolver pessoas de acordo
com o que a empresa em ques
tão espera do profissional, "lem-

bro de uma situação em que o

novo profissional foi convocado
para uma reunião e rapidamen
te pegou um caderno de anota

ções' uma caneta e sentou-se na

sala de reuniões, chegou antes

de todos para 'impressionar'. Seu
mentor pediu que devolvesse o

caderno e a caneta e que ficasse
em pé, pois na empresa em ques
tão o "lema" era que fossem reali
zadas reuniões rápidas e curtas",
contaAnaArtigas.

Grandes empresas têm pro-

gramas estruturados e aplica
ções variadas para a ferramen

ta, atingido constantemente

resultados de excelência com

esta iniciativa. O Desafio Brasil,
maior competição de startups
de base tecnológica, encabe

çada pelo GV cepe - Centro
de Estudos em Private Equity
& Venture Capital da Fundação
Getulio Vargas-, é talvez a ini
ciativa de mentoring mais con
creta e bem sucedida do cenário

corporativo.

Indústria precisará de 7 milhões·
de trabalhadores até 2015

A região sul terá demanda de 1,5 milhões de
profissionais qualificados

FONTE

economiasc.com.br

O Brasil precisará de 7,2 mi-
lhões de trabalhadores de nível
técnico e média qualificação
para ocupar vagas na indústria
até o ano de 2015, em 177 tipos
de ocupações diferentes, de

acordo com o Mapa do Trabalho
Industrial 2012, divulgado pela
Federação das Indústrias do Es

tado de São Paulo (Fiesp).
Do total dessa demanda, 1,1

milhão serão para novas oportu
nidades nomercado de trabalho,
o restante será por qualificação
dos que já estão trabalhando.

Segundo o estudo, que foi ela
borado pelo Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial (Senai),
a demanda maior entre as ocu

pações que precisam de cursos

profissionalizantes com mais de
200 horas é na área de alimentos,
com necessidade de 174,6mil co
zinheiros industriais entre 2012 e

2015. Para operação demáquinas
de costura de peças de vestuário
serão 88,6 mil pessoas e para a

operação de máquinas pesadas
para a construção civil serão 81,7

mil trabalhadores.
Entre as ocupações de nível

técnico, a demanda é 88,7 mil
técnicos de controle de produ
ção' seguido de técnicos de ele
trônica, com 39,9 mil, e técnicos
de eletrotécnica, com 27,9 mil.

de 4,13 milhões de profissionais
(57,6%), seguida pelo Sul com

1,5 milhão (20,9%), Nordeste
com 854,5 mil (11,9%), Centro
-Oeste com 383,5 mil (5,5%) e

Norte com 294,8 mil (4,1%).
De acordo com o diretor de

Educação e Tecnologia da Con

federação Nacional das Indús
trias (CNI), Rafael Lucchesi, os
dados indicam que a educação
profissional é um caminho po
sitivo para os jovens por propi
ciar mais oportunidades,

Qualificação
A necessidade demão de obra

qualificada está mais concentra

da na Região Sudeste, que precisa
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INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br ,

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

AP'EVITemos nosso

próprio tempo...
(Renato Russo)

I
LOCO

ASSOCIAÇÃODASM/CROE�PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO /TAPOCU

CONCEITO EAPLICAÇÃO DA FILOSOFIA 5's

Data: I a 4 de outubro - das 19h às 22h

Instrutora: AdrianaVa,z Procópio Leite

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

LAVAGEM DE DINHEIRO:

poder e ganância aos olhos da sociedade•••
NEGOCIAÇÃO EFICAZ EM COMPRAS

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

Instrutor:MárcioMagalhães
"Hei, AI Capone, vê se te emenda, já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda ...

(Raul Seixas)".
..... '

EXCELPARAADMINISTRAÇAO DEEMPRESAS

Data:3, lO, 17,24e31 de outubro (quarta-feira) -das 18hàs 22h
Instrutor: Franco Gomes dos SantosOs noticiários são evidentes,

as declarações dos envolvidos,
lastimáveis, e sensação de que
estamos mergulhando nas cenas

vivenciadas por Robert deNiro,
ao interpretar 'iU Capone" no
filme "Os intocáveis': inevitável.

A diferença significativa é que
no filme, deforma romantizada, as
atividades ilegais para o desvio de

grandiosos valores, buscam atingir
o a ideologia de "justiça"cultural
e protetora, entre os mafiosos da o

época, e não, a luta porpoder e
enriquecimento ilícito, "custe o que
custar'; e '{z qualquer preço'; con
forme vivenciamos na atualidade.

É revoltante presenciar as
declarações dos "poderosos chefões"
dos crimes organizados que hoje
em diamais se aproximam da
melodia de Titãs, ao ressaltar ações
de oportunismos e irresponsabi-

'

lidades, através damúsica "vossa
excelência'; do que dos lindos versos

embalados em "aquarela do Brasil';
na voz serena deJoão Gilberto.

9 sentimento de patriotis-
mo, foi abandonado diante da
corrupção instaurada, o principio
fundamental da dignidade da
pessoa humana é comercializado
nas prateleiras da desonestidade,
e a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária, se perde no
caminho de respeito às tão alme-

jadas regras constitucionais.
O comportamento bombástico,

violento, carismático e desafiador
do maior inimigo daAmérica, nos
anos 30, do gângster JohnDillin
ger, ilustrado nas cenas de "Inimi

gos Públicos'; pormuitos idolatra
do como "Robin Hood", perdeu seu
encanto cinematográfico, quando
comparado as artimanhas elabo
radas por aqueles que se limitam
ao direito legal de permanecer
calado, ou de pronunciar afirma
tivas ironicamente absurdas, uma
vez que, tão evidente a lavagem de
dinheiro usufruída.

Os artigos. constitucionais que
visam a garantia do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade (50, CF/88), aliados
a garantida do desenvolvimento
nacional (30, CF/88), bem como, a

ordem econômica através da livre
inid�tiva e livre concorrência; em
prol da tão sonhadajustiça social,
équebrada pelafalta de caráter, de
ética e de respeito ao bem comum,

daqueles quemodificam o real

significado da lei.
Em sua obra "Os Bárgias",

Mario Puzo (autor do "O Pode
roso Chefão''), retrata a história
da primeira grandefamília do
crime, na Itália do século xv, onde
meios ambiciosos e sem escrúpu
los são utilizados para alcançara

poder, ostentar posição financeira
e alimentar a ganancia e suas

vaidades. Se comparado ao que
vivenciamos, certamente a melhor
frase seria aquela tão utilizada
popularmente, "qualquer seme
lhança émera coincidência:

Existe algo errado no mundo
onde tudo parece estarà venda?É
uma das questões apontadas por
Michael Sandel, no livro "o que o
dinheiro não compra'; abordando
os limites morais do mercado.

Enfim, enquanto isso, na sala da
Justiça, as investigações, os julga
mentos e as esperadas condenações,
continuam, a vida segue, e na cons
ciência de que cada umdevefazera
sua parte em prol da credibilidade
doDireito e de uma sociedademais

digna, encerramos namelodia de
Cazuza "Brasil, mostra tua cara,
quero verquem paga, pra genteficar
assim, Brasil, 'qual é o teu negócio?
O nome do teu sócio?Confia em

cusrosEFORMÀÇÃODOPREÇODEVENDAPARAINDÚSTRIA
Data: 15 a 18 de outubro - das 19h às 22h

Instrutor: ClaudesonHomburg

ORATÓRIA - COMUNICAÇÃO E TÉCNICAS
DEAPRESENTAÇÕES

Data: 20 e 27 de outubro e lO de novembro (sábados) -

das8hàs 13h

Instrutor: Everton Soares

,croM�'" ....
.... 0.0,0" 'I' Católrcae,Contabilidade Santa Catarina

Centro Universitário
Consultoria Empresarial

CIt/1e: .....,.

�
<iJ>

BIOVITA
Tecnologias Sustentaveis

FiSCALL
SOUJÇI)lf:liI 'FI'SCII.IS

ÚLTIMAS VAGAS PARA A CIDADE DE
JARAGUÁ, NO CURSO DE DECORAÇÃO E
PROJETOS DE INTERIORES E 'FENG SHUI.

. "

mlm....

o curso é para leigos e profissionais,
com 70 aulas de 3h cada.

Aulas in loco nas empresas da cidade e

região, com visitas à Casa Cor;
. 37 AULAS DE DESENHO;

33 AULAS DE TEORIA E PRÁTICA;
Aulas em ambientes climatizados, recursos
multlmídtas, data show e coffee break!

Profissional ministrante com

alta capacitação e experiência!

ARGUMENTAÇÕES ESPECIAIS:

FÁBIO ANDRÉ GUARAGNI,
Promotor de Justiça atuante em

,
Curitiba/PR, Professor Univer
sitário (Unicuritíbal, Mestre e

Doutor, com Pós-Doutorado na

Università degli Studi di Mila
no, e vasta experiência na área
de direito penal econômico,
ressalta que a "Lavagem de di
nheiro" é expressão recente do
direito penal. Nos EUA, anos 20,
AI Capone lucrou extraordina
riamente com a venda ilegal de
bebidas alcoólicas, cujo comér
cio fora proibido pela Lei Seca.

Para reinserir no mercado o

dinheiro obtido com o comércio

clandestino, usufruindo dos ga
nhos ilícitos, investiu numa rede
de lavanderias: todo o dinheiro

sujo entrava no negócio como se

correspondesse a pagamentos
de clientes. Um mecanismo sim

ples para colocar no mercado os

valores, dissimular sua origem
e integrá-los definitivamente
como faturamento de prestação
de serviços. "Money Laundering",
ou "lavagem de dinheiro". Atual-

,

mente, a potência de arrecadação
de dinheiro sujo por organiza
ções criminosas é multiplicada.
AI Capone virou música de Raul
Seixas e Marcos Valéria tornou

seu lugar. Da colocação' em cir

culação de grandes quantias de
dinheiro sujo derivam imensos

prejuízos à ordem econômica.
A livre concorrência sofre: não
é possível concorrer num ramo

qualquer da vida econômica com
aquele que sustenta seu negócio
com dinheiro proveniente de cri
me. A livre iniciativa padece: não
é possível entrar em áreas mono

polizadas ou oligopolizadas por
empresários que lavam dinheiro

sujo. As lavanderias ficaram na

Chicago dos anos 20 - uma lenda
bandoleira. E a lavagem virou um

problemamundializado.

Aulas aos sábados das 14h às 17h.

Matrículas no telefone
47 3372-0610, com Joice.

Informações pelo site: www.dnacursos.com
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GERAÇÃO Z Estes jovens nasceram conectados à web, assistem Tv, fazem trabalho escolar, compartilham ideias nas

mídias sociais e ainda ouvem sua música preferida pelo fone de ouvido, tudo ao mesmo tempo

COMPORTAMENTO

Mercado se prepara
para a geração Z

Essa geração é marcada pela agilidade e
rapidez, eles fazem tudo ao mesmo tempo.
E como eles serão nomercado de trabalho?

FONTE

www.gestaoerh.com.br

Enquanto boa parte da popu
lação brasileira ainda tem certa

dificuldade em definir o que são

as chamadas gerações baby boo
mers, X, Y e Z, outra situação está

prestes a acontecer e marcar um

grande momento: a participa
ção das três ao mesmo tempo no
mercado de trabalho. A geração
Z, que tem em seu DNA o ato de

Zapear, é a mais nova entrante

no mercado, enquanto os pais da
chamada geração X, os baby boo
mers, estão se aposentando.

Isto significa que teremos Z.
criados por Y e por X. Entre as

gerações Y e Z, como são digitais
nativos, as diferenças são poucas

ou imperceptíveis, mas ainda as

sim existem. Se,por um lado, a

tecnologia já atende aos desejos
dos novos consumidores, indiví
duos sem barreiras e sem limites;
do ponto de vista profissional
existe uma grande apreensão en
tre os gestores de RH que come

çam a incluir esta nova geração
no mercado de trabalho.

Estes jovens nasceram co

nectados à web, assistem TV;
fazem trabalho escolar, compar
tilham ideias nas mídias -sociais
e ainda ouvem sua música pre
ferida pelo fone de ouvido, tudo
ao mesmo tempo.

Se eles têm este perfil multi
tarefas, então teremos um super
profissional! Ou o trabalho será

apenas mais uma entre suas ativi-

dades exercidas superficialmente?
Por conta de tantas mudan

ças' é chegada a hora do merca

do corporativo entender melhor
o perfil destes colaboradores. Sa
ber como eles agem no dia a dia

para que seus cargos sejam bem
definidos. Mas, somado a isso,
é preciso que as próprias com

panhias se adaptem aos novos

comportamentos.
As novas gerações, por serem

extremamente transparentes, pos
tam nasmídias sociais o que fazem
ou o que vão fazer, sem restrições
de acesso. Será que estas pessoas,
quando inseridas no mercado cor
porativo' irão exigir esta mesma

abertura de seus. líderes e da em

presa que os contrataram?
_ Por outro aspecto, os Z vivem
num ambiente de games digitais,
onde tudo é conquistado em al

guns dias ou poucas semanas, e

talvez eles pensem que a vida pro
fissional acontece dessa forma. A

velocidade da informação pode
fazer do Z uma pessoa impacien
te, com uma ansiedade incontro
lável a ponto de não se adaptar
à realidade corporativa. Dentro
deste cenário, a empresa preci
saria saber lidar com a reação de

decepção deste colaborador.
Os y, ao se encontrarem com

os Z, viverão um leve conflito
causado pelas diferenças de um

'gap' tecnológico. Esta integra
ção é um desafio para as compa
nhias' tanto quanto transformar
a geração Y nos futuros gestores

dos novatos. O conceito Home
office já está em pleno andamen
to e a tendência é ter essa forma
de trabalho consolidada. Como

consequência, os gestores terão

que se preparar para comandar a
distância, o que hoje é uma situ

ação ainda pouco aceita em vá
rias corporações.

Neste novo tempo, esses gran
des consumidores de tecnologia
causarão um choque nas corpo
rações, que só será positivo se es

tivermos preparados para recebê
-los como potenciais profissionais.

CUIDADO A velocidade da info� pode fazer do Z
tuna pessoa impaciente, commoa ansiedade incontro
lável a ponto de não se adaptar à realidade corpora�va

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 I CARREIRA I FIM DE SEMANA, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

"
•

el

empresarial

A empresa deve procurar estabelecer
em seus valores e missão, princípios e
estratégias, metas e objetivos que
levem em consideração o meio

ambiente, a sua responsabilidade
social e a sua perenidade.

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

Suslenlabilidade do Negócio
A estratégia de negócios a nível eÁgua - déficit hídrico crescen- cluem aspectos como: melhora da cessidades sociais e ambientais da rais: água (bacias hidrográficas,

global pressupõe o foco cada vez te, insuficiência e escassez em alta; imagem da empresa, aumento de humanidade, inclusivemudando mananciais de subsolo), grandes
maior em competição, o que ten- eBiodiversidade - em choque produtividade, redução de desper- as suas atividades. áreas planas, sol, hidroeletrici-
de a levar a uma redução do custo com a homogeneidade de interes- dício, segurança e saúde ocupa- Ressalte-se que, atualmente dade, biodiversidade, minerais,
total de produção, a redução de se econômico; cional, treinamento e desenvolvi- a mercado concede preferên- petróleo, mãos de obra, etc. pode
preços e a uma oferta de novos eEnergia - crescimento de menta defuncionários, melhoria cia e valoriza as empresas bem se beneficiar, na inserção da com-
produtos, proporcionando maio- demanda, fim da era do petróleo, do clima organizacional, etc. administradas e que adotam petição global, criando cadeias
res benefícios e alternativas ao fontes renováveis; A ação social da empresa com boas práticas de gouemança produtivas com grandes vanta-
consumidorfinal, e assim estimu- eMatérias primas - demanda doações de caridade não significa, corporativa como diferencial gens competitivas (agricultura,
lando a economia.A competição em escalas crescentes, desarticula- necessariamente, sustentabili- estratégico, e que tenham a pecuária, mineração, álcool,
com a compressão de margens de ções de suprimentos. dade, mas as ações lincadas e gestão direcionada a geração de siderurgia, etc.).
rentabilidade levam as organiza- Daí a necessidade de evoluir- realizadas com objetivos estraté- valor para o acionista. Verifica-se Concluindo, convém lembrar
ções a uma constante revisão de mos para o conceito de "susten- gicos que geram resultados mais que, o mercado acionário através que estão em alta as liberda-

estratégias e ao aprimoramento tabilidade". Atualmente, tem-se perenes a sociedade e a empresa,
.

de diversos critérios avalia as des civis, acesso a informações,
da governança corporativa espe- aceito como conceito que "desen- relativos ao meio ambiente, que empresas comprometidas com ativismo, mobilização deforças
cialmente no que diz respeito à volvimento sustentável é aquele atendam o direito dos emprega- a sustentabilidade e inclusive de controle, e é valorizada a boa
sustentabilidade do negócio, com que atende as necessidades do dos e consumidores, amelhoria atribui valorização das ações governança - a nível de país e por
vistas à perenidade do negócio. present� sem comprometer a da educação, saúde e direitos hu- adotando índices [SE (Índice de extensão a todas as organizações
Porém, se de um lado estimula- possibilidade das gerações futu- manos, etc. passam a exigir uma Sustentabilidade da Empresa), e empresas. Recomenda-se as
mos o crescimento econômico ras atenderem as suas próprias gestão inteligente dos recursos a Bovespa, e o Dow fones (USA). organizações primar e implantar
como exigência, face ao cresci- necessidades': Partindo desse materiais, financeiros e humanos, Em notícias em jornais.ou divul- os princípios universais da Gover-
menta demográfico, necessidade conceito, pretende-se manter colocados a sua disposição. Por gação, podemos constatar que as nança, que são:
de criação de empregos, aspira- as características necessárias conseguinte, deve-se primar pela melhores empresas têm efetuado »Compliance (responsabilida-
ções em alta de países emergentes para um sistema social justo, busca de contínuo crescimento contínuos esforços para redução de social);
e erradicação da pobreza. Do ambientalmente equilibrado e ou desenvolvimento de novos do consumo de água, energia e .

eDisclosure (transparência);
outro lado de_ve-se entender que economicamente próspero. mercados e clientes, lançamento outros insumos ao mesmo tempo eAccountability (prestação de
o crescimento econômico exige A adoção de práticas de boa de novos produtos, inovação, etc. em que investem no uso de ener- contas);

.

em escalas crescentes a transfor- gestão que propiciem retornos, conjugado com a redução de cus- gia limpa, trocam embalagens, eEquidade (tratamento a
mação dos recursos naturais, o nas áreas econômicas, sociais e tos, com a implantação de novos aderem a práticas de comércio todos com justiça).
que vem a gerar conflitos acirra- ambientais, através da racional e processos, produtividade, logís- justo, dão apoio à comunidade, Levar a organização:
dos com preservacionistas, que comedida utilização de recursos tica e redução de poluição ou do etc. e divulgam o benefício que «a adotarprincípios de ética,
procuram fortalecer a ecologia, naturais, uso de energia defontes desperdício, etc.Além de avaliar as medidas adotadas trouxeram atitude pró-ativa e integridade;
criando restrições e impedimentos renováveis e o desenvolvimento de continuadamente as alternativas ao negócio e para a sociedade. A «a reconhecerque a boa gover-
à exploraçõo ambiental. A con- recursos humanos, são condições de aproveitamento de energias empresa deve procurar estabe- nança gera bons negócios egera
fluência dos interesses da preser- que agregamvalora empresa. renováveis ou aproveitamento de lecer em seus valores e missão, valor às empresas;
vação do meio ambiente com a Em vista disso cabe às empresas resíduos (bagaço de cana, casca princípios e estratégias, metas «a atendera responsabilidade
necessidade de desenvolvimento adotar estratégias visando buscar de arroz, lenha), novas práticas e objetivos que levem em consi- social, buscando atender o interesse
econômico requer a equalização melhores resultados sociais, agrícolas, ou melhor, utilização deração o meio ambiente, a sua de todos seus participantes (gover-
de aspectos, como: menores impactos ambientais e do solo, reutilização de embala- responsabilidade social e a sua no, comunidade, acionistas, fome-

eClima - emissões, aque- retornos financeiros condizentes gens, etc. A ideia é que as empre- . perenidade. O Brasil face ao seu cedores, clientes ejuncionários);
cimento, extinção de espécies, aos investimentos para sustentar sas percebam as oportunidades potencial de mercado interno e «a buscar sua perenidade e o

desastres ecológicos; o capital investido. 011;de se in- de negócios que se associam as ne- riqueza dos seus recursos natu- planejamento sucessório.

ENCONTRO

Profissionais usarão plataforma da IBM
.

Interessados podem se inscrever

gratuitamente para participar
crições para o evento de Ioinvil
le o link de inscrição é http://bit.
ly/POT-RTC-Joinville. A ativida
de é gratuita e aberta ao público
e a comunidade acadêmica. Ao
todo são ofertadas 80 vagas sen
do 40 para cada cidade.

De acordo com o coorde
nador do Curso de Sistemas de

Informação, professor Mauri
cio Henning, os inscritos terão
uma tarde de tecnologia, com

.J��.�.ºA ..º.º �.º� .

Tatiane Machado

(RTC). Os encontros acontece

rão nas unidades da Católica
de Santa Catarina de Joinville
(9/10) e Iaraguã do Sul (lO/lO).
Interessados em participar do
evento em Iaraguá do Sul podem
se inscrever pelo link http://bit.
ly/POT-RTC-Jaragua e para ins-

Nos dias 9 e 10 de outubro,
Joinville e Jaraguá do Sul rece
bem o evento sobre a solução
IBM Rational Team . Concert

workshop e momentos de in

teração com a ferramenta, por
meio de apresentação concei
tual e exercícios práticos. Os

palestrantes serão profissio
nais da própria IBM. A progra
mação inicia às l3h30min e

encerra l8h30min.
.

O RTC é 'uma plataforma
de desenvolvimento ágil que
garante contribuir para o pla
nejamento de projetos ou

equipes através de recursos co-

-laborativos. Ele oferece recur

sos para gestão de item de tra

balho, controlador de versão,
integração contínua .

Em Joinville o evento acon

tecerá na Rua Visconde de Tau

.nay, 427 - Centro. E em Iaraguá
do Sul na Rua dos Imigrantes
500 - Bairro Rau. Mais informa

ções pelo telefone (47) 3275-
8229 ou (47) 3145-9702.
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Berat Eatschev

o título por si só já deve cha
mar a atenção demuita gente.
Há sim pessoas enciumadas do

cônjuge, ou melhor, do trabalho
dele. Todos já ouviram histórias
de colegas enamorados, de chefe
com subordinado, da secretária
com o gerente e tantos outros.

Todos são velhos conhecidos de
nossa literatura, televisão e cine
ma. Sejam eles relacionamentos

legítimos ou não, esse "[olclore"
todo não surgiu à toa: a criação
dessas histórias vem das fanta
sias pessoais e, obviamente, da
realidade. Talvez uma das gran
des provas, e também uma das

'. mais curiosas, seja o próprioDia
da Secretária. Celebrado em 29
de setembro, é uma das melhores
datas de venda de joias eflores

ESTUDO

I
Se por um lado há pessoas

enciumadas demais, por outro
há aquelas pouco envolvidas

.

com a carreira do cônjuge..

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ciúme do trabalho do cônjuge.
todos os anos. Está bem cotada
entre datas como oDia dasMães,

.

oNatal e o Dia dosNamorados.
Acredito que todos nós já

conhecemos algum casal cujo
marido ou mulher tinha uma

marcação cerrada com o cônjuge"
por conta de ciúmes e desconfian
ça. Em pleno séculoXXIainda há
homens que não querem que suas

esposas trabalhem. Eu mesmo
cansei de presenciar e ouvir histó
rias em relação a esse assunto.

Há alguns anos conheci uma
excelente profissional. Ela era

professora, porém, apesar de já
estar na chamada meia idade,
serformada e ter um currículo
acadêmico excelente, nunca
havia trabalhado. Seu marido
nunca deixara, por puro ciúme.

Há uns cinco anos, se não me

engano, ele permitiu que ela
lecionasse em uma universidade
local, apósmuita insistência.

Porém, ainda hoje, nos dias
em que tem aulas para dar,
seu marido "inspeciona" suas
roupas, avaliando seu nível de
atratividade. Se está de saia,
decote, se está muito maquia
da, ou qualquer outra coisa do

tipo. Se dependesse dele, ela
não trabalharia - como aceitou

pormuitos anos. Entretanto,
cansada de nada fazer, decidiu
iniciar uma carreira, mesmo que
de maneira "tardia':

.

Da mesma maneira, se por
um lado há pessoas enciumadas
demais, por outro há aquelas
pouco envolvidas com a carreira

do cônjuge. É uma atitudemuito

''gratificante'' quando o casal
conta e compartilha, de maneira
entusiasmada, as conquistas,
mudanças, e dificuldades enfren
tadas no dia a dia. Essa conversa
saudável serve como desabafo,
conselho, orientação e comparti
lhamento de alegria. Há alguns
livros que dizem que casais com
carreiras de sucesso têm relacio
namentos fortes - e eu compac
tuo desta opinião.

Émuito complicado um

relacionamento em que um

atrapalha a vida profissional do
outro. Deve haver uma sintonia
de valores e planos de vida. Por
exemplo: se o homem não quer
que a esposa trabalhe, não deve
ria casar com uma mulher que

Como se alimentar antes
das provas

Uma dieta nutritiva
- .,

nao Ira compensar
a falta de estudos,
mas pode ajudá-lo a

ter um desempenho
.

melhor nos testes

FONTE
............................... " ,- ." -

Universia.com.br

Diversas pesquisasmostram que
os hábitos alimentares possuem um

papel fundamental no desempenho
acadêmico e performance cerebral.
Umadietanutritivanão irá compen
sar a falta de estudos e preparo para
a prova, mas pode ser exatamente o

que uma pessoa precisa para apri
morar sua atuação nos testes.

O cérebro humano necessita
do fornecimento estável de glicose,
esteja acordado ou dormindo. Essa
substância é uma forma de açúcar
obtida dos carboidratos. Ela é res-

DIVULGAÇÃO

LEMBRETE Não se esqueça de beber água emanter-se hidratado durante a prova

ponsável por alimentar todas as cé
lulas do corpo, porém as do cérebro

chegam a consumir o dobro.
Além disso, o cérebro também

precis� de outros nutrientes como

vitaminas, minerais e antioxidantes.
Estes são responsáveis por criar as
proteínas e gorduras cerebrais, aju
dando na produção e transmissão

de substâncias químicas, como a

serotonina e dopamina, que contri
buem para o humor, energia e per
formance cognitiva de atividades
como aprendizado, memorização e

lembrança de informações,

tem planos de carreira.
Enfim. O que vale nesta e

em qualquer outra situação é
a maturidade, saber o limite.
Interromper reuniões, ligar
excessivamente para o cônju
ge no ambiente de trabalho,
conferir documentos profissio
nais, e-mails e tantos outros são

características, acredite, muito
comuns. Porém prejudicam
tanto a vida profissional quan
to a pessoal.

É preciso haver equilíbrio e

bom senso para saber o limite
'entre ciúmes e total intromissão
na vida profissional do cônjuge.

Envie sua dúvida, sugestão
ou história para colunaiêde
bernt.com.br

REFEIÇÃO
O que consumir
e o que evitar

Não importa o horário de sua

prova, manhã ou tarde, a refei

ção antes do teste deve conter

carboidratos com muitas fibras
e proteínas magras. Essa com

binação irá ajudá-lo a se manter

alerta e acordado para se con

centrar nas atividades.
Entretanto, doces e pães

brancos devem ser evitados, já
que esse tipo de alimento pode
causar alterações nos níveis san

guíneos de açúcar, dificultando
o foco. Os carboidratos ricos
em fibra, como cereais e pães in
tegrais, legumes, batata doce e

framboesas evitam esse tipo de

mudança e também fornecem

quantidades ótimas de antioxi-
-dantes para seu cérebro.

É importante que você tam

bém consuma ômega-S, presen
te em salmão, sardinhas, ovos,
nozes e sementes de chia.

É importante também não se

esquecer de beber água e man

ter-se hidratado durante a prova,
evitando a sede e possíveis dores
de cabeça causadas pela desidra
tação. Depois dos testes é impor
tante descansar para não evitar 'a

fadiga e estar pronto para o pró
ximo dia de estudos.
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UFSC abre inscrições
. paravestibular

As inscrições para o Vestibular de

Verão 2013 da Universidade Federal

de Santa Catarina - UFSC já estão

abertas, seguindo até o dia 24 de ou

tubro. Para se inscrever, é necessário

preencher corretamente o formulá

rio eletrônico, que está disponível
no site da instituição (www.vestibu
lar2013.ufsc.br) .

O concurso acontecerá entre os

dias 15, 16 e 17 do mês de dezem

bro de 2012. Para esta concorrência,
a UFSC estará oferecendo um to

tal de 5.921 vagas, que deverão ser

distribuídas entre 85 cursos e habi

litações, que serão ministrados nos

quatro campi da instituição.
A taxa de inscrição para o vesti

bular 2013 será no valor de R$105,OO
e aqueles que desejarem solicitar a

isenção do pagamento 'desta taxa

deverão realizar a solicitação entre

,

• tRe:cr.ti!tameA1® \e�reç-ãID,;
.1[lr�hatm{)) ire_OlTáliiID;:
.1He'noe!ftTÍt;KçiID a1te�<ii;;

.ü�teOID�_;

.lP\toobnm fe! lWt�..

os dias 25 de setembro e 9 de outu

bro, através do site da instituição,
mencionado anteriormente. Os can

didatos a cursos de Licenciatura e ao

curso de Pedagogia já contam com o .

desconto de 50% no valor da taxa.

TAXA A inscrição para o

vestibular 2013 será no
valor de R$105,00

Seu estabelecimento

precisa de ze adora?
A Meta RH terceíríza para
Solicite uma visita.

cê.

A Metta R1HMllliIHfj�oo a1ltua aDm-mtnrtpe1têlrntii;
e segtUlJraBmÇi ltlZ�ilE i'rms:

O Colégio Marista São Luís promoveu na última terça-feira,

25, a palestra com o Psicólogo e Mestre em Educação Marcos

Meier. O encontro aconteceu no auditório do CEIAS e abordou o

tema "A Criança e o adolescente do Século XXI".

Na foto, o Diretor Geral do ColégioMarista, Irmão Evilázio

Tambosi, e o palestrante Marcos Meier.
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Ponto de Vista
Romeo Piazera

Júnior,advogado

Apraga do nepotismo
Etimologicamente, o termo

"nepotismo" é utilizado para
designar o favorecimento de pa
rentes ou amigos próximos em

detrimento de pessoas mais qua
lificadas, geralmente no que diz

respeito à nomeação ou elevação
de cargos e funções públicas, e é

urna palavra que deriva do latim.
Originalmente, a palavra era

usada exclusivamente no âmbito

das relações do papa com seus pa
rentes, mas atualmente é utilizado

como sinônimo da concessão de

privilégios ou cargos a parentes
no funcionalismo público. Nepo
tismo é diferente de favoritismo,
pois o favoritismo não implica em
relações familiares com o favore

cido. O favoritismo é baseado na

meritocracia e a meritocracia está

alicerçada em critérios que se rela

cionam com a competência.
Assim como não existe crime

pela metade, não existe também

a situação de uma mulher estar

mais ou menos grávida, também
não existe a situação de mais ou

menos nepotismo. Ou as coisas

são ou não são! E no caso de Iara-

guá do Sul, onde convivemos com
um poder público municipal que
pratica a praga do nepotismo, de
maneira inquestionável, não há
como deixar de registrar que tal

situação representa uma prática
que hámuito vem sendo combati

da, inclusive através de ação judi
cial manejada pelo ministério pú
blico estadual. Nepotismo é urna

praga que deve ser exterminada

demaneira eterna.

Quem pratica o nepotismo,
e da maneira mais escancarada

e ardilosa como ocorre aqui em
Iaraguã do Sul, tripudia sobre os

mais elementares padrões de ética
e de moralidade, que são escudos

e ao mesmo tempo escoras onde

se fincam (ou deveriam fincar-se)
todas as ações da municipalida
de. Tripudía-se, também, sobre

a população jaraguaense, que é

obrigada a assistir, impassível, este
thriller que é de fazer inveja aos

mais escabrosos longa-metragens
de suspense e terror.

O nepotismo municipal repre
senta urn golpe mortal, praticado
diariamente contra todos os prín-

cípios que regem a moralidade

que deve existir na administra

ção pública e, no caso de Jaraguá
do Sul, ele vem acompanhado de

doses de prepotência, tirania, ar
rogância e desrespeito às institui

ções e à legalidade.
O momento eleitoral que vi

venciamos é especialmente re

levante para que a população de

Iaraguá do Sul diga, por meio do

voto, se pretende continuar a as

sistir a este thriller representado
pelo nepotismo praticado pela
municipalidade, e que mancha de
maneira abissal nossos "padrões
éticos e morais, rotulando-nos de
otários, ou, ao contrário, deseja
que o voto seja urn instrumen

to para, ao mesmo tempo, apli
car urn cartão vermelho em toda

esta imoralidade que estamos

presenciando, e possibilitar uma
oxigenação e assepsia no governo
municipal, de maneira que o que

prevaleça seja sempre o interesse

da população, e não os interesses

pessoais que servem de teia para a
continuidade desta praga chama

da nepotismo.Acorda Jaraguá!

EXTRAVIO DE CHEQUES
O Posto Agricopel Ltda, com CNPJ 83.488.882/0001-03, comunica o extravio de che

ques do Banco Bradesco, agência 2693-0, da conta corrente 10.277-6. Os cheques
extraviados seguem as seguintes numerações e valores.
• Cheques nO. 407776 a 407815 (40 no total), todos no valor de R$ 100,00 cada.
• Cheques nO. 407816 a 407855 (40 no total), todos no valor de R$ 200,00 cada.
• Cheques nO. 407856 a 407895 (40 no total), todos no valor de R$ 300,00 cada.
• Cheques nO. 407896 a 407935 (40 no total), todos no valor de R$ 500,00 cada.

Informações entrar em contato no telefone:

Jaraguá do Sul, 29 de setembro de 2012

Anemia é o nome genérico de uma série de

condições caracterizadas pela deficiência na
concentração da hemoglobina (elemento do,

sangue com a função de transportar oxigênio /

dos pulmões para nutrir todas as células do

organismo) ou na produção das hemácias (o
mesmo que eritrócitos ou 'glóbulos vermelhos).
As Anemias podem ser agudas ou crônicas,
adquiridas ou hereditárias. São agudas, quando
há perda expressiva e acelerada de sangue, o

que pode acontecer nos acidentes, cirurgias,
sangramentos gastrintestinais, etc. As crônicas
são provocadas por doenças de base, algumas
hereditárias (talassemia e anemia falciforme,
por exemplo) e outras adquiridas, como as que
ocorrem por deficiência nutricional, na gestação,
por deficiência de ferro (anemia ferropriva, a

ANEMIA
Tratamento
O tratamento das anemias é diretamente deter
minado pela doença de base que provocou a

falta de produção ou a destruição das hemácias.

Recomendações:
• Palidez, gengivas esbranquiçadas, unhas des
coloridas podem ser sinal de anemia. Procure

um médico para diagnóstico e tratamento, se

necessário;
• Optar por uma alimentação saudável e variada
é indispensável para prevenir a ocorrência de

anemias causadas por carência nutricional;
• O risco de anemia aumenta na gestação e

durante o aleitamento materno, nos primeiros
anos de vida das crianças e nos idosos.

Fonte: Site Drauzio Varella

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.

mais comum), por carência da vitamina 812 ou

de ácido fólico (anemia megaloblástica).

Sintomas
Os sintomas mais importantes da anemia aguda
são provocados pela redução no volume de

sangue circulante. O principal deles é a queda
da pressão arterial. Nas anemias crônicas, a
baixa na produção de hemoglobina provoca
palidez cutânea e nas mucosas, cansaço, falta
de memória, tonturas, fraqueza, dores muscula
res, sonolência, falta de ar ou respiração muito

curta, palpitação e taquicardia, porque o coração
é obrigado a bater mais depressa para garantir
o fornecimento necessário de oxigênio a todas

as células do corpo. A intensidade dos sintomas

aumenta com a atividade física.
.

NOTA DE

AGRADECIMENTO E

CONVITE PARA CULTO

A Família de WERNER RICARDO VOIGT

agradece de coração a todas as mensagens e

manifestações de carinho e conforto recebidas

quando do falecimento de

WALLV ELLA SCHLUP VOIGT (MUSCHI).

Externa a sua mais profunda gratidão à equipe

que a assistiu, a dedicação de médicos,
.

enfermeiros e demais profissionais e aos

inúmeros amigos.

E convida todos para culto que será realizado

no Domingo, dia 30 de setembro de 2012 às 9

horas, na igreja Evangélica Luterana do Centro.

Sinceros Agradecimentos, Família VOIGT

tOBITUÁRIO .,

1';

• Egon Melchert faleceu na última quinta-feira, às 12h35, em decorrência de um

câncer no rim. Taxista há 17 anos e pescador-nato, Egon Melchert estava ca

sado há 33 anos com Lorena Melcher, que o descreveu como uma boa pessoa e

um homem trabalhador. Entre as principais lembranças, ficará a do peixe fresco
.

trazido da beira da praia pelo esposo. Pescador aplicado com registro profissional
no Ministério da Pesca e da Agricultura, nas horas vagas Egon costumava deixar o

tempo passar nas praias de Balneário Barra do Sul, onde praticava seu divertimen

to preferido, a pescaria. Egon deixará saudades para mãe, esposo, filha, genro
.

e o netinho. Na última sexta-feira, dia 28, ele completaria 65 anos. O corpo foi

velado na Capela Mortuária de Nereu Ramos. O enterro aconteceu na ontem, às

16h, no cemitério daquela comunidade.

• Marlice S. da Silva, de 64 anos, fa
leceu na quinta-feira (27), às 22h, em
Jaraguá do Sul. O velório foi realizado
na capela do Cemitério Vila Lenzi e o

enterro, às 16h de ontem, no mesmo

cemitério.

• Ilario Dallmann, de 70 anos, faleceu

na última quinta-feira (27), às 22h50,
em Jaraguá do Sul. O velório aconteceu
na Comunidade da Paz, no Rio da Luz, e
o enterro foi realizado na ontem, às 16h,
no cemitério do bairro.

• Elvira Prochnow Boshammer, de
71 anos,-faleceu na última quinta-feira
{27), às 13h30, em Jaraguá do Sul. O
velório aconteceu na Igreja São Lucas e

o enterro, às 16h de ontem, no cemité

rio do bairro Jaraguá 84.

• Mara Sueli Zanela, 54 anos, às 3h
de ontem, em Jaraguá do Sul. O velório
aconteceu na Capela Mortuária Maria

Leier, e o enterro, às 9h de sábado (29),
no Cemitério Municipal.

• Wilson Spitzer, de 72 anos, faleceu
na quinta-feira (27), às 04h, em São

Bento do Sul. O corpo foi velado na

capela de São Bento e o enterro acon

teceu na manhã de sexta-feira (28), às
1 Oh, no Cemitério Municipal.

• Valtrudes Baade, de 49 anos, fale

ceu às 4h30 de quarta-feira (26), em

Jaraguá do Sul. O enterro foi realizado
no final da tarde, às 17h, no Cemitério

Municipal da Vila Lenzi, após velório na

, capela do mesmo cemitério.

• Bertoldo Panstein, de 85 anos, fa
leceu na tarde de terça-feira (25), às

13h 15, em Jaraguá do Sul. O sepul
tamento ocorreu na tarde de quarta
feira, às 15h30, no cemitério do bairro

Jaraguá 84, após velório na Capela

Santíssima Trindade.

• Fidelis Ersching, de 82 anos, faleceu
às 10h de quarta-feira (26), em Jaraguá
do Sul. O velório foi realizado na Capela
Mortuária Maria Leier e o enterro, reali
zado na manhã de quinta-feira, às 10h,
no Cemitério Municipal do Centro.

• Maria Rosa Neundorf, de 79 anos,

faleceu na manhã de segunda-feira
(24), às 8h, na cidade de Mafra. O
velório aconteceu na tarde do mesmo

dia, na Capela Municipal de Mafra,
seguido pelo enterro, no final da tarde,
no Cemitério Municipal.

• Celestino Kosloski, de 55 anos, fa
leceu às 17h de segunda-feira (24), em
Jaraguá do Sul. O velório foi reclizc
do na Capela Mortuária do Cemitério

Municipal da Vila Lenzi, seguido pelo
sepultamento, que ocorreu na terça
feira, às 15h, no mesmo cemitério.

• Elfrida Strebe Siefert faleceu aos 92

anos, às 16h, de segunda-feira (24), em
Jaraguá do Sul. O velório aconteceu na

Capela Mortuária Cristo Salvador, na

Barra do Rio Cerro. O sepultamento
ocorreu na tarde de terça-feira, às 16h,
no Cemitério do Rio da Luz 1°.

• Greice Costa Silveira, de 26 anos,

faleceu na tarde de segunda-feira (24),
às 18h30, em Jaraguá do Sul. O ve

lório ocorreu às 16h30, na Capela
Mortuária do Cemitério Vila Lenzi e o

sepultamento, às 16h30 da terça-feira,
no mesmo cemitério.

• Paulo Ricardo Koroll faleceu aos

21 anos, às 14h·de segunda-feira (24),
em Jaraguá do Sul. O velório ocorreu

às 15h30, na terça-feira, no ·Cemitério

Municipal da Vila Lenzi, após velório na

capela mortuária do cemitério.

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.
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Karatê Tradicional: prática
.

beneficia o corpo e amente
Modalidade aj,uda na concentração, melhora

,

a.coordenaçãomotora e beneficia ossos e

músculos, além de queimar calorias, auxiliando
no bem-estar e promovendo qu.alidade de vida

Fotos e texto TalitaWodzinsky

A-Avante é a mais nova e versátil academia de

Jaraguá do Sul. Localizada no bairro Jaraguá
Esquerdo, é versátil porque, diferente das de

mais, agrega outros treinos facadas nas necessi
dades específicas de cada aluno, além damuscu

lação: o Karatê-Do Tradicional.
O proprietário, João Paulo Reinert, afirma

que o principal objetivo do estabelecimento é
ser um local de incentivo aos hábitos saudáveis
e à qualidade de vida. O diferencial do ambien
te é a Associação de Karatê Tradicional de Santa

Catarina, implantada na academia desde que foi
inaugurada, em agosto.

A ideia surgiu do professor faixa preta, Ro
bert Burnett, 60, reitor da Católica/Se. Em sua

visão, o Karatê é uma filosofia de vida e só tem
a acrescentar no caráter de uma pessoa. Ao
lado dele, está o também professor e carateca,
Manuel Zacarias, 55. "É muito mais que uma

atividade física, pois envolve conceitos, dis-

ciplina e comportamento, o que contribui na

formação de crianças, jovens e adultos", expli
ca. Juntos, eles deixam claro que este esporte
ajuda na concentração, melhora a coordena

ção motora e beneficia músculos e ossos, além
de queimar calorias.

O Karatê Tradicional é um daqueles esportes
que verdadeiramente merece destaque, já que
permite ao praticante um melhor condiciona
mento físico e mental, e não ap�nas o conheci
mento técnico das habilidades de autodefesa.
liA funcionalidade do Karatê-Do Tradicional é

promover a harmonia em todos os aspectos da
nossa vida", salienta Manuel.

O aluno que' faz aulas de Karatê ria Avante
conta com um ambiente amplo e confortável.
Além do mais, a academia oferece vários planos
acessíveis a todos os bolsos, com valores a partir
de R$ 55 mensais. A academia ainda conta com

treinos de ginástica aeróbica e localizada, artes
marciais e Espaço Kids. Faça uma visita e conhe

ça a Avante Academia.

,1'"

Implailtãçáq,:"'1
Associação ele

Karatê TtwadiciowU
de Santa CatariDa

.

naAvanteé�
iniciativa de

Robert Burnett,
f� p:reta e reitor

cm Cat6lica/SC
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r--·-------·----------------·---·-------_ Nova brasília_Barra do Rio Cerro

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

Com teto rebaixado com gesso, laminado de madeira nos

dormitórios, copa - cozinha - varanda gril integradas, Imóvel
com espaço gourmet. playground equipado, medidor de
água egás Individual. elevador
Consulte-nos

Infraestruturapara ar-condícronadoüpo spllt. teto rebaixado
em gesso, laminado de madeira nos dormitórios, copa -

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

47 21 07-0500
Plantão

.

47 9637-4547

1---------------
--- --_.- --.--.---- ---- _.

-'--1I

-_!���d!--��-;;11� � I
:;
.....
..:
-

Deck molhado. Hidra, Piscinas Adulto e Infantil., Galaxy
Lounge, Espaços Gourmet. Salâo de \jogos, Espaço
Fítness. Epaço Relax, Espaço Klds, Playgrollnd
Consulte-nos

_Vila Nova _Vila Nova
-·- ..

----·-·---·--;--------·---:--·1_Centro
�.

11

684--02 apartamento res. Marina rrutuoso.o t
suite ,02 dormit6rios,01 garagem,ficam os

móveis sob medida.
R$ 278.000,00

1032,-02 com 2 dormitórios .. 1 suite, sala de
estar e jantar.-cozinha, área de serviço e 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$ 230.000,00

Área Privo 83m2

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

jantar. área de serviço. sacada c/churrasqueira e

g,aragem. Edifício com piscina coletiva, satão de festas,
elevador, vlgilãncia, portão elelrônico, interfon�e!arofm. IR$255.000,00 Área Priv, 99m'

., ,._., _ , , , r-" _u"_"_.,..._.,.�." '''_, , ' "_. '_." __,_,"_,,�,,.

1193-02 apartamento com 2 dormitórios .. 1

suite. sala de estar e jantar, cozinha, bwc, área
de serviço, sacada e 3 vagas de gerag,em ( 2
cobertas e 1 estacionamentopalio)

_R!270.�1!!J,00____ Áre���v. 1����Área Privo 127.40m2 Área Privo 82m2

_C.zerniewicz
..

-....,..,·_·-·�··--·-·l
_Centro_Vila Nova

_ Nova Brasília

-Centro

.991 ..():2 - com 4 dormítório + 1 suite
master, escritório, dependencias de
empregada. churrasqueira, piscina,

. quadra de esportes, jardim e quintal,
canlt, garagem para 3 carros

1082.02 - com 2 dormitórios, 2 suites
normais, 1 suite demi. 1 suite master,
sala de estar e jantar, cozinha. 3 bwc,
área de serviço. churrasqueira, jardim
e garagem 2 carros

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1086-02 • geminado com 2 dormitórios + 1
suite, sata deestare jantar, bwc + lavabo, copa
e cozinha, área de serviço. depósito, sacada e

varanda. churrasqueira. aquec. elélrlco,
jardim e 2 vagas de garagem
R .��!!:º,OO,OO __ o Ár!!!..Te�te..!'.E.J_!)3m·

LEIER
IMÓVEIS

1114-02· Casa com 3 dormitórios, sala
jantar, cozinha. bwc, área de serviço. portão
eletrônico. jardim e garagem. Piso cerâmico
R$ 340.000,00

... Baependi
------------�

I

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

jantar, área de serviço e 2 vagas de garagem
R$245:000;OO

Área Privo 99m2
.

.------�._---

1099-02 - casa com 2 dormitórios + 1 suite,
saia de estar e jantar, bwc, cozinha, área de

serviço, portão eletronrco, jardim e 1 vaga de

garagem
R$340.�0,0_0 _

... Rio Cerro

1121-02 - casa 3 dormitórios + 1 suite, sala de
estar e jantar, cozinha, 2 bwc sociais, área de

serviço, despensa + 1 vaga de garagem
R$400.000.00

Área Terreno 525m2
�----,-----------

.

... Ilha da Figueira

872-02 - apartamento com 2 dormitórios t 1
,

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

L garagem
R$185.000,00 Área Prlv. 81m·

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

-------

866·02 Três Rio do Norte • 312m2 R$ 68.000.00
862·02 Rio da luz· 435m2••••• ; R$ 75.000,00
826·02 João Pessoa - 325m� m R$85.000,00
827-02 João Pessoa· 340m2 R$87.000,00·
1066-02 Amizade· 318m2 R$ 92.000,00
1047-02 Amizade - 315m2 R$ 120.000,00
898-02 Joio Pessoa • 126m2 R$125.000,00
955-02 Amizade - 329m2 R.$128.000,OO
1061-02 Chico de Paulo· 350m2 " R$128.000,OO
1011·02 Amizade - 327m2 R$ 130.000,00
1069·02 Amizade· 384m2 R$ 135.000.00
1012-02 Jaraguá 99 ·457m2 R$140.000.00
885-02 Amizade· 364m2 R$150.000,OO
953-02 Água Verde· 435m2 R$15D.OOO.OO
914-02 Nova Brasília· 2D4m2 : R$155.000,00
963-02 Amizade· 373m2 R$160.000,OO
948·02 Czerniewicz- 457m2 R$165.000;00
818·02 Nova Brasília· 450m2 : R$ 200.000,00
884·02 MaS$3'randuba· 219.000m� R$215.0QO,00
1007-02 - Vila Nova· 851m2 R$235.000.00

1101·02· casa com 2 dorrruíéríos+ 1 suite com
hidro, sala de estar e jantar, cozinha, bwc, área
de serviço, piscina, jardim e 1 vaga de
garagem
R$ 295.000�.!! �_�.!� Te'!!�_!�!!1�,

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

serviço. varanda, churrasq .• piscina, edicula,

l portão eletronlco,interfone,2 vagas garagem
280.000,00 Áf'(ja Terreno 511mz

1113-02 -com 1 dormitório + 1 suite. sala de

estar/jantar, escritório, copa e cozinha. área de
serviço, dependencia de empregada,
churrasq.,jardfm, varanda e 2 vagas garagem
_�40�.000,oo _._,__Ár��.l�!!!!!.�!�.!!1�_

---_._-------�

... Centro

1168-G2 apartamento com 2 dormüórtos + 1

suíte, sala de estar e Jantar, cozinha, bwc +

lavabo e área de serviço,
R$ 210.000,00

Área Prlv. 100m'

728-02
Terreno com área totai de 405m" - plano, tole
43 res. paim spring
R$135.000,OO
'------_._-----,----_......

973-02 Água Verde - 705m2 R$240.000,OO
1041·02 Jaraguá isquerdo • 780m2 R$265.000,OO
916-02 Baependi - 435m2 R$270.000,00
830-02 Vila Rau - 695m2 R$ 270.000,00
1022·02 Centro/Corupá • 903m2 R$ 270.000,00
977-02 Vita Nova - 390m2 R$280.000,OO
954·02 Czerniewicz - 431m2 R$300.000;00
835-02 Água Verde, R$300.000.0O
894-02 Vila Lalau ·630m2 R$350.000,00
820·02 Vieiras· 812m2 R$350.000.00
949·02 Czerniewicz - 830m2 R$350.000.00
1013·02 Nova Brasília· 555m2 R$350.000.00
90B·02 Barra do Rio Cerro - 2.100m2 R$370.000.00
881·02 Vieiras· 630m2 R$31D.OOO.OO
920·02 Baependi· 2.691m2 R$390.000.00
1001-02 Amizade· 756m2 R$400.000,OO
1016-02 Nova Brasília· 502m2 R$ 400.000,00
1053-02 Barta do Rio Cerro -1.198m2 R$400.000,00
915-02 Centro - 611m2 R$430.000.00

114�-O2 - casa com 2 dormitórios + '1 suite com
closet, sala de estar e jantar, copa e cozinha,
bwc, área de serviço, churrasqueira e varanda.
quintal e 1 vaga de garagpm
R$ 220.000,00 -Area Terreno 325m2

1191·02 - casa com 3 dormitórios, sala de estar
e jantar, cozinha, bwc. área de serviço + de

serviço, depósito, edícula, jardim e 2 garagens
R$430.000,00 Área Terreno 480m2

---------------------

I... ·Uha da Figueira... Vila Lenzi

,�;,., ...'" �',
..

;"
.�'" ,{.�

cr.:

657-02 • apartamento no bairro ilha da

figueira,1 sUite,2 dormitórlos,salas de
estar/jantar.churrasqueira na sacada.üt vaga
na garagem,pisclna coletiva,salão de festas.
RS 230.000,00 - Área Privo 78m·

889-02 Apartamento com 85m2 2 dormitórios
+ 1 suite, lavanderia, churrasqueira e 1 vaga
de garagem. Imóvel com portão elelronico e

interfone. Pronto para morar

R$ 195.000,00 Área Prlv. 85m�

... Vila Rau

1146·02
Terreno com área total de 420m"
R$170.000.00

1147-02
Terrenocom área total de 371m'
R$110.000,OO

912·02 Jaraguá Esquerdo - 919m2.; R$480.000.00
1025-02 Jaraguá Esquerdo· 760m2 R$ 490.000,0.0
1015·02 Nova Brasília - 607m2 R$ 500.000.00
104(1·02 Vila Lenzi - 1.470m2 _ R$500.000,OO
1038-02 Amizade· 1.1l47m2 R$510.000,OO
1014-02 Nova Brasília· 957m2 R.$ 530.000,00
1028-02 Neleu Ramos· 3.442m2 R$ 550.000,00
1043-02 Barra do Rio Cerro· 2.500mt 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 Cent;o· 1.364m� R$1.950.000,OO
1034 Tila Martins -16.000m2 _ R$ 2.500.000,00
991)-02 Baependi • 494I)m2 , R$ 2.900.000,00
981·02 Barra do Rio 'Cerro • 40.000m2 R$3.200.000.00
1035·02 Baependi • 6.260m2 R$6.000.000.00
1033·02 Cenllo/Guaramirim - 846mz Consulle·nos
1040-02 Vila Rau - 685m2 : Consulfe·nos
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-Ref. 4658 - Vila Nova
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 114,20m2
-A partir de R$ 280.000,00
=Prónto para morar!

-Ref. 4959 - Czerniewicz
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 112, 13m2
-A partir de R$ 238.000,00 à vista!
=Entreqa Julho/2013

-Ref. 4964 - Amizade
-Suíte master+suíte+02 dormitórios
-Área privativa: 224,OOm2
-A partir de R$ 800.000,00
-Cobertura Duplex!

s-

Res .. ,Yi�tta 8
-p

:J
:J

o o

'" '"
<1lru <.O<.O

giii
a
o, o,
<1l <1l

3" '3
o·o- <

< <1l<1l v;'v;'

s s
CJ" CJ"

o o

= ?

'" '"

N t-
O- .U1

CD !J'
r::; CD

W
o w

-Ref. 5251- B. do Rio Molha
-02 dormitórios
-Área privativa: 53 ,85m2
-A partir de R$ 114.900,00
- Entrega Fevereiro/2014

-Ref. 5005 - Centro
-Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 68,237m2
-A partir de R$192.840,72
=Entreqa Maio/2014

-Ref. 5036 - Vila Nova
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 64,OOm2
-A partir de R$192.453,49
-Entrega Janeiro/2015

fR�s. Saint Etienne Res. Villar

-Ref. 5039 - Jaraguá Esquerdo
-Aptos com 02 dormitórios
-Área privativa de 63;91 m2
-A partir de R$156.522,47
-Entrega Março/2012

-Ref. 5197 -Amizade
-02 dormitórios
-Área privativa: 64,00m2
-A partir R$ 142.000,00
-Entrega final de Janeiro/2013

r"··",,,···",,··""··�·m.,.,,.m.,,,�,,
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-Ref. 4843 - Vila Lalau
=Sulte + 02 dormitórios
-Área privativa: 93,15m2
-A partir de R$ 215.670,66
-Primeira torre pronta para morar!

:J
o

�·Ref. 5090 - São Luís
g .02 dormitórios
o_ ,
<1l .Area privativa:

60,44m2
.A partir de

R$ 149.000,00

Res. Monet

�-Ref. 4935 - Baependi
�. -Aptos com 02
g_ dormitórios
i ·Área privativa:
�. 65,15m2
� ·A f?artir de R$

�:'.:�:�:::��1

.Ref. 5091 -

Centenário
·02 dormitórios
•Área privativa:

61,47m2
.

.A partir de
R$ 154.000,00

-Ref. 4940 - Amizade
-Suíte + 02 demi suítes
-Área privativa: 119,80m2
-A partir de R$ 385.000,00
-Entrega Setembro/2013

-----_,

Res. Galaxy
�

...

:ãlfI

-Ref. 4987 - Vila Baependi
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 115,74m2
-A partir de R$ 335.000,00
-Entrega Novembro/2014
�------..�------------s-
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-Ref. 5002 - Centro
-Aptos com 03 suites
-Área privativa: 120,53m2
-A partir de R$ 481.168,84
-Entrega Setembro/2012
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-Ref. 5035 - Centro
-�ptos com 03 suítes
-Area privativa: 129,02m2
-A partir de R$ 575.776,89
-Entrega Agosto/2014

-Ref. 5136 - Três Rios do Sul
-02 dormitórios
-Área privativa: 66,55m2
-A partir de R$ 129.500,00
=Entreqa: Agosto/2012

-Ref. 4960 - Czerniewicz
=Suite + 02 dormitórios
-Área privativa: 159,66m2
-A partir de R$ 349.000,00

.Ref. 5094 - Nova
Brasília

.Apto duplex - 03
dormitórios

.Área privativa:
139,87m2

·A partir de R$
430.000,00

.Pronto para morar!

-Ref. 5004 - Centro/Guaramirim
-�ptos com 02 dormitórios
-Area privativa: 61,22m2
-A partir de R$ 159.019,14
=Entreqa Maio/2014

-Ref. 5106 - Jaraguá Esquerdo
-02 dormitórios
-Área privativa: 65,29m2
-A partir de R$ 132.000,00
-Entrega Junho/2013

-

Res. Gamaliel

-Ref. 4783 - Centro
-�ptos com 02 dormitórios
-Area privativa: 72,1 Om2
-A partir de R$ 205.000,00
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� .Ref. 5001 - Piçarras!i· =Suite-s- 02 demi suítes
� .Area p'rivativa: !

� 124,67m2
�. ·A partir de R$

" g- 451.458,85
.Entrega Maio/2013

I .Ref. 5042 - Amizade
.Aptos com 02
dormitórios

.Área privativa:
53,37m2

.A partir de R$
144.959,60
.Entrega

Dezembto/2013
"",,,,,,,UI,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,U"''''''''"t'''U'''''''''''''''�''m.... ,,,,,,,,,,·I�",,U,,�,,,,,,,..,,,"""'m"""�"",,,,',,,,,,'n""''''''''m''''''''''''''''� CJ')
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

I'

IMOVEIS DE

LANÇAMENTOS

Ref. 5025 - Nova Brasília

Suíte +01 dorm ou suíte +02 dorme

Área privativa': 79,30m2 e 107m2

A partir de R$ 270.000,00

Entrega Setembro/2013

.Deck Sp'a
Fitness Equipado
Playground Equipado
Espaço Net

.

Espaço gourmet Mobiliado

'ResdencialImperialis
-Ref. 5028 - B. do Rio Cerro
-�ptoscom 02 dormitórios
-Area privativa de 66,19m2
-A partir de R$ 193.000,00
-Financiável!

.·Entregue!

.Ref. 4987 - Vila Baependi
·Suíte + 02 dormitórios

.02 sa Ião de festas

·Salão de jogos
·Espaço kids

.Espaço fitness

·Deck molhado ...
. ·Áreas de lazer entregues equipadas!
•Área privativa: 115,74m2
·A partir �e R$335.000,OO

.Entrega Novembro/2014
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'Residencial.Gracilis

-Ref. 5027 Jaraguá Esquerdo
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 77,31 m2
-A partir de R$ 194.0000,00
-Financiável!

·Entregue!

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

-Ref.7425 - B. do Rio Molha
-02 dormitórios
-Área imóvel: 140,00m2
-R$ 180.000,00

-Ref. 7387 - Vila Rau
-0.3 dormitórios
-Área imóvel: 140,o.o.m2
-R$ 150.000,00

=Ref. 7423 - Centenário
-0.4 dormitórios
-Área imóvel: 243,00m2
-R$ 410.000,00

=Ref. 740.3 - Guaramirim
-Suíte máster + 02 dormitórios
-Área imóvel: 168,o.Om2

.

-R$ 450.000,00.

-Ref.7419 - B. do Rio Cerro
-0.3 dormitórios
-Área imóvel:130,o.Om2
-R$ 255.000,00

-Ref. 7057 - Três Rios do Sul
-0.1 suíte + 02 dormitórios
-Área imóvel: lo.7,93m:Z
-R$ 220.000,00

-Ref. 7389 - Schroeder
-Suíte com closet + 0.2 dormitórios
-Área imóvel: 320,o.Om2
-R$ 650.000,00

-Ref. 7405 - Três Rios do Norte
-01 dormitório
-Área imóvel: 5o.,Oo.m2
-R$ 150.000,00

-Ref. 7420 - Amizade
-Suíte + 0.2 dorm
-Área imóvel: 149,lo.m2
-R$ 290.000,00

-Ref. 7150 - B. do Rio Cerro
-01 suíte + 03 dormitórios
-Área imóvel: 17o.,o.Om2
-R$400.000,00

-Ref. 6645 - Tifa Matins
-01 suíte + 0.2 dormitórios
-Área imóvel: 15o.,o.o.m2
-R$ 180.000,00

-Ref. 730.5 - Amizade
-Suíte d closet + 02 demi suítes
-Área imóvel: 213,75m2
-R$ 590.000,00

-Ref. 7359 - Amizade
=Suite + 0.2 dormitórios
-Área imóvel: 13o.,52m2
-R$ 295.000,00

-Ref. 7382 - Ilha da Figueira
-Suíte c/cioset e sacada + 0.2
dormitórios d sacada
-Área imóvel: 279,99m2
-R$ 800.000,00

-Ref. 7163 - Vila Lenzi
-01 suíte + 02 demi suítes
-Área imóvel: 296,o.Om2
-R$ 310.000.,00

=Ref. 7385 - Ilha da Figueira
-03 dormitórios
=Área imóvel: 113,00m2
-R$ 260..000.,00

=Ref 7390 - Corupá
-0.3 dormitórios
-Área imóvel: 119,00m2
-R$ 160.000,00

-Ref. 7424 - Amizade
-Suíte + 0.2 dormitórios
-Área imóvel: 33o.,6o.m2
-R$330.000,00

-Ref. 7373 - Centro
-03 dormitórios
-Área imóvel: 13o.,00m2
-R$ 490.000,00

-Ref. 6451 - gua Verde
-01 Suíte + 03 dormitórios
-Área imóvel: 24o.,00m2
-R$ 390.000,00

=Ref. 7191 - Czemiewicz
-02 residências - com 02 dorm. cada
-Área imóvel: 75,Oo.m2
-R$ 300.000,00

-Ref. 7375 - Amizade
-Suíte d hidra + 02 suítes
-Área imóvel: 242,o.o.m2
-R$ 656.000,00

-Ref. 7421 - Vila Rau
=Sufte máster + 02 demi suíte
-Área imóvel: 27o.,00m2
-R$ 635.000,00.

-Ref. 7422 - Estrada Nova
-02 dormitórios
-Área imóvel: 331 ,o.Om
2-R$160.ooo,00

-Ref.7289 - Vila Rau
-03 dormitórios
-Área imóvel: 218,00m2
-R$ 330.000,00

-Ref. 740.9 - Czerniewicz
.Suíte + 0.6 dormitórios
-Área imóvel: 23o.,o.Om2
-R$ 325.000,00

-Ref. 7399 - Baependi
-0.4 suítes com closet
-Área imóvel: 800,Oo.m2

- -R$ 1.950.000,00
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=Ref. 7395 - Amizade
-Suíte + 0.2 dormitórios
.Área imóvel: 225,o.Om2 .

-R$ 650.000,00

CORRESPONDENTE

IMOBILIARIO
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Ref. 5037- Vila Nova
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa.l Tl.Sêrn?
Ficam móveis sob medida
Acabamento em gesso

R$ 415.000,00

.Ref. 5218 - Vila Nova
=Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 106,83m2
.R$ 320.000,00

·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. 5161- Vila Nova

Suíte + 02 dormitórios

Área privativa:73,27m2
Acabamento em gesso

R$ 230.000,00
.Ref. 5214 - Amizade
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 85,80m2
.R$ 330.000,00 .

'""",- ,/"
Res. 8ella Vista

·Ref. 5148 - Vila Lenzi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 90,00m2
·R$ 195.000,00

·Ref. 5118 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 78,08m2
·R$ 235.000,00

·Ref. 5121 - Centro
.02 dormitórios
.Área privativa: 68,69m2
·R$189.ooo 00

Res. Saint Trope
.�

.Res. 4909 - Centro
·01 dormitório
.Área privativa: 39,00m2
·R$ 135.000,00

·Res. 5165 - Centro
·Suíte com doset + 02 dormitórios
.Área privativa: 21 0,00m2
·R$ 930.000,00

·Ref. 5257 - Centro
=Sulte + 02 demi suítes
.Área· privativa: 122,23m2
·R$ 430.000,00

.Ref. 4968 - B. do Rio Molha

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 99,53m2

.R$ 280.000,00

Res. Athenas

.Ref. 5131 - Czerniewicz

.02 dormitórios

.Área privativa: 70,00m2
·R$ 165.000,00

.Ref. 5267 - Amizade

.02 dormitórios

.Área privativa:55,07m2

.R$ 125.000,00

Ref. 5115- Centro
Suíte + 1 dormitório

Área privariva:
77,00 m2

R$245.000,OO

.Ref. 5205 - B. do Rio Cerro

.03 dormitórios

.Área r:>rivativa: 65,82m2

.R$ 118.000,00

Residendal Luiza
-_._.._._--------_.---_._--'--_._-............
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·Ref. 5260 - Czerniewicz
.02 dormitórios ou suíte + 1 dorm.
.Área privativa:67,20m2
.A partir de R$ 147.000,00
Res.Floresta

·Ref. 5266 - Vila Lenzi
·02 dormitórios
.Área privativa: 48,17m2
.R$ 119.000,00

t

•

.Ref. 5258 - Nova Brasília
=Sufte + 02 dormitórios
.Área privativa: 111,72m2
.R$ 255.000,00

·Ref. 5212 - Amizade·
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 112,1 Om2
·R$ 335.000,00

.Ref. 5171 - Três Rios do Sul

·Apartamentos com 02 dormitórios
.•Área privativa: 67,OOm2

No valor de R$129.000,OO
'-----------------------

'1/)
o
I/)
o
"O
o
of.J

Q)
"O
I/)
Q)
lo-

o
cu
>
-!C
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,

IMOVEIS
LOTEAMENTOS

Ref. 2466 - Centro
Terreno comercial cf 02 lotes

Sendo um de 300,90m2
e outro de 268 78m2

-Ref. 2486- Centro
-Terreno comercial
-Área terreno: 1.364,40m2
-R$ 1.600.000,00

..

-Ref. 2501 - Joinville
-Terreno comercial
-Área terreno: 101.000,00m2
-R$ 5.500.000,00

Ref.·2496 - Vila Nova

Terreno comercial e

residencial

Área terreno:

315,OOm2
R$150.000,OO

1
!
1
!

! =Ref. 2506 - Ribeirão Grande.de Luz
! -Terreno rural .

1 -Área terreno: 199.500,00m2
-R$180.000,00

.Ref. 2497 - Vila Nova
-Terreno Comercial e residencial
-Área terreno:444,36m2
·R$ 195.000,00

-Ref. 2489 - Amizade
·Terreno residencial
.Área terreno: 792,80m2
·R$ 144.000,00

·Ref. 2150 - Três Rios do Norte
=Terrenos residenciais
-Área terreno: 325,00m2
-A partir de R$ 75.000,00

Lot. Champagnat

-Ref. 2488 - Amizade
-Terreno
·Área terreno: 388,79m2
·R$ 215.000,00

-Ref. 2499 - João Pessoa
-Terreno residencial
.Área terreno: 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. 2110 - Amizade
=Terreno residencial
-Área terreno: 350,00m2
-A partir de R$ 119.000,00

Lot. Ana Paula IV

-Ref. 2481 - Chico de Paulo
-Terreno de esquina
-Área terreno: 462,50m2
..R$ 112.000,00

-Ref. 2505 - Centenário
•Terreno residencial
.Área terreno: 350,00m2
·R$135.000,00

Lot. Ville de Lyon

-Ref. 2507 - Centro
=Terreno comercial
-Área terreno: 750,00m2
-R$ 630.000,00

Ref. 2875 - Vila Nova

Terreno comercial

e residencia I

Excelente localização!
Área terreno:

3.402,OOm2
NEGOCIÁVEL!-Ref. 2331 -Amizade

-Terreno residencial
.Área terreno: 326,00m2
.R$ 90.000,00

·Ref. 2485 - Jaraguá Esquerdo
-Terreno residencial20x38,20
-Área terreno: 781 ,50m2
-R$ 380.000,00

-Ref. 2459 - Centro
-Terreno de esquina com. e central
-Area terreno: 747,25m2
-R$ 450.000,00
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Ref. 2495 - Vila Nova
Terreno comercial e residencial
Área do terreno: 100.497,11 m2

NEGOCIÁVEL!!
Rua pavimentada até a entrada do

terreno.

. Entrada + parcelas direto cf proprietario

n ."

1
I

VI
o
VI
o
-o
o
+-'

Q)
-o
VI
Q)
'-

o
ctl
>
-jC

. ATENDIMENTO Segunda .a Sexta - �h às 1 2h e 1 3h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2012 I IMÓVEIS I 9

Creci/SC 2.807-J

RE$IDENCIAL AQUARELA
Apartamento com 120m2 sendo Suíte + 2
Dormitórios, Cozinha, Sala de Estar;Jantar,
Lavanderia, Sacada com Churrasquelra e 1

Vaga de Garagem.
R$ 279.000,00

COMPRA - VENDE · ADMINISTRA

Fone: 47 3276-1003
. .. .

imovers 47 9248 ..9078 (Vivo)
Plantão

47 9672-1052 (Tim)

RESIDENCIAL VASEL

Apartamento com 94,10m2 sendo Surte +

2 Dormitórios, Sala de Estar e Jantar, Cozinha
Lavanderia, Banheiro e 2 Vagas de Garagem.

R$ 289.900,00

Apartamento com 66m2 sendo 2 Dormitórios,
Sala de Estar e Jantar Lavanderia, Banheiro

Completo, Sacada com Churrasqueira
e 1 Vaga de Garagem.
R$ 189.000,00

RESIDENCIAL VILLA BAEPENDI
Edifício Londres - Apartamento com 2

Dormitórios, Cozinha, Banheiro, Sala de
Estar e Jantar, Lavanderia,

Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.
R$ 129.900,00

;' Amizade, ,'_., '.
'

E128
• ,/" '

À

.�_ A

RESIDENCIAL TIJUCAS
Apartamento com área privativa de 107m2
sendo Suíte + 2 Dormitórios, Sala de Estar /
Jantar, Cozinha, Banheiro, Lavanderia, Sacada
com Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.

De RS 220.000,00
Por R$ 210 000 00

Apartamento
RESIDENCIAL ALPES

Apartamento com área, privativa de 86m2
sendo Suíte + 2 Dormitórios, Sala de

Estar;Jantar, Cozinha, Banheiro, Lavanderia
e 1 Vaga de Garagem + 42m2 terraço.

R$ 196.000,00

EDIFíCIO ZIMBROS
Apartamento com 112,96m2 Suíte + 2

Dormitórios, Cozinha, Lavanderia com Sacada,
Sala de Estar/Jantar, Sacada com

Churrasqueira, 2 Vagas de Garagem (gaveta).
Área de Festa com piscina no terraço do Edifício

R$ 280.000,00
--I' "" -,' .>1/ '''-'

Jaraguá Esquerdo" E125
"" "

-

I

� •
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EDIFIC!O GRACILlS "

Apartamento com 77,31 m2 sendo Suíte + 1

Dormitório, 2 Banheiros (prontos), Sala de
Estar/Jantar, Cozinha, Área de Serviço, Sacada
com Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem,

R$ 169.900,00

RESIDENCIAL PALAZZO
DUCALEApartamento com de 87,67m2 sendo
Surte + 2 Dormitórios, Cozinha, Lavanderia,

Sala de Estar/ Jantar, Lavanderia, Sacada com

Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem
R$ 215.000,00

LOTEAMENTO VIENA I E124

Terrenocom 480m2 (16x30)

De RS 170.000,00
Por RS 148.900,00

"'�l"

LOTEAMENTO VllLAGIO E123"·
�J;:�_J

t
lt l

Apartamento com 103,40m2 Suíte + 2

Dormitórios, Sala de Estar e Jantar, Lavanderia,
Banheiro, Elevador, Sacada com Churrasqueira
(12,491112 ) e opção de 1 ou 2 Vagas de Garagem.

• Preparação para Split
nos dormitórios e salas

• Acabamento com

massa corrida
• Medidores individuais
de água, luz e gás

• Piso em porcelanato exceto·
lavanderias e banheiros

• 6 Pavimentos
• 12 apartamentos
2 porAndar

• Elevador e garagens
privativas

• Salão para festas e eventos.

*Valores sujeitos a alterações sem aVISO prévio

.,:" . '

'

www.entrelar.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122 I Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.éomRua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 à� 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

IVILA RAU _ÁGUA VERDE TRÊS RIOS DO SUL

REF 5105- Casa aiv. com 187m2 e terreno de

392m2, 1 Suíte, 02 dorm., PiSCiNA e garagem
para 03 carros. R$ 360.000,00

REF 1296 - RES. JULIANA CHRISTINA apto
cf 84m2 de área prívatíva, 1 Suíte, 01 dorm.,
sacada cf churrasqueira e 01 vaga.

t-m , .............J.-:.:R! 240.070,06 _
,-.......

REF 1269
RES. NIEMEYER apto cl 68m2
de área privativa, 1 Suíte, 01
dorm., sacada cl churrasqueira
e 01 vaga.
R$ 160.000,00

-

REF 1507 - RES. OURO PRETO apto c/56m2 de
área prívativa, 02 dorm., cozinha, saia de estar/
jantar e 01 vaga. R$ 127.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

I

I

I
-i

I·
I

I
I

- REF.1379
- Ótima localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54, 78m2 de órea privativo - 2 Dormitórios;
- 64,76m2 de área privativo - 1 Suíte + 1 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;

I - Banheiro;

I _

- REF.1470

. 77,68m2 de área privativa
• Suíte + 1 quarto

- Sala de estar e jantar
- Cozinha

- Área de serviço
- Sacada com churrasqueira

--�..........--_--- ------_.-------

•
REF. 1413 . Ótíma localização. no Rua 25 de Julho
(ao lado do Posto Mime MatriZ;) -

.8 Andares;

• 10 pavimento: garagem, acesso socidt,
depósito e instalações de serviços;

•
20 pavimento: garagem, salão de festas
e playground;

• 2 elevadores

• 24 apartamentos (4 por andar);

.. 106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto Tipo 1

1 06.73 m2 • Privativo

3372-1122
Plantão de' Vendas
Osmari 9981·1122
Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

nçamenlo
- Banheiro

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

- Ótima Localização, Bairro São Luis.

-_---------

.Cozinha;

.86m2 Privativo Suíte + 1 dorm.

.Ampla sacada com churrasqueira;

•Sala de Estar e Jantar conjugadas;

•Lavanderia;

.Aca�amento em Porcelanato, Gesso e Massa Corrida:

•Espera para Split; •

.Hall de entrada, Área de testas e Playground decorados

EstágiO da Obra Maío/2012

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lllian Emmendoefer
Condomínio Residendat

MUDE DEVIDA
E DE ENDEREÇO,
A HORA E

dSlOl*lAI. LILIAM IMMINDOI'IR

''''lADA + MIMSAIS APAIT\'

,00
Incmpot� rf R2-66..539 I "c,édíl;) sUjeik:l a� da CEF, Imagensmer� iWstraü\la5. Subsldio válido para renda me1lSal de até R$ 1-600,00.
Os� não fazem parle 00�da, unídi;Jde, t�nc.iaJ.As ®tà$ de fachada, poderão SlíYfteraJ�.·

PLANTÃO DE VENDAS

32735443 23 anos Concretizando Sonhos

Rua Dos 'm,gromes# 350-_Vilo Relu!

AnexooObro, de; Residencial LiIJm Emmendloefer!

www.sobrosa.com.br

Centro

MOS - Ed. Ágata - suíte master +
02 quartos, 99m2 de área privativa,
ampla sacada com churrasqueira
e 01 vaga de gar. R$ 246.000,00

M19 - Apto Duplex com 138m2, 01 suíte
máster + 01 suíte, lavabo, demais

dependências, terraço e 02 vagas de

garagem. Preço R$ 330.000,00

Gustavo Felipe da Costa
Corretor de Imóveis � Creci 16019

gustavo@m;atleneizidoro.com.br

Marlene Izidoro da Costa
Corretora de Imóveis - CRBeI 21681
mãrlene@mar1eneizidoro.com.br

Rua Presidente E);)itácio Pessoa, 566
Sala 101] - Centro" jaraguá do Sul • se

Ed. Tower Center, 97m2, suíte +

O 1 dormitório, demais
dependências, sacada com

churrasqueira e 01 vaga de gar.
R$ 250.000,00

Ed. Galaxy - Baependi
Suíte + 02 quartos - 115m2 de área

privativa. 02 vagas de garagem. A partir de
R$ 336.000,00. Entrega para Nov/2014

MI7 -Ampla suíte + 02 quartos, BWC,
escritório, sala de tv; sala de jantar,
conzinha, área de serviço. 'Ierreno

580m2 e área const. 177m2•
Pz; o R$ 260.000,00

M22 - 02 quartos, terraço, cozinha,
área de serviço, O 1 vaga de garagem.

75m2 prív
Preço: R$ 190.000,00

Ed. Gracilis - Jaraguá Esquerdo
Suíte + 01 quarto - 77m2 - A partir de

R$ 194.000,00. Suíte + 02 quartos - 80m2-

A partir de R$ 232.000,00

Ed. Vieiras (José Emmendoerfer - Nova

Brasília). Suíte + 02 quartos, 87m2 de área

privativa, Sol da manhã. R$ 190.000,00

Ed, Imperialis - Barra do Rio Cerro
02 quartos - 66m2 a partir deR$ 193.000,00

Suíte + 01 quarto- 71m2 - A partir de
R$ 200.000,00

MI8 • Ed. Saint Tropez, 117m2 área Privo

Suíte + 02 quartos, 02 vagas de garagem e

um amplo terraço. Preço: R$ 360.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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337 -1122
9117-1122

www.ivanaimoveis.com.br

ivana@ivanaimoveis.com.br
Plantão de Vendas:

9117·1122
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC Ofertas vólidas alé: 6 de outubro de 2012

,

Ref. 2140 - apto Bairro Vieims - Res. Montreol- contendo: 02
dormitórios, bwc social, solo estar, sacoda com djurrasqueim, cozinho, la
vanderia,01 vaga garagem. Semi-mobiliado. Areo privativo: 54,43m2.

Valor: RSI47.lKXl,OO.

Ref. 1176 - Coso alv. - Vila Novo - contendo: 01 suíte móster, 02
su�es, sola estar/jantar, cozin�o, lavabo, lavanderia, órea fJJstas;
garagem. Semi-mobiliada. Area aprox. cosa 230,oom2. Area

terreno: 509,oom2. Valor: RS 695.lKXl,OO.

-

Ref. 2139 - Bairro Jaraguó Esquerdo':'" Torre Di Soli
Residenciol- Aptos contendo 02 dormitórios, bwc social, sala
estar, sacodq com churrasqueira, cozinho, lavanderia, 01 vaga
garagem. Area privativo a partir de 60,07Jll2. Incorporação

sob matrícula 5.340. Valor o partir de: RS 130.000,00.

Ref. 1133 - Coso alv. - Amizade - Área oprox. coso 83,OOm7: 02 dorm.,
sola estar, bwc, cozinho, lavanderia, varanda, goragem.Areo aprox
Edícula 74,OOm2: 01 dorm., sola estar, cozinha, bwc, lavanderia, órea
festas, garagem. Area terreno: 341;17m2. Valor: RS 270.lKXl,OO.

, /. '-I, ','
�

Ref. 2110 -Apto no Centro - Res.ltolia - Contendo: suíte
com doset, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, sacada com

churrasqueira,tubuloção para ógua quente, medidor indivi,dual
de ógua, tubulação para split. Prédio com 02 elevadores. Areo
pivativa:121,OOm2 mais 01 ou'02 vagas de garagem. Valor: a

consultar. incorporação sob matricula n.o 26.047

Ref. 2187 - Apto - Baependi - Res. Niemeyer - contendo: 01 suíte,
01 dorm., bwc, sala estar, sacada com cliurrasqueira, cozinha,
lavanderia, 01 voga garagem. Areoprivativo: 65,30m2. Valor:

R� 175.000,00.

ReI. 2175 - Apto - Bairro Amizade - Res. Dolte Vitto - 01 suíte, 02 dorm., bw(
soàal, solo estar/jantar, socado com churrasqueira, cozinho, lavanderia, 02 vogas

.

garagem. Área privativo: 112,oom2. Valor: RS 360.000,00.

Ref. 1173 - Caso olv. - Vila lenzi -rontendo. 01 suíte com doset,
02 dorm., 02 bwc, 02 solos, escritório, cozinho, lavanderia,
garagem p/04 carros, óreo festas, piscina. Área uprox, cosa:

252,OOm2. Área terreno: 1.185,OOm2. Valor: RS 290.000,00.

Ref. 1174 - Casa olv. - Centenário - contendo: 01 suíte, 02
dorm., bwc social, sala estar, cozinha, lavanderia, área festas,
02 vagos garagem. Área aprox. coso: 220,OOm2. Área terreno:

336,OOm2. Valor: RS 340.000,00.

Ref. 1167 - Caso olv. - B�irro São luis - contendo: 01 suíte, 02
dorm., bwc, sola estar, sola jantar, cozinha com móveis, lavand,erio,
órea festas, 02 vogas garagem.Area aprox. cosa: 130,OOm2. Area

terreno: 406,OOm2. Valor: RS 265.000,00. _

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RESIDENCIAL ATHENAS • COBERTURA DUPL'
BAIRRO: CZERNIEWICZ
Ref.:0017.018

- 3 ambientes de sala
- cozinha integrada
- sacada com churrasqueira
- 2 suítes (sendo uma c/ cíoset e banh
- mais 1 dormitório
- bwc social, lavanderia
- salão de festas privativo

Apartamento todo com acab
de porcelanato com evoluçõ
- Móveis sob medida

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.epassos.com.br

COO. 2059 - Apartamento 1 suíte ampfa,
2 quartos. 2 vagas - Czemiewicz

COO. 1056 - Casa 2 dormitórios,
terreno com 600nt2 - Schroeder

COO. 2048 - Apartamento novo 1 suíte
e 2 quartos, piso laminado - Amizade

mil

Cód. 1059 - Sobrado 1 suíte com closet e
hidromassagem, 2 quartos, piscina

Jaraguá Esquerdo

EPASSOS
. _, .

imovers
CRECI3057J

www.facebook.com/epassos-imoveis

47 3055 0073

Cód. 1048 - SobfacbemCO'áução, sue
d doset e 2 quartos - 254fn2 - ArPa VEme

Cód. 5003 - Sala comereiat com
2O.2fnZ - Cenlro

� válidoS atéodia 3Ot0W2012 e�para�a vista.MoS vâloles
indICado$ não êStão� despe$a$ refativ,{iS.a�dô b8n1 as� Sêfãó. cO$teadas
pQIO� Of8rt.as.eom 0iJIJDs cóndições, tncIUsivé de: preço efOrtna de�y�

ser�maslWa��da��dovendé®t".

quartos, bwc com hidromassagem e

piscina - Ilha da Figueira

Cód. 1051 - Casa 4 quartos, terreno
com 480m2 - Czerniewicz

IMPERDíVEL !!!
Cobertura. 273,31 m2, área Privativa
VILA NOVA, Edifício Morada do Sol

o A çc
Apart. Centro 1 domIitorio . Residencial das Tttfipas.
Valor: R$ 560,00

Apart. Centro 1 suite. 2 dormitófiosr ��. !

cI churasqueira e gamgem. Ras. Raphfa - R$ ase�

Apart. Centro 1 dormil. safa. oozfntla. banheiro. án!a de I

serviço e garagem. Ed. Gioconda - Valor- RS 550.00

Apart.Centro com 01 suite ... 01 dofmiório. Resfd'et:IciíaI
Marina - Varar RS790,00

Apart. Centro 01 suite .. 02 dctmifoOOs. roziMa,.
01 vagas de garagem. Ed. TUlipa \Iafor R$ 950.

Apart. Centro 03 domúfórios. ooziMa cI�i..
Ec:fificio Dona�a Valot: RS 750.00

Apart.NôvaBrasiraa 2 domtiWrios. Edifico Klein
vaJorR$ 550.00

Apart. Ilha da Figueira 2 doonitorios" sara,.�
sacada e garagem. Ecf. BelaVista. Valor. R$....

Apart. Vila Nova 01 suite ... 02 d'omtftprios. 002ii!rIta"
02 vagas de garagem. Ed. Capri - Alto Padriio.
Valct R$1.200.00

Apart. Vila lafau 2 dornlitOOos cmilllM S I�
ValorR$ 650,00

-

R$ 240.000,00
Lindo Apart. Res. Dinamarca - Vila Nova

Novo 01 suíte'" 02 dorm, Mobüíado
acabo em gesso. Negociável.

R$ 230.000,00
Apàrt 01 suíte. 02 dormitórios, sacada
cf churrasqueira e vaga garagem.

VENDE
Edificio Bruna Mariana. 02 dormitórios, sacada e. garagem R$ 140.000,00
Edificio Pedra Rubi. 02 dormitórios. sacada clchurq.garagem R$ 160.000,00
Ediflcio Marina 01 suíte, 02 dormitórios, estar/jantar R$ 220.000,00
Terreno cJ185.000,00m2 área industf.al ou chácaras R$ 380.000,00
Terreno comercial prox.Weg II aprox. 600m2• Negocjável R$ 460.000,00
Sobrado de Alto Padrão. VíJa Nova Excelente acabamento RS 700.000,00

Aparl. Centenário 2 domút, safa,'roz_, favood,... bw&,
sacada e garagem. Ed. Jlha Bela. Valor:: R$ 550,

Casa Vila Lenzi 02 domlitórios. sala, rozfnJ!ra
cI garagem Valor R$ 500.00

Casa CentroÁrea Comeutid 241.62mf" • Plr(}X'�
Al'lgefcní Velho ValerR$ 3.000."
Sobrado Três Rios do Sul 00: oormltóriOs;" sal9,
cozinha c! garngem. VarO«" R$ 600.,.00'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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20' ANOS COM VOCÊ!
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IMÓVEIS www.girolla.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 650 J Centro t Jaraguá do Sul I SC I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com.br l www.girolla.éom.br

1159: CZERNIEWICZ
CASAALV. com ótimo
acabamento - 140m2,
terreno com 406m2 - suíte
CGm closet + 2 quartos,
salas amplas e conju
gadas. Linda vista da
cidade. PRONTA PARA
MORAR. Pode ser
financiada.

JARAGUÁ ESQUERDO
GALPÃO COM 670M2,
TERRENO COM 2.300M2 -

FAZENDO FRENTE PARA 2

RUAS EM 46 METROS CADA

RUA. SÃO 1.250M2 LIVRES,
SEM NENHUMA EDIFICAÇÃO.
FAÇA CONTATO PARA

MAIORES INFORMAÇÕES.

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

2222: VIEIRAS - LOTEAMENTO NOVO AO �ADO DA TRAPP/EM FRENTE
A WEG - LOTES DE VÁRIOS TAMANHOS. CONSULTE INFORMAÇÕES.
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 FIGUEIRA - 7.500M2 - R$ 980.000,00
2197 - ILHA DA FIGUEIRA - 378M2 - R$ 135.000,00

.

2228 - CONDOMíNIO FECHADO AZALÉIA - 698M2 - R$ 295.000,00
2237 - JOÃO PESSOA - 310M2 - R$ 80.000,00
2242 - NEREU RAMOS - 300M2 - R$ 79.500,00 .

2244 - NOVA BRASíLIA - 2.465M2 - R$ 800.000,00
2260-RAU�500M2-R$7Z00�00
2293 - RIO DA LUZ - 500M2 - R$ 290.000,00
2361 - TRÊS RIOS DO SUL - 371M2 - R$ 80.000,00
2367 - TIFA MARTINS - 350M2 - R$ 120.000,00
2412 - VILA NOVA -1.912M2 - R$1.300.000,00
2417 - VILA NOVA - 851M2 - R$ 225.000,00

3370: f0ELlAH - 2 qtos ou suíte +

·2 qtos. A partir de R$ 135 mil. Con
heça as excelentes condições de
pagamento.

3059: JARAGUA - Suite + 2
qtos, 2 bwc's, dependo Empre
gada, sacada e garagem.
R$299 mil'

3064: AGATA - Semi-mobiliado.
Suite + 2 qtos, ampla sacada e

garagem. R$ 225 mil

3427: SANTA CATARINA -

Suite + 2 qtos, cozinha mo

biliada, sacada e garagem.
R$ 234 mil

1330: SÃO LUIS - Terreno
com 510m2 cf casa mista de
3 qtos, sala, cozinha.
R$155mil

3207: DOLCE VIDA - Novo. Suite
+ 2 qtos, ampla sacada e garagem.
R$ 350 mil

1336: SÃO Luís - SOBRADO c/
300m2 - suíte c/ closed e sacada, 2
suítes, 1 qto, área de festas com pis
cina. R$ 600mil - Aceita imóvel até
R$ 400mil no negócio.

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 .

1244: NOVA BRASíLIA -

CASA ALV. cf 141 m2 - suíte +

2 qtos. R$ 320mil

1076: AMIZADE - Suite cf closet + 2

qtos, cozinha mobiliada. R$ 340 mil.
Aceita imóvel.

3067: GAIA - Suite + 2 qtos, saca
da c/ churrasqueira, garagem.
R$ 212.000,00. Aceita apto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3007: MILANO - EXCELENTE PADRÃO Cf SUíTE
MÁSTER + 2 SUíTES, 3 GARAGENS. CONSULTE-NOS!
RI. 1-65.549

FIM DE SEMANA, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2012 I IMÓVEIS I 17

3025: CENTRO - MANHATTAN - 3 SUíTES, 2 GAR E A
VANTAGEM DA PLANTA PODER SER MODIFICADA PARA
ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES. RI. 4-31.988. VIS
ITE O DECORADO.

3011: VILLENEUVE -Alto padrão e excelente locali

zação. Suíte master + 3 suítes. Condições de pgto
especiais.

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.

3064: BAEPENDI -Apto cf suíte + 1 qto
= R$ 235mil
Apto cf suíte + 2 qtos, 2 garagens = R$
310mil

3334: ESTRADA NOVA - ES- �

TAÇÕES - 2 qtos, sacada, por ap- 3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de
enas R$115 mil R.I. 2.43,785 plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços + parcelamento.

»«:
./ <;

3004: CENTRO -IBIZA- Duas opções de plan
tas, 2 garagens e apenas 2 aptos. por andar. À
partirde R$ 360 mil R.I. 1-65.839

3406: ESPLANADA GLATZ - 2 quartos,
sacada

.
com churrasqueira. Entrada +

Parcelamento + Financiamento. Condições
imperdíveis. RI. 2-66.608

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer- 3368: VILA LALAU - ANGELO ME
entes opções de planta.s, para .aproveitar NEL - Suíte + 2 qtos, 1 ou 2 qarabem

. �da m2 d�� ambientes. Valores e .

gens. Visite o apto. decorado.condições especiais. RI. 7-20.073 .

3392: VILLAR - Excelente localizaçâo. 2 ·3113: JARAGUÀ ESQUERDO - RES.
3110: JGUÁ ESQUERDO _ ANAquartos, sacada com churrasqueira. Con- ACRE - suíte + 2 qtos. A partir de LÚCIA (Torre B) _ Suíte + 1 qto,suite valores e formas de pgto. RI. 2-57.444 R$ 230mil
sacada cf churrasq.R.1. 1-62.185

3281: EMMENDOERFER HOME CLUB - 3

opções de plantas. Aqui você aproveita o mel
hor da vida, na segurança da sua casa. Visite o
decorado.

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUíTE + 1

QUARTO. ENTRADA + PARCELAS FACILITADAS. À
.

PARTIR DE R$ 205 MIL. R.1. 1-60.083

o

3104: CZERNIEWICZ - RES. LARA - AP- '�
TOS NOVOS cf suíte + 1 quarto ou 2 quar- Q;
tos, a partir de R$ 147mil �

cn

.9
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.S'
cn

o
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.
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o
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cu
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C
:::J
C
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�
o

3060: AMIZADE - JULIANA CHRISTINA -'- 02 �
ou 03 qtos (sendo 1 suíte), 2 vagas de garagens 8
(opcionais). Entrada + parcelamento. RI. 62.167 �

.9
c
Q)
E
o
E

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



18 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2012

/

IMÓVEIS
CRECI 3139..J

Terreno de

esqumaem
Guaramirim

Bairro

Beira Rio na Rua

Bananal

Área de: 930rn_2

Chácara

Schroeder, Duas

Mamas

Área total:

l00.277,OOm2• Casa

com

130m2• (3 quartos).
Quiosque com

120m2

/II1II

.www.lm iliariam'g.com

3374-0096
Av. Marechal Castelo Branco, N° 1412 .. Centr'o .. SchroederlSC

contato@imobiUariamg.com

Terreno de esquina: 630,OOm2 - Casa com 127,45m2
1 Suíte, 2 dormitórios

VENDE-SE
Chácara com 5.557.315m2 "Porteira Fechadau (Criação, Plantação,
Implementos, 3 Casas) I R$ 370.000,00 Reais (Antonina - PR)

NILTON • 9144-4040
2 Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.

(Rua ema frente a Casas daÁgua) I Jaraguá do Sul

Ref: 0432 - Residencial Bom Jardim -

Ilha da Figueira. Aptos cf 2 dorm e
.

demais dependo Sacada cf
churrasqueira. Excelente acabamento
em massa corrida, gesso, granito.
Instalação de Split. Luminária.

R$ 119.000,00 ENTRADA PARCo
EM 12X.

SALMOS 23
.

o SENHOR é o meu

pastor, nada me faltará.
Deitar-me fàz em verdes

pastos, guia-me
mansamente a águas

tranqüilas.
Refrigera a minha alma;
guia-me pelas veredas
da justiça, por amor do

seu nome.

Ainda que eu andasse
pelo vale da sombra da
morte, não temeria mal

algum,
porque tu estás comigo;

a tua vara e o teu
cajado me consolam.

--

Figueira. Apto com 2 dorm e

demais depeno, c/ 61m2
R$ 153.000,00

-Ref. 0394 Casa na Vila Lenzi -

Excelente terreno cl área 577m2
todo murado. - Localização
privilegiada. Prox. a escola
,creche,mereado ete ... -

Rua asfaltada, bem ventilada,
com Churrasqueira, lavanderia
vidro blindex, ,garagem, suíte e

demais dependências - 1 00%
legalizada pi financiamento.

R$ 195.000,00

Ref: 0380 - Resid. 'Alinda - Três Ref: 0437 - Resid. Vila Rica - Ilha I
Rios do Sul da Figueira. Apto Suíte + 1 dorm.

Apto NOVO - el 2 dorm. e e demais dependo
demais dependo c/70m2 I Excelente aca6amento I

R$125.300,00 \..___ R$149.000,00 ____;�--- -----��

Ref: 0431
Terreno a 300 mts da praia
com 170m2• R$ 80.000,00

ReI: 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



FIM DE SEMANA, 29 E 30 DE SETEMBRO E 2012 1 IMÓVEIS 119

L1 053 • Casa . Centro . Com 01 suíte com banheira, 03 quartos, 04 salas sendo
02 com sacada, cozinha, bwc, e5Clitorio, área de serviço, chunrasqoora, 02 vagas
de garagem, fundos com edicula, toda murada com portão eletrônico. R$ 2.500,00
L1063 . casa- Ilha da Rgueira • Com 02 quartos, 02 bwc, , 02 sacada, sala,
cozinha, área de festa, garagem para 02 carros, jardim.R$ 990,00
L1 065 . casa- Centro . Com 02 sutes, 02 quartos, sala, copa, cozinha, 02
bwc's, área de serviço, depósito, garagem para 02 carros. Toda murada, portão
ele1rónico.R$1.800,00
L1069 . Casa- Vila Nova· Com 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, área de
serviço.R$ 600,00
L1073· casa- Barra do Rio Cerro- Com 02 quartos, sala, cozinha, 02 bwc's,
área de serviço, sacada, garagem, toda murada, portão ele1rónico.R$ 850,00
L1074 • casa- Schoroeder- Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, garagem.R$ 550,00
L1077 . Casa . Barra do Rio Molha· Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço, garagem.R$ 550,00
L 1079 . Casa • Vila Lenzi . Com 02 sufies 01 com guarda . roupa + 02
quartos 01 com quarda- roupa, 02 bwc, sala, cozinha mobiliada, depós�o,
escritório, área de serviço mobiliada, dispesa, garagem, piscina.Casa toda
murada com portão eletronico.R$ 2.000,00
L2116· Apartamento· Chico de Paulo· Com 02 quartos, bwc, cozinha, sala,
ãrea de serviço, garagem.R$ 500,00 + condominio.
L2142· Apartamento· Vila tasu- Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço.R$ 750,00 + condominlo.
L2158 . Apartamento· centro . Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, garagem.R$ 750,00 + condominio.
L2181 . Apartamento· Vila Rau . Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, sacada, garagem.R$ 530,00 + condominio
L2188 . Apartamento· Centro· Com 01 quarto, cozinha, bwc, área de serviço.
R$ 440,00 + condomlnio.
L2200 . Apartamento • Baependi· Com 01 suíte + 02 quartos, sala, cozinha, área
de serviço, bwc, sacada com chunrasqueira, garagem.R$ 780,00 + condominio
L2205 . Apartamento· cerno- Com 02 quartos, sala, copa, cozinha, 02 bwc

.

s
área de serviço, sacada.R$ 650,00 + condominio
L2209 . Apartamento· Modelo Loft.R$ 400,00 + condominio
L2210 . Apartamento· Certm- Com 01 quarto, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada, garagem.R$ 400,00 + condominio.
L2212 . Apartamento· Nova Brasilia . Com 03 quartos, sala, bwc, cozinha, area
de serviço, garagem. TODO MOBIL1ADO.R$ 700,00 + condominio.
L2214· Apartamento· Centro· Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço,
bwc, sacada com Churrasqueira, garragem.R$ 710,00 + condominio.
L2215 . Apartamento· Czemiewicz . Com 02 quartos, sala, cozinha, area de
serviço, bwc, garagem.R$ 800,00 + condominio
L2216 . Apartamento • Nova Brasilia . Com 01 suãe, 02 quartos, sala, sala de
estar, sala de jantar, cozinha, bwc, área de serviço, Churrasqueira, jardim, 01 vaga
de garagem.R$1.150,00 + condominio
L3042· Sala Comercial· Centro· Com 60 m", bwc.R$ 900,00
L3052 . Sala Comercial-Cemm • Com 154 m", 39m" de mesanino, terraço com
13m", 02bwc.R$ 3.300,00
L3057 . Sala Comercial· Vila Nova· Com 90 m", 20m de mezanino, bwc e ar
condicionado.R$ 2.200,00
L3073 . Sala Comercial- São lus - Com bwc, 30m". R$ 350,00

,

B I I I
( )

Casa 70m2, 2 quartos, copa e cozinha
integradas, sala de estar, banheiro,

lavanderia e garagem, XV de Novembro.
Corupá/SC. RS 148.000,00.

.
Casa 186m2, 3 quartos, sala, cozinha, 2
bws, área de serviço, área de festas cf
churrasq., garagem, toda murada. Vila
Lenzi. Jguá do Sul/SC. ACEITA CASA EM

CORUPÁ. RS 320.000,00.

. ,

Casa 81,60m2, 2 quartos, sala, cozinha,
copa, banheiro, lavanderia, área de
serviço e. garagem. Terreno 364m2,
Compá/SC.

Casa 110m2, 3 quartos, sala, cozinha, bw,
lavand. e garagem. Acab. em gesso e

massa corrida + Galpão 130m2•Terreno
465m2. Corupá/SC. R$ 270.000,00.

I
I '!!!!\fIJ1 I •íiJ,,;..:;;;..J

•

Casa 110m2, 3 quartos, sala de estar, Casa 205m2, 1 suíte, 2 quartos, 1
sala de lantar, cozlnha, bw, área de bw, coz., sala, área de serviço,

serviço e garagem. Terreno 250rnz. João garagem e varanda. Terreno
Pessoa, Jguá do Sul/SC. R$118.000,OO. l.164m2• Ano Bom. Corupá/SC.

Casa 90m2, 3 quartos, cozinba, sala de
estar, sala de lantar, área de serviço,

banheiro, varanda e garagem, Seminário.
Corupá/SC. R$120.000,OO.

erreno � ?rr (12,5 x 37 X j! X

4&), i U 'la Rua Roberto
S el a 3Km do centro.
on pa se RS 55 000 00

Chácara 250.000m2,
no Rio Natal, fundos com
o '0 Cachoei a, Ideal para

Co üpájSC, �fIIWI"""', "

Chácara 12.500m2, com casa.

localizadáno Rio Natal, Corupá/SC.
R$ 65.000,00.

Chácara 11.000m2, lagoa, campo de
futebol e casa mista. Corupá/SC.
R$ 150.000,00. Troca por casa. ,

Terreno 1.250m2, situado na
BR·280, Corupá/SC.

R$ 75.000,OO�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, .

Bairro: Barra do Rio Cerro

(defronte a rua Berta Weege 1.500 metros da Malwee) Casa com 3 qtos, cozinha,
sala, 2 bwc, garagem e churrasqueira, terreno com795,60m2.
Valor: R$ 318.000,00.(aceita parcelar)

.�-----

Bairro: Centro

Casa alto padrão com 1 suíte máster + 2 suítes, sala de estar/jantar, cozinha, bwc,
área de festa,dependência de empregada, piscina, garagem para 3 carros .

Valor: R$ 1.300.000,00.
Aceita propostas.

Bairro: Tifa Monos Bairro: Chico de Paula
Casa, 3 qtos, sala ampla, cozlnha, owc,
lavanderia. churrasqueíra. garagem fundos.

Casa contendo 1 suIte ... 3 qtcs. 2 bwcs,
sala, cozínna, lavanderia.

Valor: R$ 250.000,00 Vator: R$200.000,00

IEnge.tecIMOVEIS

Você escolhe sua conquista

Bairro: Centro

Apto. com 01 suite, 01 quarto (Planta original alterada
01 suíte+02 quartos) Sala de jantar e estar, escritório,
coz., lavanderia, churras. e 02 vagas de garagem.01
quadra do Angeloni da Barão _. Apto novo.

Valor: R$ 370.000,00.

Bairro: Amizade
Casa de alvenaria com 1 suíte + 2 qtos, cozinha
americana, sala, lavanderia e garagem para 2
carros.

Valor: R$235.000,OO
Pode ser financiada

Cidade: Piçarras
1 suite + 2 qtos, 2 salas, sala de Jantar, dispensa,
bwc, área de festa com bwc, piscina e demais
dependencias.
Valor: R$320.000,00 aceita imóvel em
Guaramirlm ou Jaraguá do Sul e
parcelamento direto com proprietário.

Bairro:·Água Verde
Casa oom 2 suites + 1 qto, escritório, salas de
jantar? estar integradas, cozinha, área de serviço,
bwc social, garagem com churrasqueira + edícula
com +-2Sm2•

Valor: R$ 320.000,00

Bairro: Guamiranga
Casa de alvenaria com 3 qtos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem, área de serviço, 2 bwc,
varanda. Terreno com 2000m2•

Vaiar: R$380.000,00

REF465 - BR280 (Corupá)
Terreno bem localizado nas margens da BR280-
+ ou - 3.000M'.

Vaiar: R$300.000,OO

Bairro: Vila Lenzi

1 qto de visita cf suíte, 3 bwc, suíte principal, garagem
pI 2 carros, toda murada, cozinha, lavanderia.

\

REF 445 «Amizade
Apto térreo com 2 qtos, sacada com

churrasqueira, cozinha mobiliada, bwc, sala,
garagem.

.

Valor: R$ 150.000,00
Aceita proposta de casa com maior valor

Valor: R$ 535.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IEn etec
IMÓVEIS

Você escolhe sua conquista

REF 149- Vila Nova - Casa em alvenaria, terreno com 726m2•

R$ 380.000,00 (em condições a combinar direto com o

proprietário)

REF557 - Água Verde - 1 suíte cf closet + 2 qtos, sala estar e
jantar, cozinha, lavanderia, área de festas, depósito,
garagempf 2 carros, 2 bwc, 1 lavabo, casa inacabada mas

com os projetos elétricos e hidráulicos prontos. R$270.000,00

REF347 - Champagnat -1suíte cf closet, 2 qtos, 3 salas,
cozinha mobiliada, 5 bwc, área de festa mobiliada, garagem
para 2 carros, piscina, depósito, sistema de aquecimento
solar. R$ 1.000.000,00. 15 a 20% de entrada + saldo em 85
vezes direto com o proprietário.

Área comercial cf aprox. 2.000m2 - Em Guaramirim na BR280,
ao lado da PRF excelente área comercial com frente p/BR280 e

também frente para Rua: Atanásio Rosa. R$ 1.600.000,00 -
Aceitamos até 40% do valor em imóveis - Estuda propostas.

REF551 - Barra Velha - Sobrado em Barra Velha - Térreo: Garagem pI
2 carros, 1 qto, copa, bwc, área de festa com churrasqueira, alarme,
portão eletrônico - 10 andar: 1 suíte + 2 qtos, sala, bwc. R$ 350.000,00.
Aceitamos propostas (carro, imóvel de menor valor, terreno)

Champagnat - Suíte máster + 2 demi-suíte, demais
dependências, TODA MOBILIADA, piscina.
Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 .. Sala 01 - Centro

47 3275 ..4477 (Ao lado da Oficina Maríngá)

w'ww.splendoreimoveis.com
9153 .80·33 Não perca a oportunidade de adq mr o imóvel de seus sonhos com vantagens e ofertas exclusivas

para a venda SOMENTE ESTA SEMANA (01/10 a 06/10)

SEMANA DE VANTAGENS
EXCLUSIVAS

GRANDES OFERTAS E VANTAGENS
SOMENTE ESTA SEMANA.

01/10 a 05/10 - 8h30min às 19h (sem intervalo para almoço)
06/10- Sábado - 9h às 17h (sem intervalo para almoço)

.schellercorretordei evels.eem.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

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. V;;.;or: R$400.000,OO.

Residencial Bellatrix - Loteamente
Itacolomi II - Bairro

Amizade 1 suite, 2 quartos, banheiro
social, sala, cozinha, lavanderia,
sacada com churrasqueira, 1 vaga

de garagem. R$ 175.000,00.
Matrícula 59.357

TE E

• LOTEAMENTO

DONA MARTA
I

._ R$ 68.000,00 ...

NEREU RAMOS

Residencial Atlantis - Vila

Rau Apto 404 - 4 andar

2 quartos, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira.
Metragem: 75,07m2 Valor

\

R$ 148.000,00.
Matrícula nO 62.001.

Loteamento

Marajoara - lote 23

- João Pessoa.

R$ 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3371-5544 VENDAS

Rua Barão do Rio Branco, 373

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta - Das 8h -12h e 13:30h -18:30h

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlantaimoveis.com

Apartamentos com 02 dormitórios, sala de jantar e estar,
sacada com churrasqueira, cozinha, área de serviço, bwc
social e garagem. Bairro.Vila Nova, Preço: R$150.000,OO

&1: 15.397

Resid. Ady Frutuoso· Czemiewicz

TIPO 01: Apartamentos cf 01 suíte, mais 01 dormitório, sala de estar e jantar, cozinha, área
de serviço, bwc, sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. TIPO 02: Apartamentos

com 02 dormitórios, sala de estar e jantar, cozinha, área de serviço, bwc, sacada com

churrasqueira e 01 vaga de garagem. Bairro: Czerniewicz. Preço: A Partir de R$ 135.000,00

Resid. Recanto da Ilha
Ilha da Figueira

.

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.

Apartamentos com 01 suíte, mais 01/ ou 02 dormitórios, sala de estar e

jantar, sacada com churrasqueira, cozinha, área de serviço, bwc social
e 01 vaga de garagem,

Aptos com 03 suítes, sendo uma delas suíte master, lavabo,
sala de jantar/estar, sacada com churrasqueira, cozinha, área
de seviço, com 02 vagas de garagem e 02 coberturas. Bairro:

Baependi. Preço: Aptos a partir de R$ 305.000,00

Casa - Vila Lenzi

Casa - Ilha da Figueira
Terreno - 3266

Casa com 01 suíte mais 02 quartos, bwc social, sala de
estar/jantar, cozinha, área de serviço, área de festas

com churrasqueira e despensa e garagem para 03

carros. Piso Superior com 01 suíte master com hidro,
.

sacada e doset, mais 01 suite e mais 01 dormitório, e
garagem para 03 carros.

R 350.000 00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul

Vila Lalau, Casa - 1 Suíte Close!, 2
Dormitórios, Garagem pr 2 carros.

R$ 280.000,00

Stliroeder· Residencial Vila Real, 2
Dormitórios. APARTAMENTOS NOVOS!

R$100.000,00

Rau - Casa Nova! 1Suite, 2
Dormitórios, Garagem pi 2 carros,

R$ 438.000,00

Czerniewiczc- Residencial Lara,
2 dormitórios - R$147.000,00

1 Suíte, 1 Dormitório- R$168.000,00

Nereu Ramos - Terrenos
R$ 65.000,00

Vila Nova· Res. Berta Klan, 1 Suíte, 2
Dormitórios, Garagem 2 carros.

R$ 285.000,00

Amizade- Sobrado, 1 Suíte c cioset e
hidro + 2 quartos, garagem para 2 carros,

R$ 600.000,00.

centm- Ed. Maximum Center, 1 Suíte

Closet, 2 Dormitórios, Semi Mobiliado.
R$ 340.000,00

Chico de Paula. Casa alvenaria, 3
Dormitórios, Garagem 2 carros.

R$ 240.000,00

Vila Lalau • Residencial Saint German,
1 suíte, 1 Dormitório.

R$ 170.000,00

DEIXE-NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL.
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONOSCO.
--

LOCACAO
Apto - Amizade - Apartamento com 2 quartos, sala,
cozinha, area de serviço, banheiro e garagem.

Valor R$ 500,00 + cond.

• Casa Comercial - Rua João Picolli Centro
Valor R$3.000,00

• Sala Comercial - 67m2 +1 garagem Bairro Vila Lalau.
Valor R$800,OO + R$60,OO cond .

• Res. Saint Moritz • Vila Nova: Apartamento com três
dormitórios (sendo uma suíte);sala, cozinha com
mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duas vagas na garagem.
Valor R$ 1.050,00 + Cond .

• Galpão· Guaramírim - Galpão com 262m2 em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Sala comercial- Centro - Sala comercial com dois
banheiros, 60m2, Valor R$ 1.000,00 (água incluso).

Res. Maguilu • Centro - Apartamento no centro de

Jaraguá do Sul com dois quartos, sala, cozinha, área de

serviço, banheiro e garagem. Valor R$ 650,00 + cond .

• casa- Jaraguá esquerdo - Excelente casa com quatro
dormnório, sala com sacada, cozinha com móveis sob
medida, banheiro. sacada, area de serviços, area de
lazer, ampla garagem. Valor R$ 1300,00 (negociável).

- Res. Lilium - Vila lalau - Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha com móveis sob medida, sacada

com churrasqueira, banheiro. area de serviço e

garagem. Valor R$ 620,00 + cond.

II

A partir de:

AIRRO AMIZADE

Jaraguá do ui

* Entrada + Parcelamento direto com a

construtora até as chaves
* Saldo com financiamento bancário

3 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE, 01 BWC
E UM LAVABO - 102,91M2 DE ÁREA INTERNA.

2 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUíTE -

84,05M2 DE ÁREA INTERNA.

• Ampla sacada com GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• lnfraestrutura para instalação de arcondicionado (sistema
splít), 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 gourrnet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e parqulnno:
• 04 Apartamentos por ndar.
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H013 Amizade

R$: 149 Mil
Casa com 70 M2 H132R Casa 206M2

R$: 230 Mil, Vila Lalau R$:450Mil Barra Rio Cerro

.-

H210D Ed. Tulipa 97m2. H205 Moradas da Serra

R$:320Mil, Centro R$:249 Mil, Nova Brasília
H217D Chico de Paula

92m2. R$: 215 Mil

H218D Vila Nova. R$:130

Mil, Área privativa 46,07 M2

Residencial São Luis. Área
TotaI70.42m2. R$: 149 Mil

H208D Nova Brasilia

R$: 210 Mil, 95m2
H135R Casa de Alvenar

ia. R$: 380 Mil, Centro
H165D Geminado 70m2.

R$: 150 Mil, Três Rios do Sul

H0038 Área priv.: 95,53 m2
:. Vila Nova R$: 320 mil por
280 Mil, Consulte-nos!!

H037 Sobrado com 129 m2.

Jguá Esquerdo, R$: 250 Mil.
H107 Área Privativa 61,47 M2

02 qtos, R$: 154 Mil,
Centenário

HOO22 Sobrado Geminado.

R$:270 Mil, Três rios do sul
H164 Casa com 51 M2

Estrada Nova R$:135 Mil

,.R''7::!�!:III
H014 Á_rea privativa 107

m2. R$: 400 Mil, Baependi
Bela Paisagem. Área"20.000
m2. R$:990.OOO,OOAmizade

H0015 Ed. Monet.

R$: 194 Mil Baependi
Terreno Area 454 m2

"

R$: 450 Mil Centro R$190 Mil, Amizade

H 163R Nova Brasília R$:650

Mil, Área Total 650m2

H212D Centro. R$: 195 Mil,
Área Total11Om2

H141D Area rotal420 M2

R$: 267 Mil, Vila Lenzi
H040 Casa com 70 m2•

Amizade, R$: 160 Mil.
H0044 Ed. Isabella

R$: 220 Mil, Centro

HOO25 Casa 170M2. R$: 320

mil, Res. Jardim Europa

H0026 Ilha da Figueira
R$:211 Mil, 100M2

HOO28 Geminado nO 1 d71M2
Amizade R$ 135 Mil- Entrega

em Outubro 2012

H0027 Vila Lalau

R$:185 Mil, 90,43 M2

H211 R Quitinete 30M2

R$:79Mil, Centro
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Edifício Milano Residenziale

* Excelente Padrão

* 03 Suítes sendo 01 Suíte Máster

* 02 Apartamento por Andar

* 03 Garagens

* Excelente Localização

Consulte -nos!

VENDAS

[6J
TAT
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Ref.S82.1 - Apartamento
no Czemiewicz com I
Suíte + 2 quartos, bwc

.

,-'

social, sala de jantar, sala
de tv, cozinha mobiliada,
área de serviço, sacada
com churrasqueira e

2 vagas na garagem.
R$2S0.000,OO.

'Ref.608.1 - Exce1entesApartamentos na Ilha

da Figueira. , partir de R$21 8.000,00.

Ref.6IS.1 - Casa na

Vila Lenzi com I suíte
+ 3 quartos cf sacadas,
cozinha, sala jantar, sala

, de tv, 2 bwc, escritório,
área de festas, piscina,
garagem para 2 carros
e demais dependências.
R$360.000,OO.

Ref.614.1 - Casa no

Jaraguá Esquerdo com

3 quartos, I bwc, sala,
cozinha, lavandeira,
garagem para I

carro e varanda.

R$210.000,00.

Ref.575.3 -

Apartamentos na

Vila Nova com 3

dormitórios.

A partir de

R$190.000,OO.

Ref. 612.1 - Casa no

Jaraguá Esquerdo
com 2 Suites, 2
'salas, lavabo, cozinha
mobiliada, lavanderia,
área de festa com

piscina, deck, bwc
e garagem para 4

carros.Valor sob

consulta.

Ref. 61 3. I - Casa

no Chico de Paulo

com 3 quartos,
bwc, 2 salas,

cozinha, lavanderia
e garagem.
R$395.000,OO.

www.bartelimoveis.com.br • www.bartellmovel ..�om.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartellmovels.com.br • www.bartelimoveis"com ..br
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TERRENO VILA NOVA 15x45
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
COM VISTA PRIVILEGIADA

R$ 220.000,00

LOTEAMENTO JARDIM EUROPA 3
QUARTOS, $ENDO UM SUITI; MASTE,R,
SALADE IÉSTAR, JANTAR e CO?INHA

tCOI\IJllGAD,AS)1 !.,AVASQ, LAVh.N,'DE�IA,
GHbR�SÇíiJEIRA, ACABAMENTO coM
GESSO) POROELANATO. R$240.0QO;O(}
CASA DA FRENtE (métragem 176m:i)..
R$ 220.000,00 LATERAL (146,95m2)

, APARTAMENTO ED.DONA
WAL GOM 1 SUrTE + �

DORMITÓRIOS,
.

,Ri 235:000,00

M6vEIS
CRECI3326J

Imóveis para venda

3275.1100
Plantão 9921.5515

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 031 Vila. Lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul I se

Composta por residência em alvenaria com área de 300,00m2,
contendo 3 dormit. e demais dependo Possui campo de futebol,
área de festas, piscina, 2 lagoas, espelho d'água, pomar e canil.

mlJ
Possui 2 dormit. (1 suíte),
cozinha cf móveis planejados.
Aceita imóvel de menor valor.

md
Casa geminada NOVA, possui
2 dormit., ótimo acabamento
Área construída de 75 m2

lttll
Alvenaria (semi-nova) 2 dormit.,
e demais dependências, em
terreno de 306 m'.

Imóveis para locação
AMIZADE· Ed. 4 Ilhas - Apart. 3 dormitlsuite; Aluguel: R$ 1.100,00
BAEPENDI - Resid. Caribe - Apart. 2 dormitlsuíte; Aluguel: R$ 850,00
CENTRO - Resid. das Tulipas - Apart. 1 dormit., demais dependo
CENTRO - Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Aluguel: R$ 900,00
CHICO DE PAULO - Casa alvenaria, 3 dormitlsuíte, demais dependo
ILHA DA FIGUEIRA - Casa alvenaria, 3 dormit.; Aluguel: R$ 700,00

..

VILA LALAU - Galpão área 300 m2 (Ideal pI depósito). Aluguel: R$ 2.200,00 Opções com 1 ou 2 dormitórios

VILA NOVA· Sala comercial térrea (nova) área aprox. 20 m' .

Rua Antônio Francisco Ciemonn
•

Bairro Vila Nova - Próx. Centro

'WWW.SPACOIMOVEIS.NET COMPRA .. VEN.DA • LOCAQÃ

Edson Müller
Corretor de Imóveis
CRECI/SC N°. 8530

www.mullercorretor.com.br

(47) 9
Rua. José Menegotti. 410 ... Nova Brastlia

Jaraguá do Sul - Se-

,
'

COMPRA ALUGA '

, VENDE ADMINISTRA

f-----------
- --

I

cód.2010-Bal. Camburiú- - Edif.
c/toda infra-estrutura, si, copa/cozo
sacada envidraçada, 2 quartos,

garagem.
De: 460 mil por

360 mil

I
Cód.1100 - Vila Lenzi - Casa 1 i I

sufte, 2 quartos, sala jantar, sala TV, II .I

copa, cozinha, despensa, bwc, I
lavanderia varanda, piscina 7 x 4 ,1 I .

garagem, sala de festas e

churrasqueira, jardim R$ 380mil I
'

Cód .111O-Firenze -casa nova-1
suíte, 2 quartos, salal copa,
cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira 2vg garagem -R$
250 mil

Cód 4021 - Sítio/Fazenda - Scroeder .

D. Mamas, com toda infra-estrutura
para criação e ins. gado, 2 caso

galpões, trator etc. já com Mapa
Georeferenciado. ár. 400 mil m2•

l R$ 1.800.000,001

Cód. 3053 Vila Nova - Prox. Bar
do Oca - terreno - área +/- 4.147
m2 com galpão de 600,OOm2, com

mezanino.

J l
---------------� -------------------

R$2.000.000,OO

f
i
I

S" '::'�'�'_I I
I !
I I
II Cód.1048 Centro- Rua: Procópio
i I Gomes, Casa de esquina- com 4

I!
quartos, sala, sala Iv, copa, cozinha,

I lavandena e garagem. terreno 530 m2,
Valor do imóvel

J : R$ sob consultaa
,

.__ .._-_ .._--�__./ ·,-------_._---- �I

Cód. 2017 - Centro -

Apartamento 1 suíte, 1 quarto,
sala/ copa, cozinha, lavanderia,
bwc, churrasqueira sacada

ligaragem - ABRIU2013
Valor R$ 205 mil } t

'--------_.._-------- .....----- ._----;.__....,.

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

suites(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

Sob consulta
\.

,

._ .. .__ ._._.... . __ . J

Cód.2021-Centro . Edif. Juliana
Apartamento 1 suíte, 1 quarto, salal
copa, cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira, sacada garagem· of.

R$ 185 mil

Cód.1105 - Vila Lenzi - Casa
mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

cozinha, despensa, lavanderia
varanda, garagem, churrasqueira,

jardim - R$190 mil
.

i'Sf..?aiO PARA LOTEAMENTO NA ÁREA INDUSTRIAL
. 1E PlC;.lUtAS COttt 160 MIL M2 • FAZENDO FRENTE

Ç�i A 8R HH . PRÓX POSTO LEÃO BRANCO
.

Casas Bairro Área/Terreno' Construção· Valor
1048 Centro 532m' 150m' 850mil
1066 Praia Barra do Sul aprox.90m' 100mil
1075 Chico de Paulo 430m2 120m' 155mil
1107 Nereu 375m' 100 m'madeira 60mil
Apartamentos Local
2002 SFS/Ubatuba 1 quadra domar 70m'/Suíte+2q 115mil
2017 Amizade Cond. 3quartos 140mit
Terrenos Área
3040 Centro(prox.Kohlbach) 3.000m'.+/- 510mil
3051 GuaramirimBR280 2.450 m' 3aluguéiS 450mil
3054 JoãoPessoa jr 918,OOm' 180mil
3055 Barra do Sul +/-350m2 Pr6x. rapiche lag 25mil
Chácaras
4006 Mass.lRibGustavo 201.000m' 185mil
4007 São Bonifácio" 242.000m2 • (Prox.Palhoça) 150mil

Aluguel· Centro - ap 3quartos R$795,OO
Centro-ap 1 quarto churrasqueira R$500,OO .

,

�
< , >' ,

ÁREAS RESERVÁ'LEGAl·
'

� . "

.

ha - Avaliado em R$ 1.050.000,00 preço de OportunidadeR$ 230 mil

250 ha - Avaliado em R$ 1.800.000,00 preço de OportunidadeR$ 330 mil

500 ha - Avaliado em R$ 3.600.000,00 preço de OportunidadeR$ 550 mil

750 ha - Avaliado em R$ 5.400.000,00 preço de OportunldadeR$ 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
OportunidadeR$ 25 mil CADA

Magnifica Mineradora Manganes (RO) -R$ 24 milhões

Magnifica Mineradora Estanho lOuro (PR) -R$ 24 mílhões
,I
I

.

,,' TE��S OPÇÕES DE GR�NDES'Á�EA�'PARA REFLORESTAMENTOSr LOTEAMENTOS OU PORTO SECO EM G'AR�VA E ITAPOÁ
"

.
-
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47 3373-3404
47 3373-0066 .

www.imobiliariaws.com.br vendas3@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br
Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

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.

FESTIVAL DE CASAS GEMINADAS E APARTAMENTOS,,

GARANTA O SEU IMOVEL!

Localizado na Ilha da figueira, em Guaramirim. 2· dcrrntónos, bwc so
cial; cozinha, área de serviço, sala de estar/jantar, sacada c/ churras
queira, vaga de estacionamento. O Empreendimento vai contar com
área de festas. Área privativa de 55,86m2. A partir de R$112.000,00

Ret. 346 - Escolinha, em Guararnirim - CASA NOVA GEMINADA EM ALVENARIA,
. C/2 QUARTOS, SALA DE ESTAR, JANTAR, COZo ÁREA DE SERVIÇOS, BANHEIRO

E GAR. ÁREA DE USO COMUM NOS FUNDOS DO TERRENO. 83,OOM2 DE ÁREA
CONSTRUíDA. CASA TODA MURADA, PORTÃO DE ALUMINIO, CALÇADA E

JARDIM. - Valor: R$139.000,OO

Cad. 349 - Centro em Guaramirim - Apto contendo 02 dormitórios,
bwc social, sala em dois ambientes, cozinha, lavanderia, sacada c/
churrasqueira, vaga de estacionamento. Área privativa: 71 ,10m2 -

Área total: 81, 17m2. Valor: R$155.000,00, pode ser financiado.

334 Avai/Guaramirim, Casas Geminadas com 02 quartos, sala cozi
nha, copa, bwc social, área de serviço, com área de festas comum,

estacionamento. Consuíe-nosl

Cad. 316 - Bairro Rio Hern, em Schroeder - CASA GEMINADA N'OVA
EM ALVENARIA, COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO,

ÁREA DE SERViÇOS e GARAGEM DESCOBERTA. POSSUI ÁREA DE
FESTAS. ÁREA CONSTRUIDA: 55,00M2 - VALOR: R$11 0.000,00

Código: 344 - APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR!
JANTAR, COZINHA, LAVANQERIA, BANHEIRO E SACAQA COM CHUR
RASQUEIRA. 54,90 M2 DE AREA PRIVATIVA. CONDOMINIO FECHADO,

PORTA0 E�ETRONICO, PLAYGROUND E VAGAS DE ESTACIONAMENTO.
OTIMA LOCALlZAÇAO. A PARTIR DE R$ 110.000,00

R.ef 309 Amizade/ Guaramirim Casa Geminada com 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro e lavanderia, condominio fechado, com área de
festas comum, estacionamento e playground. R$ 110.000,00

Código: 345 - Apartamento com 02 dormitórios, sala de estar/jan
tar, cozinha, área de serviço, sacada, varanda, churrasqueira e vaga
de estacionamento. Área privativa: 69,51 m2. Valor: R$120.000,00

Pronto para financiar

Foto meramente ilustrativa Construtora

Urea1sec

, Ref 270 Edifício Tom Jobim, Edifício com 07 pavimentos, 36 aptos, Elevador,
Salão de Festas mobiliado e decorado, Playground, Bicicletárío, Garagens, Portão e

porteiro eletrônicos, Previsão para lV a cabo e antena coleijva, Central de gás, Aca-
bamento em massa corrida, Portas e rodapés na cor branca. Apartamentos com:
02 quartos, Suíte + 01 quarto, Suíte + 02 quartos, Sala de estar e jantar, Sacada

com churrasqueira, Cozinha, BWC, Area de serviço,Garagem ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3371-6600
Plantão: 8864-4021

1

12 anos www.imobiliariabeta.com.br
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3411MÓVEIS I FIM DE SEMANA, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2012

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.

www.chaleirnobiliaria.com.br
Fone 473371 ..1500

Plantão 479975..1500/9639 ..1500
- vendas@chaleimobiliaria,com.br

VENDE
Ref.1338 - TERRENO C/ BENFEITORIAS. RI
70- Lateral da Rua Adolfo A. Emmendoerfer - 1a
Rua á esquerda antes do cemitério. Barra do Rio
Molha - Jaraguá do Sul - Área do
Terreno:1.225,OOm2 , sendo: frente ri 35,DOm. Area
construída: 11D,00m2• Divisões Intemas: Cozinha,
02 bwc's, churrasqueira, depósito e piscina.

APARTAMENTO

CENTRO

VENDE Ref - 1364 - Rua: Prefeito José Sauer
Vila Rau - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área aptox.: 500,00m2.
Sendo: frente cf H,OOm, fundos cf 16,08m, lado
direito cf 28,35 e esquerdo cf 33,93m.

TERRENO

VENDE
13123 APARTAMENTO - Rua Goiás - Vila Lenzi

Jaraguá do Sul. Residencial AKIRA- Apto 105. Área
total: 103,43m2. Área privativa: 82,67m2• Divisões
internas: 01 suíte, 02 dormitórios, 'sala estar�antar,
cozinha, bwc, área de serviço, sacada com

churrasqueira e 01 vaga de garagem de nO 07.

TERRENO

VILARAU

VENDE 1399 - APARTAMENTO - Czerniewicz -

Jaraguá do Sul. Residencíal Tijucas - apto 201.
Área total: 107,00m2• Divisões internas: 01 suíte,
02 dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, bwc,
área de serviço, sacada com churrasqueira e

garagem.

APARTAMENTO

. VENDE
1394 - Rua Tecla Kirschner Todt, 170 - Amizade

Jaraguá do Sul. Área do terreno: 393,58m2. - Área
construída: 150,00m2. 01 suíte, 03 dormitórios, bwc
social, sala estar, sala jantar, cozinha, área de

serviço, garagem, Depósito, dependência, área de
festas ri churrasqueira e piscina.

APARTAMENTO CASA

ALVENARIA

VENDE
1333 - APARTAMENTOS - Rua Fredolino
Martins, 38 - Tifa Martins - Jaraguá do Sul
Divisões internas: 01 suíte, 01 dormitório,
sala estar/jantar, cozinha, bwc, área de

serviço, sacada c/ churrasqueira e uma vaga
de estacionamento.

VENDE
Ref -1320 - Rua: Carlos Frederico Ranthum
Santa Luzia - Jaraguá do Sul
Area terreno: 338,72m2 área construida
aprox.: 280,OOm2 APARTAMENTOSOBRADO

COME;RCIALlRESIDENCIAL

•

Imo
., .

I a r I aCRECI. 643-J

VENDE Ref 1342 - SOBRADOALVENARIACI SAlA
COMERCIAL. Rua José Narioch, 1430 - São Luís -

Jaraguá do Sul. Área do terreno: 650.00m2. - Área
construída aprox.: 325;00m2. Divisões Internas: Parte térrea:
Restaurante c/ salão. cozinha, bwc, cancha de bocha rJ bwc.

Garagem. Parte superior: Apto c/ 03 dormitórios, bwc, sala
estar e jantar, cozinha, área de serviço e sacada

SOBRADO

ALVENARIA

VENDE Ref. 1343 - Rua Bertha Weege, 2561. Barra do Rio
Cerro - Jaraguá do Sul - Área do terreno: 1.000,OOm2. -

Área construída aprox.: 260,OOm2. Divisões Internas: 04

dormitórios. bwc, sala estar e jantar, cozinha, área de
serviço, escritório, depósito, Garagem . Fundos com área
de festas r::J fogão a lenha, churrasqueira e garagem

CASA

ALVENARIA

VENDE 1377 - TERRENOS - Rua João Meurer, sInO
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul. Próximo
Comunidade Santa Paulina. Área do Terreno:

420,00m2• Sendo: frente e fundos c/15,DOm, lado
direito e esquerdo cf 28,00m.

TERRENO

VENDE 1384 - TERRENO - Rodovia SR 280, Km 59, n°
620. Guaramirim
Área do terreno: 4.030,70m2.
Sendo frente com 35,50m, fundos c/31 ,70m +

4,00m pi Rua dos fundos.
TERRENO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fone: (47) 3370-6370 - Barra do Rio Cerro
Plantão- (47) 8433-0377 / (47) 9919-8425

Rua Angelo Rubini, N°972

Fone: (47) 3273- 1505 - Filial Centro
Plantão: (47) 8447-0376

Rua João MarcaHo, N° 265 - Sala 05

••
••

Ref.: 314 - Casa no São Luis com 1 suite + 2
dormitórios, cozinha, copa, bwc, depósito, sala de
jantar/estar, edícula, garagem. R$ 260.000,00-

Aceita Proposta

Ref.: 422 - Casa no Jaraguá 99 com 1 suite +
1 dormitório, cozinha, copa, bwc, sala de jantar/

estar, depósito, garagem, edícula, varanda,
murada. R$ 160.000,00 - Aceita troca

Ref.: 3534 - Apto na Nova Brasüia com 1 suíte + 2
dormitórios, cozinha, sala de jantar/estar, garagem,

churrasqueira, piscina, elevador, sacada
R$l9B.500,OO

Ret.: 3580 - Apto no Centro com 1 surre + 1
dormITório, cozinha, bwc, sala de jantar/estar,

garagem, sacada, salão de festas.
R$ 175.000,00 - Acerra carro

. , .

Imovels

Ref.: 3628 - Apto no Amizade com 3
dorrnãóríos, cozinha e bwc mobiliados,

churrasqueira, garagem, quadra de esportes,
salão de festas. R$ 130.000,00

Ref.: 225 - Casa na Barra com 2 dormitórios,
cozinha, copa, sala de estar, 2 garagens, rua

asfaltada. R$ 138.000,00

Ref.: 3630 - Apto no Baependi com 2

dormitórios, cozinha, bwc, sala de estar,
Churrasqueira, garagem.

R$ 120.000,00

Ref.: 3632 - Apto no Três Rios do Sul com
2 dormitórios, cozinha, bwc, sala de estar,
garagem, área de festas, água, luz e gás

individuais. R$ 110.000,00

arquard
Corretor de Imóveis
CRECI12152

(47) 9904..207 13376-1804

www.mar

ReI 088 - Rio da Luz - Casa de Alvenaria
Geminada cf 69,11m2 - 2 dorm, sala estar/.
jantar, coz., bwc social, área de serviço, '

gar. - Terreno cf 116m2 - R$129.900,00

�

"";"""" ..

...
, ...�01-:;' ....,��" �,�

�.""" .
.

!
�

Ref 095 - Barra do Rio Cerro - Terreno'
Industrial c/ 55,000m2 - Frente para H

a Rodovia Estadual Wo�gang Weege i

(Entre a estofados BeU Art e a Nanete
Malhas), CONSUlTE-NOS!

..

íaragUá T!)Wer • Centro· Actos de � e 3
orm 'c/ s,utte1 sala de est;lr�ántar, COZinha,
wc social, aea de serviço, terraço com

churrasqueira, garagem. (Intorp, R,l·61.952)

Rei 085 • Barra do Rio CeIro· Casa de JlNenaria
C/ 153m2· 2 dorm, sala estarfjalllar, bwc social,
coz., gar + edícula C/ área de serviço, bwc social,
dispensa e área de festa com churrasq,· Terreno

C/334,12m' - R$l80.000,OO

Rei 084 . Barra do Rio Cerro· Casa de
Alvenaria Geminada el 50m2 - 2 dorm,
sala estar/jantar, cozinha, bwc social,
área de serviço, vaga de garagem·

R$129.900 00

Pastor Albert Schnaoet 1946 • CEP 89260-300 - Barra do RlO Cerro - Jaraguá do Sul - se I marquardtlnloveis@gma:l.coill

RENATO STEFANI
Corretor de Imóveis - CRECI 14.407

Rua Leopoldo Veloso, 88 - Jaragua do Sul/Se
Email: stefanitb@ibestcom.br

(47) 3371-8851
9993-3881

Chacrlnha Sta luzia com 6,000 m2,casa
de alv. com 2 quartos, lagoa,area de
festas R$ 250 mil Me Carro, Apto,

Terreno 450,00 m2, asfalto prox.
Brasão R$ 105 mil

Terreno - Amizade com 400,00 m2,
,

asfalto, escritura. R$ 80 mil à vista
Terreno bonito ao lado Choco Leite com

asfalto, escriturado. R$ 90 mil

Casa Alv. 2 Quartos Prox.

Une� R$ 185 mil

CÔO 425 APARTAMENTO. Bairro Vila Lalau,2
Quartos.1 Banheiro e, demais

I dependênciasSacada c/Churrasqueira+ 1 Vaga
de Garagem. Valor R$165.000,00

---- -----------

��,.-----,._.,_H_'__,_._'_ .. __H_ I

I- J:
: CÔO 432 APARTAMENTO.Bairro Centro.1

: Sutte,2 Quartos e,demais dependências,Sacada
� c/Churrasqueira,1 Vaga de Garagem,

Valor R$ 300.000,00

CÔO 409 - APARTAMENTOS no RESIOENCIÀL
VITERBO,Baírro Vila Lalau,C/ estrutura e

Acabamentos de excelente qualidade. Entrega
prevista para JULHO/2013, Valores entre

R$184.000,OO à R$ 224.000,00.

CÔD 414 CASA DE ALVENARIA, Bairro São
Luiz,3 Quartos,1 Banheiro e,demais
dependências.c/t Vaga de Garagem.

Valor R$ 170.000,00

- -

._::.::___::.::,-- ::::::::"::::"::'::_.::::_'::li
I:
I'

I
,
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I
,
i
I
I
i
I
I

,

I

: CÔD 435 CASA DE ALVENARIA. Bairro Jguá :
: 99.1 Suíte, 2 Quartos e, demais dependências.1 :

Vaga de Garagem,
Valor R$ 170.000,00.

CÓD 439 SOBRADO,Bairro Centro, 1
Sufte,2 Quartos e, demais dependênclas.2

Vagas de Garagem.
Valor 465.000,00

CÔD 404 APARTAMENTO.Bairro Vila Lalau.1
Sufte,2 üuartos.t Banheiro Social e, demais
dependências, Sacada c/Churrasqueira + 2

i Vagas de Garagem, Valor 199.000,00
l_�_

CÓO 392: RESIDENCIAL FAMILIAR CI 2 PISOS
(BAIRRO RAUl

APTO 01 c/58,87m2: 2 Otos.,Sala,Cozinha, 1
Banhelro,1 Vaga de Garagem ,Churrasqueira
e,demais dependência, R$ 1�5.000,00

APTO 02 C/ 72,20m2: 1 SUlte,l
. Oto.,Sala,Cozlnha,Banheiro Social e, demais

dependências, ChurrasQueira,1 Vaga de
Garagem. R$ 150.000,ilO.

APTO'03 C/74,53m2: 1 SUite,1
Qto.,Sala,Cozinha,Banhelro Social e, demais

dependências, Sacada ,Churrasquelra.1 Vaga de
Garagem, R$155.000,00.

'

APTO 04 eng,63M2; 1 Suite,l
ato"Sala,Cozlnha,Banhelro Social e, demais

dependênCias, 2 SacadaS ,Churrasqueira,1 Vi'aga
de Garagem. R$165.000,OO.
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IMÓVEL · CAMINHÃO .. EQUIR
AGI.COLA • CAI DE GIRO ·

QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO

CR�DIJO DURADA

RS 950 Mil RS 82 MIL
RS 810 Mil R$ 79 MIL
RS 625 Mil R$ 62 MIL
RS 53.5 Mil RS 43 Mil
RS 348 Mil RS 33 Mil
R$310Mll RS 29 MIL
RS 255 Mil R$21 Mil
RS 210 MIL R$19 MIL
RS 145 Mil R$14 MIL
RS 125 M1l R$11 MIL
RS 11 O Mil À combinllr

IMÓVEIS
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-
0408.

• Aluga-se apartamento com 2 quartos
prox. ao Shopping Braithaup centro

R$ : 600,00 + condomínio. Fone: (47)
3275-0128 Tr. Alexandre

• Apartamento dois quartos prox.

prefeitura R$: 550,00 + Condomínio

R$: (47) 3275-0128 Tr. Alexandre

• Vendo APTO na Barra, com 2

dor,sala,cozinha. Mobiliado por

apenas 148.900.(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,
Tva cabo.R$ 104.900. Fone: 9655-

5663 ou 3084-0408.

• 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

IMÓVEIS
APARTAMENTO

Emma R. Bartel, 121 - Baependi.

• Vende - se apto na praia Itajuba 65

mP c/ suíte, aceita carro. TR: 8448-

8644

CASAS

• Vendo Casa no Jaraguá Esquerdo
c/250m2, 4 dor,área de festa,1.5km do

centro de JaraguáFone:9655-5663 ou

3084.0408.

• Vendo Casa c/63m2, terreno c/301m2, há
2 km do centro de Jaraguá R$ 149.900.
Fone: 9655-5663 ou 3084-0408

.' Vendo Casa nova, c/zoor, sala e coz,

c/71m2• Minha Casa Minha Vida R$
134.900. Fone: 9655-5663 ou 3084-
0408.

• 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/160m21sufte 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-

566330840408.

• 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/Sdor; 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 9655-5663 ou 30840408

• Vendo casa de alvenaria c/150m2, uma
sufte 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

IMÓVEIS
Chácara
• Vendo uma chácara de 50.000,00
rnt- com nascente, cachoeira,
plaino pronto para construir. R$
110.000,00. Interessados ligar para
3376-0726.

• Vendo Sitio há 2 km do centro de

Jaraguá c/ área de 11.600 m2 c/
casa de 160m2 c/1 suíte, 2dor, área
de festa +galpào de 80m2. R$ 235

mil. Fone 9655-566330840408.

• Vendo Sitio c/ /11.559,27m2,
área nobre, há 2 km do centro de

Jaraguá, o/sobrado de 2 dor, 1 suíte.
Interessados entrar em contato no

tel. 9655-5663 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 3084-0408

Sala Comercial

• Alugo sala comercial com 80m2, na Rua

Affonso Nicoluzzi (atrás do Mercado Brasão)
- no Rau. TR: 3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro de Corupá
60 mt2 cada, sobre loja. TR: no horário
comercial. 3375-1004

• 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: 8474-107�

Locação

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito

WaldemarGrubba, 1532 - Baependi. TR:
3275-1185 /9912-6200.

• Alugo Kitinetes para até duas pessoas, na
Rua PrefeitoWaldemarGrubba, 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.
33714364com Ivonete.

• 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
34441452 ou 3275-6829 com Laudes.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315 com Marlene.

• Alugo apartamento na amizade. Uma

sufte, mais um quarto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de serviço e garagem
para dois carros. Valor R$750,OO. TR: 8851
9651

• Vendo o� alugo. Casa em Schroeder. Uma

suíte mais dois quartos, sala cozinha área
de serviço, garagem. Com 97 m2• Aluguel

IMÓVEIS

Locação
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 RuaWalter

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
Karlache.R$ 249.900 Fone:9655-5663
ou 3084-0408

• Vendo dois lotes R$ 65.000,00, cada
c/ 351,00m2(13 x 27,00) (Financiamos
Minha Casa Minha Vida) Fone 9655-
5663 ou 30840408

J;'
Terreno

• Vendo Terreno no centro de Jaraguá
c/ 1140m2, 100% plano. R$ 519.900.
Fone: 9655-5663 ou 3084-0408.

• Vendo Terreno no amizade c/341m2
R$ 73 mil. Fone:9655-5663 ou 3084-

0408

• 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 lot.Hanernman a 1Km

da Malwee.Local seguro, 100% plano.
R$ 79.900.Fone:9655-5663 ou 3084-

0408

• 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/1.140m2 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 n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck

n° 182, (lateral da Roberto Seidel),
bairro Seminário, Corupá SC. Valor

R$55.000,00 TR: com Renate Fone

9137-4701

• Terreno de 720 m2 em Corupá próximo
ao jipe clube R$ 78.000,00 TR 9613-

5553 aceito veiculo na troca.

IMÓVEIS
TERRENO
• 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 mF prox. a Rio do Sul. Valor

a combinar. TR: 47 3328-3560

• Vende - se um terreno na Vila Nova,
de 6000.00 mF na rua lateral a 25

de Julho em frente ao 1.607, valor

negociável. TR: 9102-1212.

• Vende-se terreno na Ilha da Figueira
com 794 mP (doc. ok) c/ varias arvores
frutíferas, perto da escola, mercado,
Weg, parque aquátiCO e a menos de 10

mino do Centro. Valor R$ 185.000,00
- tratar fones (11) 5560-1193/6657-
0940 direto com proprietário.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino no

Rio Cerro II. Valor a combinar. TR: 3376-

0726

• Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e saldo parcela.
Direto c. propriet. Fone 8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de Itajuba,
R$ 28.000,00 escriturados 300 m2 fone

8448-8644

• Vende-se terreno na praia de Itajuba
R$ 30.000,00 escriturado, 300 rn-'. TR:

8448-8644

• 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.

Vende-se

• Vende-se uma lanchonete no Bairro

Amizade tr.: 8469-8547 Corn 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 conservai
alimentícia em Balneário comburiu
com mais de 32 anos e com clientela

formada. Valor R$ 175,000,00 Tr: (47)
'9122-0300/(47)9647-0865

• Vende - se mercado na Rua Antonio

Carlos Ferreira, 976 Bairro: Nova

Brasflia. TR: 9905-2331/ 3276-0614
aceito propostas com casa, terreno ou

carro.

• Vendo empresa no ramo de alirnentos

congelados com marca própria,
logística 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

• Vende-se Kit de Suspensão a Ar

Saveiro/GOL/Parati G1, 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

• 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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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094 -Ilha da Figueira, casa em alvenaria
com 149,41m2 e terreno com 356,25m2.
aceJla casa em ltapema ou de menor valor
na Ilha da FIQueira). R$370.000,OO

175 - Nereu Ramos - casa de alve
naria de aprox. 121 ,42m2. e terreno cf

455,00m2. Aceita financ. bancário. Aceita
carro na negociação. R$177.000,DO

097 - Nereu Ramos - terreno com

349,16m2. R$100.000,00 002 - Nereu Ramos, terreno com
408,00m2. R$95_000,00

056 - Nereu Ramos, geminado em alve
naria com 90,00m2• R$130.000,00

030 - Santo Antonio - cf 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 12.000.00m2 (com 02

galpões).R$ 480.000,00

TERRENOS
003 - Santo Antoni91 terreno com área de 89.268,00m2 R$1.200.000ÓOO005 - Três Rios do c>ul, terreno com aproximadamente7.000,OOm2

�$400.00 000019 - Schroeder, terreno de 5.576,..58m2 R 280.00� °
020- Barra Velha, terreno com 30o,00m2............................................................................................................................. $ 30.00u,00.
023 Santo Antômo terreno com área de 475.550,00m2 R 960.000�0
029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317Ó70m2 -

Ri
.000.000,uO

032 - Ribeirão Caválo, terreno com 9.3 9,60m2 , :................ $ 500.000,00
037 - Vila Rau, terreno com 2.407,30m2. Acefta imóveis como parte do pagamento R 1.000.000,00
038 - Ribeirão Cavalo, terreno com 17.590,11m2• $ 300.000,00
041 - Nereu Ramosãl terreno com 20.321 ,80m2 , : R$1.500.000,00
048 - Ribeirão Cav o - terreno com área de 51.000,00m2 R�80.000,00049 - Nereu Ramos, terreno com 600,oom2 , R 85.000,00
050 - Nereu Ramos, terreno com 42�75m2, R 5.000,00
052 - Nereu Ramos - terreno com 5nL]..Pffi2 R$ 30.000,00
058 - Nova BrasíliaNterreno com 15.04.l,,45m2 R$ 2.000,000,00
059 - Três Rios do orte, terreno com 3ô,pOm2 R$ 75.000,00
070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71J4o,20m2 : R$ 2.850.000,00
089 -.Amizadet terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m2 ., R$145.000,00
099 - Corupá, erreno com 2.20D,00m z

R$ 350.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m e R$ 2.000.000,00
109 - NeJeu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimoj)j indúsbia). Aceita imóveis R�450.00!100112 _ Sa9 LUIs (na parte dos terrenos) com 387,80rrt2 R 115.00u,OO
130 - AmIZade - terreno com 51.500,OOm2 R 500.000,00
155 - Chico de Paula, terreno com 723,60m2 R 120.00G,00

004 - Estrada Nova, casaem alvenaria com 74,00m2 e terreno com 450,00m2valor R$180.000,00
025 - Nereu Ramos casa de alvenaria com 58,08rrt2 e terreno com 322,00m2 R$115.000,0°
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria C/ 200,00m2 e terreno c/329,00m2 aceita sítio RI220.000,00035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,DOm2. Terreno de 443,50m2 R 136.000,00
057 - Nereu Ramos - Geminado em alvenaria com 90,00m2 R 110.000,00
055 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria cj 37,82rrt2 e terreno C/337,50m2. (aceita flnanciamento bancário) R$108.000,00
069 - Vila Lalau, casa mista com 11 9,00m2 e tErreno com 390,60m2 R$ 250.000,00
071 - Santo Antonio, casa de alvenaria com 80,00m2 e terreno com 324,00m2 R$ 110.000,00
074 - Nereu Ramos 'casa com 181,00m2 e terreno com 2.497,OOm2 R$ 550.000,00
075 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 121,42m2 e terreno com 395,12m2 R$160.000,00
091 - Amizade, casa de alvenaria com 310,00rrt2 e terreno com 378,00m2 R$ 550.000,00
093 - Agua Verde, casa estilo enxaimel com 216,00m2 e tErreno com 986,00m2• (aceita apartamento como forma

��f��a;:�W�mos·�·casa·de·àiv:·�i'102·;oom2·etê·rreiio·Ci'4i5;OOm2(acelta·apto·de·mehor·vaior)·:·.::·.:·.:·.::·.::::·.::·.....:::::·.:�1l28gg8gg
1 �� = �;�ô ������d_Oc��a�e:��c���.9i8����2·mais·gaipão:·TeiT.··é/f574:10mi"ace;ta-apio·de'me'nor'vài'orr:�W50ó�ogd�000
183 � Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula. Terreno com 660,80rrt2 R$ 220.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m2 e terreno com 2.500,08m2 R$ 180.000,00

$fnUs'
044 - Nereu Ramos, cl área de 72.000,00m2, cl casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,OO

COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 - Edifício Bergamo - Centro I

APARTAMENTO

036-Água Verde com área total de 52,71m2

RI100.000'OO039 -Apartamento Agua Verde com área total de 52,71m2 R 100.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 : R 175.000,00
068 - Centro - apartamento com área privativa de 76,04m2 e área total com 113,44m2 R 185.000,00
073- Três Rios do Sul, apartamento com 63,70m2 R$130.000,OO
106 - Centro - apartamento com área total de 120,86m2 R$ 235.000,00
237- Ribeirão Grande do Norte c/123.300,00m2,cl água corrente, plantaçãode arroz, banana �$ 500.000,00

LOCAÇÃO
Apartamento Centro RFOO,OO
����t��rbnJ�ã�e8��aio.·:::::.. : ·: ·:.;:.. :.:

·

: ..: .. : :: :: :::::: ..::::::: ..:: ::.:.::: ::::: .. :.: : ::::::: ..:.:: : ::::..:.�$���,��

LEILAW.MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECIOl1420

·Ref. 95.1 - Nova EsperançaJGuaramirim
'Com 2 quartos.
. Terreno de esquina cf 450m2
'Área construída aprox. 70m2

'R$ 150.000,00

·Ret. 3.2 - AvaílGuaramirim
'Área Terreno: 889,20m2
·R$ 300.000,00

·Ref. 128.4 - Vila Carolina! Guaramirim
'Área do terreno: 580m2 (20x29)
'R$ 85.000,00

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47) 3373-1905

·Ref. 157.1- Caixa d' Águal Guaramirim
'Área do imóvel: 80m2
·R$ 80.000,00

. Ref. 181.1 - Bananal do Sul/Guaramirim
'Área do imóvel: 80m2
'Área do terreno: 560m2
'R$ 88.000,00

·Ref. 63.1 - Recanto Feliz!Guaramirim
. Apto com 3 quartos
'R$ 500,00

·Ref. 32.1 - Amizade!Guaramirim
. Apto com 2 quartos
'Área do imóvel: 60ni
'R$470,OO

·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
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamento no Residencial

Ávila, bairro Jaraguá 99.

Possui 02 quartos,
sala/cozinha, banheiro social,
área de serviço, playgroud, 01

vaga de garagem.
Área de 47 ,85m2 com entrada

de R$15.000,00 e saldo

financiável pela Caixa

Econômica Federal.

3376-5050
R. Feliciano Bortolini, 1161 • Barra do Rio Cerro

Locação· contato@imobiliariareal.net www.imobiliariareal.net

IMB41- Rio
Molha

I
02 dormitórios,
01 vaga de

garagem e

demais

dependências.
Área útil 60m2
R$ 160.000,00

IMB242 IMB291-

Casa, na Barra do Rio Cerro
03 dormitórios e demais dependências.

R$ 690,00

Casa, na Barra do Rio Cerro
01 suíte, 02 dormitórios e demais

dependências. R$ 1.100,00

Casa, na Barra do Rio Cerro
02 dormitórios e demais dependências.

R$ 500,00 + 12,00

Vila Leilzi
02 dOOl1�órtOS,
e demais

dependências
kea útil

63,91nr
R$156.000,00

-Jaraguá 99
02 dormitórios, 02

vagas de

garagem e

demais

dependências.
kea útil 59rrf

R$139.000,OO

1MB 204 -Barra do Rio Cerro 04 dormitórios, ,

03 vagas de gar: e demais depenei. kea
oonstruída 126rrf. Valor R$ 180,000,00

ü

1MB 62 - Baependi. 01 suíte máster, 02
dormitórios, 02 vagas de garagem e demais
dependências. Area construída 211,91rrf

.

R$ 650.000,00

1MB 130 - Chia:> de Paula - 03 dormitórios,
01 vaga de garagem e demais

dependêndas. Area construída 130m2
Valor R$ 180.000,00

1MB 13 - Nova Brasilia. 01 suíte, 02
dormitórios, 04 vagas de garagem e

demais dependências. Área oonstruída
270111. R$ 480.000,00

1MB 258 - Barra do Rio Cerro
Terreno corn 351,Srrf. Terreno com

336m2. Valor por terreno R$ 185.000,00

1MB 128 - Barra do Rio Cerro
Área total 12555rrf
Valor sob consulta.

1MB 211 -Barra do Rio Cerro
Área total 360nf. Valor R$ 90.000,00

1MB 160� Cerro I Área total 558111
Valor R$ 95.000,00

um imóvel?
gal7 seu imóvel?

' ... '..... J

...,..-.....1···8 om quemP Gomo?
s a solução.

-e Qui.
1)2 6-1919

www.ocorre�odopovo.com.br
>.

VENDE-8E
.

TERRENOGHAMPAGNAT - ALTO PADRÃO
1
j

• l�

Bairro Amizade, Escriturado, Livre de

enchente, terreno alto.
�

Area de 392 m2• Valor: a consultar.
e

TRATAR: 9929-8488

BARBADA EM PICARRAS!<
,

Casa, 2 dorm, demais dep. com 103m2, terreno
300m2, excelente localização, bairro Nossa

Senhora da Paz.

APENAS: R$ 125.000,00 (ae/carro)
Tratar fone: (48) 8431-2223

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o nosso desafio é fazer você feliz
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Centro:
casa com uma suite master + 2 quartos, cozinha sala e churrasqueira conjugado
2 banheiros, lavabo e garagem.

Guaromirim:

Cosa 140m2, 1 suite + 3 quortos�saJa
estor,cozinha,áreo selVÍço,õrea de festo.

loão Pessoa:

Apartamento 57,oom2• 2 quartos"mzinba e
sola conjugado,churrasqueira no sacada�
banheiro social e 9aragem� ,

• Il.t
•

�am11� 11 $lii1ieze��h!i1'Jl1l)sooim1 )lIlm�;,�«SmttI�lU!ntn,�&
�.. � m.

Joroguo esquerdo:.
CXlSQ 140m2 com 1 suite+3 quartos

Centeaario:
Casa 222,oom2 uma suite.r.2
quartos.banheiro
social)údrotruL�g.em.l3.reir�de
estar,wlinha área de festa

-�

Casi!!�2�wnt�itr��\!trumt,.
�l��e��emrn�ma

Centro, JoJGgUÓ do Sul.

Caso de alvenaria, 90m2
Lateral daMarina Ftvtuoso

Ilha do figueira:
'

Galpão industrial,terreno com 3�202nil;\ma
construido 1.943�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Driessen oferece:

• 1,2,3 dormitórios (com suíte)
• Sala de estar, jantar e cozinha
• 1 ou 2 vagas de garagem

.

• Sacada com churrasqueira
• 02 elevadores
• Hall social decor do
• Fitness
• Brinquedoteca
• Salão de festas decorado
• 12 pavimentos
• Excelente localização
• Ótima ventilação e iluminação natural
• Pronto para cümatizaçâo.

CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 210
C8 � o - Jaraguá do Sul ..SC

CRECI12556 ..

\

soluçóes construtivas

. (47) 3371-6310 - (47) 8406-4447 ,

.

www.proma.com.br-comercial@proma.com.br -.:J PromaConstrucoes

Plantão de lendas aos sábados, das 09h'as 13h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Mal. Deodoro,-191 -Alarneda 25

_Centro - laraguá do Sul - sc

bertaimo
•

VelS.COm• www .

,.

Om e I sI v

* casa com 252m2 / Terreno 516m2
* 03 dormitórios
* �la,cozinhatlav,Bwc
* O 1 vaga de garagem
* 02 apartamento pronto para locação
* Aceita de imóvel de menor valor
'" R$ 299.000,00

I * 387m2 I
1 * 04 suíte (01 master c/closet) !
l '" sala, coz .Iav, Escritório, dependência!I de empregada área de festa clJ3wc 1

I
* 03 vaga de garagem 1

l.
* R$ 930.000,00 . ,I

* 86m2,
* o 1 Suite c/ sacada + 02 dorm.
* Sacada c/ churrasqueira
� Demais depências
* O 1 vaga de garagem
* -R$ 198.000,00

* 74m2 (Geminado)
* 02 Dorm.
* sala,coz,lavanderia,bwc
* O 1 vaga de garagem
* R$ '150.000,00

r:

! .

I
I

�
r * Terreno com 2.520m2 ! * 440m2

i * Sem Benfeitorias 1 * Terreno sem benfeitorias
f
* 40 m2 de frente ·1 * R$ 130.000,00

1* R$ 900.000,00 I

1
.

!i .I
1,._"H �",._,_ , H"" .. "' � .• , '_.' .. _"H.H'"H_"."""_' " '"'H'�H�_'_,",._.,HH"""''''''_'''''''''''H_",,'H"''·'

* 1200 m2, (30x40)
* Casa 78,40m2
* 03 dorm,02 Bwc.
* demais dependencia
* R$ 668.000,00

* 45000 m2
* Lagoa, nascente
* sem benfeitorias
* R$ 250.000,00

* 360m2
* Barro Branco
* R$ 75.000,00

I

j
I
I'������������--����--�--
I

���;"'.,..,...J. I Cod 11005 - Loft bairro Centro cl 1 suíte + sala e cozinha, área de

! serviço e lvaga de garagem. Valor R$ 600,00.

! Cod 10007 - Casa em Schroeder no centro cl 1 suíte + 2 dormitórios e

i demais dependências. Valor R$ 900,00.'
I I
I I

1 Cod 10001 - Sobrado bairro Amizade c/2 suítes + 2 banheiros, sala e

I COZ., área de serviço, 2 vagas de gar. + área de festa. Valor R$ 1.800,00,
I

I Cod 11004 - Apto. em Schroeder c/2 dormitórios e demais
! dependências. Valor R$ 450,00,

! Cod 11006 - Apto. em Guaramirim cf 1 dormitório, sala, cozinha,
f banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem, Valor R$ 400,00,
( .

I \

I Cod. 13006 - Galpão bairro Baependi com área de 202 m2 de área útil
I + 2 banheiros. Valor R$ 1.700.00
�,

,� .. " ..• n,,,'_,'_ , .. _t"�.I"'_"""_""'""''''''�_''''�."H_.'""",_,,'H._, .•.•.H._.'_.•.•._.,'_ _' .. "H'_HI�._' .. H.'_"n .. H"'.HH.�'_'" �"H.H�.:H ._ � , ._ .•_ .._." _.

Casa com 4 dormitórios e

demais dependências.
Valor R$ 1.250,00

Apto c/OI suíteunobíliada). 02
dorm sala (sacada), cozo mob.,
área de serviço, dep. empregada
e gar. dupla. Valor. R$ 1.000,00

Galpão com área de
1.411 m- + 3 banheiros

(consulte-nos).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGO
www.imobiliariamenegotti.com.

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com. r

A

www.parcimuveis.com.br
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MENEGOlTl Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro
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NOVA BRASíLIATRÊS RIOS DO SULSÃO LUIZCHICO DE PAULASANTA LUZIA

6.336- CASA COM 3 DORMITÓRIOS,
SALA, COZINHNCOPA, 2 BWC, ÁREA
DE SERViÇO, CHURRASQUEIRA..

R$188.000,OO

6.267- SOBRADO Cf sutTE, 2 DORMITÓRIOS, 2
BWC, SALADE JANTAR, SALADE VISITA, SALA

DE TV, ADEGACfSALADE DEGUSTAÇÃO, COPN
COZ., CHURRASQ., PISCINA, LAVANDERIA, DEP. DE
EMPREGADA 2 VAGAS DE GAR. R$ 500.000 00

6.351- CASA COM SUíTE + DORMITÓRIO,
BWC, COPNCOZINHA, SALA DE TV, ÁREADE

SERViÇO, CHURRASQUEIRA E GARAGEM PARA
2AUTOMÓVEIS. R$280.000,OO

. 6,342- CASA COM 2'DORMITÓRIOS,
?ALA DE ESTAR, CQZINHNCOPA,

BWC, LAVANDERIA R$120.000,OO

6.318- TERRENO COM 435,OOM2.

R$125.000,OO

ÁGUA VERDEVILA LENZIAMIZADE CENTROILHA DA FIGUEIRA

6.348-CASA COM SUíTE, 2 DORMITÓRIOS,
BWC, SALA DE ESTAR, SALA TV, COZINHA/
COPA, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA +

BWC, 2 VAGAS GARAGENS.TERRENO COM
691 00M2. R$375.400 00.

6.334 - APTO COM 2 DORMITÓRIOS, 2 BAN

HEIROS, COZINHA, SALA DE ESTAR! JANTAR,
SACADA, LAVANDERIA, DEPENDÊNCIA DE

EMPREGADA. R$159.000,OO

6.344- CASACOM SUiTE, 2 DORMITÓRIOS (1 MO
BILlADO), 2 ewc, LAVANDERIA, COZINHAMOBILI
ADA, ESCRITORIO, SALA DE TV, SALADE ESTAR,
GARAGEM PARA4 VEícULOS, DEPÓSITO, ÁREA
DE FESTAS COM BWC, PISCINA. R$290.000,OO

6.350- RES. BOM JARDIM. APTO COM 2 DORMIT.,
SALA, COZ.ILAVANDERIA, SACADACI CHUR
RASQ., 1 VAGA PI ESTACIONAMENTO. ENTRE
GAEM FEVEREIRO DE 2014. R$119.000,OO

6.286- LOTES A PARTIR DE

R$79.000,OO

ÁGUA VERDEJOÃO PESSOA BAEPENDI SCHROEDERCENTRO

6.331-APTO Cf L!MA SUíTE, 2 DORMITÓRIOS,
SALA/COPA, COZo MOBILIADA) ÁREA DE

SERViÇO, BANHEIRO E GAR ÚLTIMO ANDAR .

R$165.000,OO ACEITA FINANCIAMENTO

6.266- CASA COM 3 QUARTOS,
SALA, COZ, BWC, LAVANDERIA E

GARAGEM. R$235.000,OO

6.346- ED. NATHALlA SCHIO

CHET - FLAT.

R$154.000,OO

6.328-CASA C/3 DORM., SALA, COZo BAN

HEIRO, ÁREA DE SERViÇO; 3 VGS DE GAR
OUTRA CASA MENOR 5Q2 TAMBÉM CI GARI
COZ.lBANHEIRO E QUARTO. R$195.000,OO

6.330- CASA COM SUíTE, 3DORMITÓRIOS,2
BWC, COPA/COZINHA, CHURRASQUEIRA, SALA
JANTAR/SALATV, ESCRITÓRIO, GAR. PARA3
AUTOMÓVEIS, DEPOSITO. R$650.000,OO

02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 950,00
RUA ANTON FRERlCHS, N° 415 -01 SUITE, 02QTOS, S1,
coz, BWC, LA,V E GARAGEM.R$ 900,00
BAIRRO AMIZADE -RUA AUGUSTO SCHARTZ,
N° 100 -01 SUITE,02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
02 GARAGENS.R$ 1.000,00
BAIRRO JGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI,
N 37- 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV R$ 400,00 .

CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, N° 287
- CENTRO -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 650,00

APARTAMENTOS:
RUA CANOINHAS, N° 130 - 01 SUITE, 02 QTOS, SL,
COZ, 02BWC, LAV,GAR R$ 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 CI CHURRASQUEIRA
GAR. R$ 600,00 -EDIF. FERRETTI I
- RUA FRITZ HASSE, N° 35 -02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, SACADA CI CHURRASQUEIRA GAR.
R$ 730,00 - EDIF. AT�ANTA
-RUA JACOB BUCK, N° 71 - 02 SUITES, SL, COZ,
02BWC, SACADA CI.CHURRASQUEIRA,LAV, 02
GARS. R$ 1.150,00 EDIF. RUTH BRAUN
BAIRRO CZERNIEWICZ -R. FRANCISCO TODT, W
960 - 02 QTO, SL, COZ, BWC, LAV, SACADACI CHUR
RASQUEIRA E GAR R$ 620,00 EDIF. GUILHERME

. -R.PAULO 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 UMBELINA DA
SILVA, N° 500 -IQTO, SL, COZ, BWC, LAV R$420,00
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE
TOFFOL -LOT.CORUPA -2QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$380,00

CASAS:
BAIRRO:CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR
BREITHAMPT,LOTE 120- 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR .R$ 450,00.
BAIRRO: JGuA 99 -RUA OSCAR SCHNEIDER,
N° 301 - O 1 SUITE, 01 QTO, SL, COZ, BWC, LAV E
GARAGEM.R$ 600,00
RUA OSCAR SCHNEIDER,S/N-02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR .R$ 550,00
BAIRRO:JGuA 84 -RUA PAULINA KRtEGER LES
COWICZ, 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 ESPAÇO
PI CARRO.R$ 600,00
BAIRRO:RIO CERRO II -RUA RICARDO ROED
ER, N° 60 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 570,00
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA -RUA MANOEL
DOS SANTOS, N°500 -02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM.R$ 600,00
BAIRRO:TRÊS RIOS DO NORTE -RUA ROD. MU
NICIPAL, 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 GA
RAGEM.R$ 950,00
RUA ROMEU BASTROS, N° 115 - oisorrr, 03QTOS, S1,
coz, BWC, LAVEGARR$1.9oo,00
BAIRRO:GUAMIRANGA - RUA OLANDA PETRY
SATLER, N° 210 - 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GARAGEM.R$ 580,00
BAIRRO:VILA NOVA - RUA FREDERICO CURT
A. VASEL, -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E ES

PAÇO PI CARRO.R$ 600,00
BAIRRO VILA RAU -RUA JOÃO MORETTI, N° 65
-04QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 850,00
RUA ERWINO MENEGOTTI, N° 414 -01 SUITE,

BAIRRO:TIFAMARTINS - RUA JOSENARLOCH,W
1606 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 410,00
-RUA FELICIANO BORTOLINI, N°1l60 -01 SUITE,
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA
GAR. R$ 750,00 -EDIF. EMANNUEL
BAIRRO JGuA 99- R OSCAR SCHNEIDER, W 301

-02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 480,00.
BAIRRO:VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ,
W 40 - 02QTOS, SL, COZ MOBILIADA, BWC, LAV
E GAR.R$ 625,00 EDIF. JARDIM DAS MERCEDES
BAIRRO CHICO DE PAULA -RUA JOAQUIM
FRANCISCO DE PAULA, N° 194 -01 SUÍTE,
2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, E GAR.R$ 1.300,00
BAIRRO VILA LALAU -RUA WALDEMAR GRUB
BA, N° 277 -01 SUÍTE, lQTO, SL,.COZ MOBILI
ADA, BWC, LAV E GAR.R$ 800,00 EDIF. VENEZA
BAIRRO BAEPENDI - RUA REINOLDO BARTEL,
W 727 -01 SUÍTE, lQTO, SL, COZ, BWC, LAV E
GAR.R$ 750,00 EDIF. BARTEL
BAIRRO:ILHA pA FIGUEIRA-RUA JOSÉ T. RIBEI
RO, N°3695 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,SACADA
CI CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 600,00
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, N° 1014 -02
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR. R$ 590,0
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, N° 3600 -02
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA CI CHUR
RASQUEIRA E GAR. R$ 1.000,00
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N° 160 -2QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$550,00
BAIRRO VILA LENZI -RUA MARCELO BARBI, N°
314 - 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 440,00
-BAIRRO CENTENÁRIO -RUA HENRICH LESS
MANN, N° 421 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GAR.R$ 530,00.
BAIRRO:VILA RAU -RUA CARLOS HRUSCKA,
W72 -3QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA CI
CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 650,00
- RUA PREFEITO JOSE BAUE�, N 93 -IQTO, SL,

COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 420,00
- RUA PREF. JOSE BAUER, N° 131 -01
SUÍTE,2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA CI
CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 750,00
BAIRRO:VIEIRAS -RUA MANOEL FRANCISCO
DA COSTA, N°250 -3QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
E GAR.R$ 700,00
BAIRRO:JGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA
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 GARR$ 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 -IQTO, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 500,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N°
224 - 0IQTO, COZ E BWC. - R$ 300,00
BAIRRO -VILA LENZI -RUAMARIA UMBELINA DA
SILVA,N° 700- lQTO, SL, COZ, BWC, LAVR$ 420,00

TERRENO:
RUA JOSÉ THEODORO RIBEiRO - ILHA DA
FIGUEIRA - 30X60 M2'R$ 1.000,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHEIM,
N° 258 -03 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR
.R$1.800,00-100M2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUIL
HERME DANCKER,N° 161 - 34 M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL -AV.MAR. DEODORO DA
FONSECA, N° 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER,
N° 91 - 90M2 R$ 1.200,00 ,

SALA COMERCIAL -RUA JOAQUIM FRANCIS'
CO DE PAULA, N° 194 - 45M2 R$1.100,00

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
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Vendas:

localização central:
Rua Florianópolis J Jaraguá do sul-se
www.edificiomanhattan.net

'�
....,,....

�

El'!f9l'lNlrtdhmsnt'H Imoblfiár_ Uda.t

EtL Amaranthus - Amplo apto com suíte + 2 quartos, tendo
183,53m2 de área privativa, com ampla sacada com chur
rasq. e 2 vagas de gar, Aceità' financiamento bancário.'

Ed. Sílvio Pradi - Apto c/ área útil

I de 100,06 m2, sendo 01 suite +

02 quartos e demais dependo 01

garagem. Aceita financ. Bancário

Apto com suite + 01 quarto,
Sala, cozinha, área de serviço,
01 garagem. Estuda propostas

- Aceita Financiamento.

,rease
(47) 3275 9500 www.realsec.com.br

Ed, Novo Horizonte - Apartamento
todo mobiliado sob, ml.1didal Sl,.lítEl
+ 2 quartos, sacada com chur
rasqueira, 2 vagas de garagem,
excelente pacjrão de acabamento.
Aceita financiamento bancário.

Edif, Verticalli - Apto NOVO amplo
com suite + 2 quartos, garagem,

ambientes de sala de estar e jantar
amplos integrados com a cozinha.

I sacaca fechada em vidro com
.. churraSqueira. Aceita flnanéiamento

bancário,

Baependi - Ed. Resid.

I Esplendo.r - Amplo apto com

suíte + 2 quartos, demais de
pendências, gar<;lge,-n. Aceita

financiamento. bancário.

Ed. SaintTropez- Lindo apto
semi-mobiliado eom stHte + 1
quarto, uma garagem, cortinas,
localização privjlegiada. Aceita

financiamento bancário.

Bí3ependi - Ed. Wa�er Bartel
- suite + 2 quartos, sala,

cozinha, bwc, área de serviço
e garagem

Ref. 1074 - Apto cl 02 quartos
e demaiS depenc;l. 01 garagem.
É possivel utilizar FGTS, Aceita

fin·ançiam. Bancário.

Ed. Trento - Apto semi-novo
com 2 quartos, 01 BWC, sala,
cozinha, área de serviço e

sacada cJ churrasq. e garagem.

Edif. Sàint Tropez - Cobertur? cf suíte t 2 qUél'10S, 4 ban
heiros, com ambientes amplos e interligados, terraço. cf deck
com banheira Spa, ampla área de festas, Box pj depósito na

garage\lll 3 vagae gar.

Condom. Azaíéía - Belíssima casa

I em oonÇlomjrliO fechéldo, com 02

suítes + 02 quartos, 04 vagas de
garagens. Estuda propostas com

imóveis no negócio.

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
Segunda a Sexta: '1 Oh às 22h • Sá

,
Q 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-Ref. 2000 - Santa LUZlà - Terreno para agricultura com aprox. 58.000 f112 + galpão e casa alv.
Valor. Consulte-nos. '

-Ref. 2004 - Morro Boa Vista - Terreno com 200,000 m2. Valor: Consutte-nos.
- Ret 2020-8arTado RioMoIha-Terrem til esquina na RuaWalter�c/560 Jl12 - R$ 450.Oll,OO

• Rei. 2030 - Guaramirim Próx, Weg QUímica - Terreno indJcoml. c/ 5.253 m2 de frente ElR
. 280 - R$ 450.000,00 .

ReI.·2001 - Ilhá da Figueira - Terreno de 13:98orri'-, R$350.000,OQ
. F\ef. 2024 ":u�raguã ESQUérQO r-TertenMe 1.097,S!5mi.R$33d.oOO,oO

• Rilf. �006� Centro - Terreno com 480m2• fl�40.00DM."
.

Rei. ?014 - Ilha da Figueira - Terreno dê 845m�. R$235.0DO,OO
- Ref. 2008 - Chico de Paula - Terreno com 702 m2 + casa madeira. R$ 139.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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sala de estar, sala de jantar, coz.,
sacada, área de serviço, 01 vaga
de gar. Prédio C/ elevador, piscina e

salão de festa. R$1.500,00
Re!. 2014 - Apto. - CENTRO - EO.
ANA CRISTINA - Com suíte, 02
qtos, sala com sacada e churras.,
bwc social, COZo (apenas bancada
de gran�o divide sala da coz.) ,

lavand. e garag. R$900,00
Ref.2017 - Quilinetes - Centro - Ed.
Marechal Center - 01 qto., bwc, sala
e cozo conj. R$350,00
Ref. 2019 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, 01
banheiro com 01 vaga de garagem.
R$700,00.
Re!. 2028 - APARTAMENTO -Ilha
da Rgueira - Com oi' su�e + 02

quartos, banheiro social,.sala com
sacada e churrasqueira, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 650,00.
Re!. 2032 - APT - GUARAMIRIM
- Com 02 quartos, sala com
sacada, banheiro, cozinha, área de
serviço com 01 vaga de garagem.
R$ 600,00.
Re!. 2037 - APT - CENTRO - 01
su�e com sacada + 02 quartos,
banheiro social, sala grande, sacada
com churrasqueira, cozinha com
móveis sob medida, área de serviço
com dependência de empregada
com banheiro, 02 vagas de ga
ragem. R$ 1.100,00
Re!. 3008 - SALA - Barra - Com

aproximadamente 200m' , em

baixo 02 banheiros, mezanino com
banheiro. R$ 3.600,00.
Re!. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- Com 750m' de área térrea mais
mezanino para deposiío 125m',
com 03 salas para escritório + 02
banheiros de 01 lavabo, cozinha.
Ãrea extema com 3.600m', aberto
com 02 porta rolo para carga e

descarga.Toda murada com trans

formador industrial. R$ 6.500,00.

Ret. 1003 - CASA PARA FINS

COMfRCIAIS - CENTRO - Com 10

quartos, 04 banheiros, cozinha com
armários, toda murada. R$ 2.500,00
Ret. 1005 - CASA - CZERNIEWICZ
- Com 04 quartos, sala, copa,
cozinha, área de serviço, 01
banheiro, garagem, toda murada.
R$ 750,00.
Re!. 2000 - APARTAMENTO - BAE
PENOI- Com su�e + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha, banheiro,
área de serviço com Churrasqueira e

01 vaga de garagem. R$ 650,00
Re!. 2002 - APTO -ILHA OA

'------------------- '-------------------.�=:;:;:::;:;::=::;;:=:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:==� !:============:::;:===:::::::::: FIGUEIRA- Com 02 quartos,
sala com sacada, banheiro,
cozinha, área de serviço, 01 vaga de

garagem e churrasq. na lavanderia:
R$600,00.
Re!. 2004 - APT NOVO -ILHA OA

FIGUEIRA - Opções com 01 suite +
01 ou 02 quartos, com banheiros

social, cozinha, 'área de serviço
sacada com churrasqueira e 01

vaga de garagem.R$ 650,00.
ReI. 2005 - APARTAMENTO -

Chico de Paula - com 01 suãe + 02

quartos, banheira social, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha
com móveis sob medida, área de
serviço com 02 vaga de garagem.
R$800,00.
Re!. 2006 - APARTAMENTO
CENTRO - Com 01 sute + 02

;=================:::;�=====;:::::;:=:;:==:::======:=; r======::;========:;;;;;;;;;:;;:;:;;:=i;:�;a;;��iiB.I!i!a�ii��=n quartos, sala, sacada com chur-

I� ,..�!!!!�I rasqueira, banheiro social, cozinha
com móveis sob medida, área de
serviço com 02 vagas de garagem.
R$1.300,00
Ref. 2007 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 01 suíte + 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 rróveis
sob medida, área de serviço com 01

vaga de garagem.R$ 600,00.
Re!. 2010 - Apto. - CENTRO - Com
01 suíte + dois qtos., bwc social,

Cód. 571 • Centro' - Ap. cf 128,OOm2 privativos, 1
suite + 2 qtos, semi mobiliado, 1 vaga

Próx. Caneri. R$ 280.000,00

TEMOS ÓTIMAS OpÇÕES OE SALAS
COMERCIAS II

_J

MP
, !

I
,c

Cód. 471 - Centro - Ap. cf 125,OOm2 priva
tivos, 1 suite + 2 qtos, semi mobiliado, 1 vaga

- Próx. Bradesco. RS 299.000,00

Coo. 122 - Água Verde - Casa de madeira cf 148,OOm2,
4 qtos e demais dependências, ótimo estado de

conservação, documentação em dia, próximo da Católica
SC - R$ 215.000,00 - Aceita ro s

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
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Plantão: 91 35-8601

3371-0099 WWW.puI1cimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.imb.br

EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494·)

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dormitórios, 1 vaga de
garagem.Terreno com 169m2. R$139.000,OO.

I Cód: 146 - CASA ALVENARIA - Centenário,
com 239m2, 3 dormitórios, 2 vagas de garagem.J'���_Jj

Cód 175 - GEMINADO - Três Rios do Sul,
com 72m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Terreno com 224m2• R$139.000,00.
�����--���--�_.--��

lOCAÇÃO TERRENOS/CHÁCARA�
,

CONSULTE NOSSAS OpÇÕES DE GALPÕES!

Cód: 84'- CASA - Estrada Nova, com 2
dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo ao

Colégio. R$ 485,00.

Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2
dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo a

Recreativa da Celesc.
R$605,00.

Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios
do Norte, com 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem. Próximo ao CTG Trote ao Galope.
R$ 500,00 + cond.

Cód: 205 - TERRENO - Tifa Martins,
com 350m2, próximo ao colégio.

R$ 80.000,00.

CM: 250 - TERRENO - Três Rios do

Sul, com 352m2, próximo a recreativa da

Celesc. R$ 100.000,00.

Cód: 270 - TERRENO - Nereu Ramos,
com 65.000m2, próximo ao Autodromo.

R$ 800.000,00.

Cód: 273 - TERRENO - Três Rios do

Sul, com 380m2, próximo ao Mercado
Larissa. R$ 80.000,00.

Cód: 87 - CASA COMERCIAL - Centro,
com 600m2, 8 vagas de garagem, 4

banheiros, próximo a Doce Mel. Valor sob
consuta

Loteamento Ribeirão - LOTE - Ribeirão

Cavalo, com 303m2•

R$ 70.000,00.

Cód: 536 - APARTAMENTO - Vila Nova, com
. 121 m2, 3 dormitórios sendo 1 suite, 1 vaga de ,

,

garagem. Residencial Dona Wall. R$ 240.000,00.
i

Cód: 25 - SALA COMERCIAL -Ilha da
Rgueira, com 35m2, 1 banheiro. R$ 622,00.

Vila lalau

Ref. 3106- Apartamento- 1 Suíte + 2

Dorrn., 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. 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

Ref.3IOl-I Suite cf sacada + 2 Dormitório
+ Sacada c/ churrasqueira e

demais dependência,

Ref. 4791- Suíte + 1 Dorm. Localizado
em área nobre. Próximo ao centro,

aceita financiamento.
Valor do Imóvel R$ 159.800,00

Ref. 5771 - Casa Germinada- 3 Dor.

mitórios, 1 Bwc, Sala, Cozinha e 1 Vaga .

de Garagem.
.

Valor do Imóvel R$165.000,00

. 1",.".,

i,. SÃO LUís Vila L'enzi Vila Lenzi Amizade Vila Nova

Ref. 5581 - Apartamento- Localizado em
área nobre no bairro São Luis. Suíte + 1

Dormitório, 1 Bwc, Sala-de

E,tM/J�, .JCozinha Conjugada, Lavanderia, Sacada
cl churrasqueira, 1 vaga de garagem.

.

�-�-��_,..;

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.

Balões + Saldo Financiado.

Ref. 4172-Apartamento- Vila Lenzi
1,5 km do Centro. Apto com 2 Dor

mitórios; 2 Dormitórios (1 Suíte); e 3

Dormitórios. Valor do imóvel á partir de
R$ 128,150.00

. Ref.38710- Casa Germinada- 2 Dor
mitórios, 1 Bwc, 1 vaga de garagem,

cozinha, sala de estar/jantar, lavanderia,
70m2• Entrega para Novembro de 2012.

Valor do imóvel R$ 135.000,00.

Ref. 4952- Casa- 1 suíte + 2 dormitóri-

l
os( Todos c/ sacada), 2 Bwc, Salas,
Cozinha, Lavanderia, Área de festas,
Piscina, Escritórios e demais depend
ências. Valor do imóvel R$ 449.000,00
� _�. ��..;o,Jl"_lilf!!I"1"�'f'O

..
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.
� '{ tmm.'ftlll �11,h" ,/ IU!/I �if"::'IJ""l"f"'t.IÍ'W"I�,..Jt:��",n

Inspirado em conceitos modernos, o Residem

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

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

Aptos. Novos a partr de 79 m2 no

Centro, Ed. Maria Luiza

A partir de R$880,OO

- Ed.Pinheiros ,Centro,R$400,00
- Ed.Lilium ,Vila Lalau,R$470,00
- Apto Rua Dona Antonia, Nova Brasília R$380,00
- Ed. Manacá, Nova Brasília R$480,00
- Ed. Prímula, Vila Nova R$ 550,00
- Apto Nova Brasilia R$ 400,00
- Ed. Emilie, Centro R$ 540,00

- Ed. D'Angelis, VilaNova R$ 1.CXXl,00
- Ed. Zimbros ,Vila Nova ,Cozinha Mobiliada, R$1150,00
- Apto RuaJose Emendoerfer,NovaBrasilia,R$1100,00 Mobiliado
- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed.Nova York, Centro R$880,00 .

- Ed.Waldemiro Bartel, Baependi R$850,00
- Ed. Morada da Serra, nova Brasilia R$1 000,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$ 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. Bela Vista Vila Nova R$760.00
- Ed.Fragata Jaraguá Esquerdo R$590,00
- Ed.Fragata Jaraguá Esquerdo Mobiliado R$800.00

- CasammaEstroclaNora,R$650,00
.

- Casana RuaAnoJemManr ,T1fa l\I1cm3 , 2 q.Jéll1a), R$35O,oo .

- Casa Com, Centro R$ 3.CXXl,00
- Casa no EstradaNova, 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$15oo,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa, 2 quartos,Czerniewicz , R$480,00
- Casa, 3 quartos, Czerniewicz , R$1000,00
- Casa mista, 2 quartos Barra do Rio Molha, R$600,00
- Casa mista 4 quartos na Barra do Rio Molha, R$970,00
- Casa 4 quartos ,Rua Dos Escoteiros 123,Chico de Paula,
R$3000,00

- Casa 2 quartos -Rua João Planincheck 685-Nova Brasilia
R$750.00

- Casa 3 quartos -Rua Adão Noroschny 234-Vlla Lenzi R$780.00
- Casa 4 quartos -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

- 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. Yachiyo, Barra do Rio Cerro R$600,00
- Apto, Rua Joao Nunes Czerniewicz a partir R$630,00
- Ed. Maria tuza, Centro a partir de R$880,00
- Ed.Erica, Centro R$700,00
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,00
- Ed. Magnolia, Centro a partir de R$ 700,00
- Ed. Granada, Vila Nova R$ 1.300,00
- Ed. Ferreti ,Centro R$600.00
- Ed. Hungria, Baependi R$680.00
- Apto Rua João Planincheck 669-Nova Brasilia R$790.00
- Ed. Monise, Vila Nova R$ 720,00
- Ed. Ilha das Açores, Vila Lenzi - MOBILIADO R$ 850,00

Rua Dos Escoteiros - 123 -

Chico de Paulo - Jaraguá do
Sul - 4 dormitórios, 1 suíte,
2 vaga(s) na garagem,piscina

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sa do 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

realsec
IiMf'Hlt6.NOIMrmOS ,MOIiIILIÀI'll()$

www.seculus.net

Sala cml, Centro R$ 1.200,00
- Casa Centro, de alvenaria R$ 700,00
- Casa Duas Mamas R$ 550,00

Rua Presidente Ep�. Pessoa-1460-Centro c/225m R$3000,00
Sala Ed. Tower Center 62m2 R$820,00
Sala cml, Nova Brasília a partir de R$ 1.200,00
Salas no Czerniewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasilia a partir de 53 m2. R$1200,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.100,00
Sala Tower Center, centro 51 m2 R$11 00,00
Sala Tower Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
-Ed. 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 cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$1455,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 100m2 R$1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$ 1435,00

- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,00
- Galpão Rua José teodoro Ribeiro 4133,lIha da Figueira 3.500m

,R$28,000,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$500,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Terreno com 330m2 Agua Verde R$1000,00
- Terreno cf 1.400 m2, Centro R$ 4.000,00

Empreendlmentos lmobltiários ltda.
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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
CITRoen

____ I J
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CURSO DE FRUIT CARVING

Em Jaraguá do Sul, a partir
de janeiro, com o Chef

Guilherme Silva, especializado
nos EUA e Tailândia.

AGUARDE.

DOCES FINOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Eventos para casamentos,
aniversários, noivados e

batizados, com a chef Lu Vertuan.
3275-6487 I 9700-2254

• Gramado /Natalluz Saída 14/11 e retomo 18/11
(feriadão). Tr. 33713993 - 99-73 8281

• Patagônia Argentina / Chilena (11 dias) Buenos
Aires/ Ushuaia/Punta - Arenas/ EI Calafate, Varias
saída Réveillon, janeiro e abril. Pacote inclui... Aéreo/
hotel/terrestre e todos os passeios locais com guia
acompanhante desde o Brasil. Tr. 33713993/9973
8281.

EMPREGOS

• CONTRATA-SE VENDEDORA EXTERNA Interessados

deixar curriculum na Extinsul ou ligar 3275-2205.

• Cuido de pessoas idosas a noite. TR: 998�3205 /
845%106

• Cuida - se de idosos a qualquer período do dia ou à

noite. TR: 3273-0779.

• Procuro pessoas que queiram vender Raco cosméticos,
paga se boa comissão. TR: 3275-4315.

• Atelier de costura Marlene, faz reformas de roupas.
Contato: 3275-4315 OU 9194-2435 (MARLENE)

• Quarta-feira da beleza com Vitor Cabeleireiro, toda
quarta-teíra com 40010 de desconto para deixaro seu

cabelo ainda mais lindo. Vitor Cabeleireiro TR: 8884-

1817

• Consorcio contemplado crédito R$: 100, 300,00
entrada, R$ 31,999,00 mai� 95 parcelas R$: 1290
000,00. Outro credito R$: 92 000,00 entradas R$: 28
900,00 parcelas R$850,90. Tenho outros créditos.
Valdir fone: 8494-5911 ou 9270-3638

• Renda extra. Procura-se pessoas dinâmicaS e

empreendedoras, maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negocio lucrativo. Trabalhando a

partir de sua casa. Aprenda a ganhar ate R$ 600
reais (período parcial) ou acima de R$ 2.000 mês,
período integral, negócio próprio c/ baixo investimento
e alto retomo. Contato 47 8418-3292/ 9988-2844
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Atenção, procuro pessoas para trabalhar na área de
vendas como: Vendedor externo, 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 serviço de podas de arvores. TR: 9158-0019

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha residencial. TR:

3371-2946/9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com capacidade de
4000 k. TR: 84Q6.2183 / 3276-2100

ROCURA-SE
.

• Procuro Border Collie macho para cruzamento. TR:

99344300.

• Preciso da doação de roupas de bebe. TR: 3275-6258.

E

• Compro um triturador. TR: 3273-2347.

• Compro Garelle em bom estado. Tr.: 998�6 Marcia

E

• Vende-se, de 30 a 40 metros de tabuas de caixarias,
300 metros de sarrafos de piquetes e algumas escoras.
Tudo por R$ 250, 000. Aceito propostas Tr. 9170-

9656/3275-4811

• Vendo semi-reboque ano 1998, (tipo carretinha)
tamanho 1,10x2 metros, serve para motos de carga

pesada. R$1500,00. Tr.3371·1634

• Vendo bicicleta, 18 marchas, na cor azul, em bom

estado. Valor R$ 170,00. Tr. 9251-B210 /473371-
8489

• Vende-se filhote de pinscher. Tr: 3273-2347

• Vende-se um Calopsita macho com viveiro. Valor a

combinarTr.3370-1064

• Vende-se uma maquina de sorvete expresso ltalianinha,
aceito proposta. R$ 15.500,00. Tr. 3371-3847 ou 3371-
4147.

VENDE-SE
• Vende-se um carrinho de bebê, para menino, na cor

azul marinho. com ursinhos, da marca Angel. Valor a
negociar. TR: 3370-7160.

• Vende-se ar condicionado 7.000 btus em ótimo estado,
quente/frio. Valor a combinar. Tr. 3370-1064

• Vende-se ar condicionado quente / frio Consular 10.000
Btus (escuro) R$ 300,00. Tr. 3371-3993/9973-8281

• Câmera digital Cyber-5hot DSCW55 Sony, usada em
perfeito estado. R$ 80,00. Tr. 9113-266

• Vende-se uma radiola antiga de 127 anos. R$ 1000,00.
Tr. 3370-8633

• Vende-se Notebook HP Mini 210 - Processador Intel

Atom . 1GB de memória - Windows 7 - R$ 400,00.
995�9595 com Elis

• Vende-se duasmaquinas overlock siruba com arremate,
semi-novas e com poucos meses de uso. Valor

R$1.650,00 cada. Tr. 9142-7220 com Marcelo

• Vende-se IV 24"LED AOC fininha, na caixa sem nenhum

arranhão, seis meses de uso. Valor R$ 600,00. Vendo
também um home theater magna Vox com 5 caixas

de som R$ 200,00. Se levar os dois faço tudo por R$
750,00. Tr: 9923-9418 com Marcele.

• Vende-se TV 21 P tela plana, gradiente com radio FM

integrado. R$. 250,00. Tr 9953-5554.

• Vende-se uma betoneira com 1 ano e meio de uso, 400

litros, profissional, completa. R$ 2400,00. Tr. 3276-
1918 9613-2901.

• Vende-se berço desmontável, chiqueirinho na cor azul,
Bebê conforto (cor cinza/azul), andador (cor azul). Por
R$ 350,00, Tr. 47 9198-5607 Tatiane.

• Vende-se cama Box de solteiro com cama auxiliar

(rodinha) ótimo estado R$ 300,00. Tr. 3371-3993/
9973-8281.

• Vende-se Empilhadeira hyster para 2.500kg de carga,
motor Opala 4cc, gás, pneus maciço R$ 18.000.00. Tr.

(47) 3373-0779.

• Vende-se bebê conforto da Burigoto, azul marinho, de
menino, R$ 150,00 Tr. 3370-7160 C/ Susan.

• Compro uma maca de estética usada. TR: 3275-4315.

• Procuro um guarda roupa usado para doação. TR: 3275-
4315

• Vende-se freezer vertical cônsul190 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-seKitdeSuspensãoaArSavelro/GOl/ParaU

G1,G2,G3,G4. Man:aMacauJay(6so1eno1des+controIeremoto
+manometms + reservatIÍIIO deAR) 3mesesde lISO.MotiYo da

retirada:Venda do \'eÍCU1o.valorR$ 600,00. Tr.: 88714532

• Ve�'do moveis para salão de Cabeleireiro, 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

• Vende-se uma lanchonete no Bairro Amizade. Tr. 846�

8547 com Leomar.

• Vende-se telha colonial, quantidade de 7.000 a 8.000 e

Esquadrilhas de ferro. Preço a combinar. Tr: 3376-1481

• Vende-se uma Fabrica de conserva / alimentícia em
Balneário Camboriú com mais de 32 anos e com

clientela formada. R$ 175,000,00. Tr. (47) 9122-0300
/9647-0865.

• Vende-se mercado na Rua Antonio Carlos Ferreira, 976 ,

Bairro Nova Brasítía Tr: 9905-2331/ 3276-0614 aceito

propostas com casa, terreno ou carro.

• Vendo empresa no ramo de alimentos congelados com
marca própria, logística e sem dívidas. Tr: 9652-7646.

• Vendo terreno comercial de frente para Bertha Weege
13,70x30 m2 c/ 405 m2. R$: 129, 900,00 Fone: 9655-

5663/ 3084-0408

• Vendo Apartamento em Três rios do sul c/ 02 dores,
sala, cozinha. Apenas 109.900. Fone 9655-5663 ou

3084-0408

• Vendo Apartamento c/70 m2, 2 quartos, área de festa.
Minha Casa Minha Vida. R$ 109.900. Fone: 9655-
5663 ou 3084-0408.

• Aluga-se apartamento com 2 quartos prox. ao Shopping
Breithaupt - Centro R$ 600,00 + condomínio. Tr. (47)
3275-0128 com Alexandre

• Aluga-se apartamento com 2 quartos prox. Prefeitura.

R$550,00 + Condomínio Tr. (47) 3275-0128 com

Alexandre

• Vende-se Apartamento na Barra, com 2 quartos, sala,
cozinha mobiliado, por apenas R$ 148.900.00. (aceita
se financiamentos) Tr. 9655-5663 ou 3084-0408

• Vende-se um apartamento no jardim Europa, Bairro

Baependi, 2 o andar, 2 quartos, valor R$ 120.000,00 Tr.

9642-1720. Pronto para morar AP. novo

• Vende-se Apartamento semi-novo, com 1 quarto, bwc,
Ar, Tv a cabo. R$ 104.900,00. Tr. 9655-5663 ou 3084-

0408.

• Vende-se Apartamento no centro c/ 02 quartos, sala
e cozinha. Vai ser entregue no mês 10/13, Apenas R$
127.900,00 mil. (Financiamos através da Minha Casa

Minha Vida) Tr. 9655-5663 ou 3084-0408

• Vende-se Apartamento, na Vila Rau, com 1 quarto, sala,
cozinha. Por R$ 104.900,00. (Financiamos através da
Minha Casa Minha Vida) Fone 9655-5663 ou 3084-

0408

APARTAMENTO

• Aluga -se Apartamento com 120 mt2, na Rua Emma

R. Bartel, 121 - Baependi, com 1 suíte e dois quartos,
cozinha completa e garagem, sem condomínio. R$
1200,00. Tr. 9134-5434.

• Vende-se apartamento na praia ltajuba 65 mt> c/ suíte,
aceita carro. TR: 8448-8644

• Vende-se Casa no Jaraguá Esquerdo c/250m2, com 4

quartos e área de festa, a 1.5 km do centro de Jaraguá.
Tr.9655-5663 ou 3084-0408.

• Vende-se Casa c/63m2, terreno c/301m2, há 2 km do

centro de Jaraguá. R$ 149.900,00. Tr. 9655-5663 ou

3084-0408

• Vende-se casa nova, c/2 quartos, sala e cozinha,
C/71m2• (pode ser financiado através da Minha Casa

Minha Vida) R$ 134.900,00. Tr. 9655-5663 ou 3084-

0408.

• Vende-se casa no Rio Cerro, livre de enchente, 3
quartos 1 banheiro, garagem, 2 salas, área de festa
com churrasqueira. Por R$ 180, 000,00 ou troca por
uma casa em Barra do Sul de menos valor. Tr. 3376-

4466/ 96714803 com Marilda

• Vende-se Casa no Bairro Amizade c/160m2, 1 suíte

c/ closet, 2 quartos, área de festa e garagens para 3

carros, terreno c/420m2• Apenas R$ 320.000,00. Tr.
9655-5663 ou 3084-0408

• Vende-se casa pelo programa Minha Casa Minha Vida.

Fone 9655-5663 3084-0408.

• Vendo Sobrado em Três rios do sul, c/90m2, c/3
quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. R$
150.000,00. Pode ser Financiado. Tr. 9655-566 ou

3084-0408.

• Vendo Sobrado c/3 quartos, 1 garagem, com área de

70m2. R$ 150.000,00 Financiável. Tr. 9655-5663 ou

3084-0408. '

• Vende-se casa nova na amizade, R$ 135mil.

(Financiamos através da Minha Casa Minha Vida) 9655-
566 ou 3084-0408.

• Vende-se casa no Bairro Jaraguá Esquerdo, R$
149.900,00. Fica a 1.5 km do centro da Cidade. Tr.

9655-566 ou 3084-0408.

• Vende-se sobrado com 190 m2, com três moradias

independentes, área coberta, garagem para quatro
carros, e churrasqueira, na Rua 600, centro de
Balneário Camboriú. Tr. 47 3367-Bl0l

• Vende-se casa nova na Barra c/70m2, dois quartos,
sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Apenas R$
145.000,00. Tr. 9655-5663 ou 3084-0408

• Vende-se casa de alvenaria C/150m2, uma suíte mais
três quartos, casa nova por apenas R$ 189.000,00. Tr.
9655-5663 ou 3084-0408

• Vendo casa nova na Barra C/70m2, dois quartos, sala,
cozinha, WC e área de serviço. Apenas R$ 145.000,00.
Tr. 9655-5663 ou 3084408

• Vende-se casa averbada em Blumenau, casa com 46

mte terreno 675 mt R$ 140.000,00 ou troca-se por
uma em Jaraguá. Tr: 91374420 ou 8440-0390 Raquel.

• Vende-se Casa de alvenaria com dois quartos, o
terreno tem 40D 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 mt>, aceita-se financiamento habitacional, tratar no
fone: (47) 9977-9550/998%049

CHÁCAR
• Vende-se uma chácara de 50.000,00 mt2 com

nascente, cachoeira, plano, pronto para construir. R$
110.000,00. TR: 3376-0726.

• Vende-se um Sitio há 2 km do centro de Jaraguá c/
área de 11.600 m2, c/ casa de 160m2, sendo 1 suíte,
2 quartos, área de festa e um galpão de 80m2. R$
235.000,00. Fone 9655-5663/ 3084-0408.

• Vende-se Sítio c/ 11.559,27m2, área nobr�, há 2 km

do centro de Jaraguá, e/sobrado de 2 quartos e uma 1

suíte. Fone: 9655-5663 ou 3084-0408.

• Vende-se Sitio c/58.DOOm2, c/2 casas, lagoas c/ peixes,
animais, 22 mil pés de eucalipto. R$ 399.000,00. Tr.
9655-5663 ou 3084-0408

E
• Aluga·se sala comercial com 80m2, na Rua Affonso

Nicoluzzi (atrás do Mercado Brasão} no Bairro Rau. TR:

3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro de Corupá 60 mt2

cada, sobre loja. Tr. 3375-1004 no horário comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito Waldemar

Grubba, 1532 - Baependi. Tr. 3275-1185 / 9912-B200.

• Alugo Kitinetes para até duas pessoas, na Rua Prefeito

Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. TR: 3275-1185/
9912-B200.

• 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.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315 com Marlene.

• Alugo apartamento no Bairro Amizade, com 1 suíte,
mais um quarto, sala, cozinha, churrasqueira, área de

serviço e garagem para dois carros. Valor R$750,00.
TR: 88519651

A UGA-SE
• Vendo ou alugo, casa em Schroeder. Com uma suíte
mais dois quartos, sala, cozinha, área de serviço, e
garagem. Área de 97 m2• Valor do aluguel R$9oo,00.
Valor da Venda R$ 250.000,00. Fone: 8851 9651

• Alugo quarto para pensionistas, no Centro. R$ 300,00.
Livre de água, luz e internet TR: 9123-5851

• Aluga-se uma casa grande, na Rua Walter Breithaupt,
n° 110, comercial ou residencial. Em frente ao clube

do Beira Rio, contrato para 5 anos. TR: 9102-1212 com

Elzira.

o
• Vendo Terreno C/900m2, 20x45, localização de alto

padrão, prox. a Karlache. R$ 249.900,00. Tr.9655-
5663 ou 3084-0498

• Vendo dois lotes R$ 65.000,00, cada c/ 351,00 m2(13
x 27,00) (Financiamos através do programa Minha Casa

Minha Vida) Fone 9655-5663 ou 3084-0408

• Vendo Terreno no centro de Jaraguá c/ 1140m2, 100%
plano. R$ 519.900.00. Tr. 9655-5663 ou 3084-0408.

• Vendo Terreno no Bairro Amizade c/341m2. R$
73.000,00. Tr.9655-5663 ou 3084-0408

• Vendo Terreno no Bairro Amizade c/530,90m2 (é de
esquina). Terreno de ótimo padrão. R$ 95.000,00. Tr.
9655-5663 ou 3084-0408

• Vendo Terreno no Lot Hanemman a lKm da Malwee,
local seguro, 100% plano.R$ 79.900,00. Tr. 9655-5663
ou 3084-0408

• Vendo Terreno no Bairro Amizade c/340,51 m2. R$
75.000,00. (Financiamos pelo programa Minha Casa

Minha Vida). Tr. 9655-5663 ou 3084-0408.

• Vendo terreno com 1000 rnt sendo 600 mt de área

útil, e 20 mt de frente, fica no final da rua, Bairro Água
Verde. R$ 200.000,00. TR: 8812-8971

• Oportunidade vendo um lote em Guaramirim com 368

mt Dois, escriturado pronto p/ construir R$ 70. 000,00
aceito propostas Tr.9122-7190

• Vendo terreno 368AOm2 com 22,80 de frente,
matricula nO 61.445 pode ser financiado. Rua Henrique
Fuck nO 182, (lateral da Roberto Seidel), Bairro
Seminário, Corupá SC. R$ 55.000,00 Tr. com Renate

Fone 91374701

• Terreno de 720 m2 em Corupá próximo ao jipe clube R$
78.000,00. Tr. 9613-5553 aceito veículo na troca.

• Vende-se lote na praia de ltajuba 300 m2• Escriturado.

R$ 20.000,00. Tr. 8448-8644 / 9936-7400

• Vende-se terreno em Schroeder, 900 m2, R$
50.000,00, aceito propostas. Tr. 3273-2347 ou 8853-

'97,16.

• Vendo área de reflorestamento de eucalipto com 13

anos, já possui madeira quadrada, área toda plana de
50.000.00 mt2 prox. a Rio do Sul. Valor a combinar. Tr.

47 3328-3560

• Vende-se 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 no Bairro Ilha da Figueira com 794

mt2 (doc. ok) c/ varias arvores frutíferas, perto da
escola, mercado, Weg, parque aquático e a menos de

10 mino do Centro. Valor R$ 185.000,00 - tratar fones

(11) 5560-1193/ 6657-0940 direto com proprietário.

• Vende-se terreno 2500 mt2 plano no Rio Cerro II. Valor a

combinar. Tr. 3376-0726

• Vende-se Terreno na praia de ltajuba, R$ 10.000,00
entrada e, saldo parcelado direto c/ proprietário. Tr.
8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de ltajuba, R$ 28.000,00
todos escriturados 300 m2 .Tr. 8448-8644

• Vende-se terreno na praia de ltajuba R$ 30.000,00
escriturado, 300 m2• TR: 8448-8644

• Vende-se 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.

• Compro motos e carros financiados com doe e

prestação em atraso, pago a vista. 47 9662-3668

e . Vende-se ou troca-se por Terreno um Troller 20:1..0, preço
abaixo da tabela FIPE. R$ 3372-0665

• Financiado? Eu compro carros e motos com parcelas ou
documento erTJ.,atraso, pago a vista. TR: 9967-2770

• Compra - se automóvel 2010, 2011 ou 2012, com
financiamento, ou parcelas atrasadas, transfere. Tr.
3370-1550 / 992�922 TIM / 8811-0769 CLARO

• Vende-se Caminhonete S10 cabine estendida,98,verde

metálicaAlugares,direção,ar, a gás GNV e gasolina,
Elétrica e mecânica revisada, pintura e latoaria

impecáveis. R$ 18,000,00.

• vende-se Hyundai Acent ano 98,verde metálico,
direção,completo,4 portas instalação GNV e gasolina.
R$ 10,000,00.

• 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

MOTOCICLETA

pago. R$ 2.500 TR: 8452-0178

Vendo uma biz 100, verde, 2003, bom estado de

conservação. R$ 2500,00. Doc 2012 pago. Tr.
8452-0178

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$ 3.000,00. Tr.
3370-1161

• Veiíde-se YAMAHA NEO ANO 2005 (modelo biz) cor
prata, automática, partida elétrica, freio a disco,
2 pneus novos, aros de liga leve, emplacada. R$
2.000,00 . Tr: 8823·6665 com Alvaro.

• Moto Honda CB 300 2010 com 3800 km original
IPVA 2012/2013 pago. Moto estado nova, sem

troca R$ 9800,00. Tr. 47 9138-9592 c/ Rodrigo.

• Vendo Opala Cupê 1982 4CC, 2 portas,
Direção Hidráulica, Vermelho, Álcool. Elétti_ca
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
3054-1368/ 9144.3631

• CORSA CLASSI 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 vermelho metálico, motor
novo. R$ 7.000,00. TR: 7813-4785

• Vende-se Vectra Elegance, ano 2009 modelos

2010, com 45.000km. Valor R$ 37.500,00. TR:
33762776.

• Vende-se Montana 2007 linda apenas R$ 25,
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.

• Vectra Elite 2007, 2.4, prata, completo. Valor a

negociar, TR: 9979-3308.
• Vectra 2007 Elegance, com IPVA 2012 pago,
controle de som no volante, em ótimo estado.

R$ 31.000,00. sem troca. TR: 3376-1060/
91576924 Renato.

• Vende-se celta, ano 2004, básico. R$
14.200,00. TR: 9962-3664

• Vendo um corsa super, ano 97, branco duas

portas com ar cond., R$ 11.500,00. TR: 8425-
6491/3273-2098.

• SOMEWNTE PARA LOJISTAS, Celta L.S FLEX

POWER 2P S/AR 2012 valor: R$: 18 100,00
FONES: 9617-7704

• Vendo ou troco Montana Made Off roud, 1.8

prata, ano 2005, completa, rodas 17.Tr: 3276-

0826 ou 9973-5960.

• Vendo um Corsa Wind, ano 99, vermelho, quatro
p. revisões de R$ 1900,00 reais, 4 pneus

novos. R$ 10.500,00 sem troca. Tr:3371-1634

• Vendo um Astra sedan 2000, prata, completo,
ótimo 'estado de conservação, quatro pneus
novos. R$ 17.500,00. Tr: 9114-4135 c/ Maicon

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro
particular com km baixa. R$ 8500,00. Tr: 3397-
2050.

RE
• Vende-se Renault togan ano 2011, completo
com 23.000,00 km R$ 27.000,00. Aceito
Saveiro na troca. TR: 9931-9410 ou 3275-3538

• 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 2006, 1.6 privilegie sedam - air

bag, som ... Etc.(carro particular, baixa km) R$
20.000,00. TR: 3397-2050

• Vendo Megane 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 ABS, direção hidráulica, ar condicionado,
vidro elétrico nas 4 portas, trava elétrica,
alarme, som com comandos no volante, 2,5
anos na garantia, 21mil km, único dono, faróis
de neblina. R$ 36.000,00 Telefone: 9192-

4442, 8829-9796

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano 2004, cor

prata, completo. Ar Cond.Alr Bag Duplo,
Direção hid, Vidros elétricos, Volante com

regulagern de altura, Controle som no volante,
IPVA pago. Sem troca. R$ 16.000,00. TR:

8410-0000 Fabio.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Coluna de direção articulada
com deformação programada

• Bancos com assento

antissllbmarining
• Drive byWire .

• Econômetro
• Fiat Code 2° geração
• Motor Fire 1.0 8V Flex
• Grade frontal cromada
• Vidros climatizados verdes
• Pore-choques na cor do veículo
• Hodômetro digital (total e parcial)
• Ventilador de 3 velocidades com recírculo
• Volante EAS � EnergyAbsorbing System

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 o valor dos opcionais presentes no veículo. 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 DEVERDADE

,. Baependl BancoFiat
'�COk'trOllQ[SnlRlI! O",tNror��kf... JIIkI • .,.,fht,..._....

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.
Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

(47) 3274 0100 - www.javel.com.br
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,

SHIFT_the way you move
Rua Presi.dente Ep�ácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul - se
Fone: 47 3054-2600 - www.nissannix.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROMOÇÃO

GL 1.5 FLEX
FREIOS ABS, AIR-BAG DUPLO

E MUITO MAIS! 46.9R9é5
À VISTA

TAXA DE 0%JUROS :�24x

VENHA CONHECER TODA A LINHA C3 PICASSO. SUA VIDA CABE AQUI.
ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
-

CITROEn

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 CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60%
+ 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 para
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 llustrativas.

,
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Captiva Sport 2.4
Ecotec

65.500,00
2010 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, 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 Hidráullca,'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.

2011 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Freios Abs, Air 8ag Duplo, CD Player, Recolhimento
Automático dos Espelhos, Faróis de Neblina, Piloto Automático, Câmbio
Automático.

Fox 1.6 Plus

26.000,00
2007 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção 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-leve, Cd

Player,

Tucson Gls AT 2.0

56.500,00

Civic Lx 1.7 MI

22.800,00

New Civic Lxs
AT 1.8

2003 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Iravas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Air Bag Duplo, Cd
Pia er.

Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,Travas e

Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Cd Player, Rodas de Liga
leve, Bancos emCouro, Freios Abs, Air bag Duplo, Câmbio Automático.

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47)"3370-7500

,

;11

[ BlAZER EX.4.3 2000
COMPLEm GNv.••••a
._----------.--_ ..

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

GM\AGILE LTZ 1.4 2010 I
COMPLETO. 11l.�11'1.'

PROMOÇÃO
RS 31.900,00

FIAT PUNTO ATRACTIVE 1.4 2011

COMPLETO/CD

VN FOX 4P 2009
VN GOL GIV 4P 2009 COMPLETD
VN GOL GIV 2006
VN PARAl1 1.6 2006 COMPLETO
VN GOLF 1.6 2002
VN SORA 2. O 2009 COMPLETD TETO
HONOA CMC EX 1.7 2006 ABS
HONOA rrr LX 1.4 2009 COMPLETD
SANOEIRO EXP. 1.62011 COMPlETO

LOGAN 1.o 2008 COMPLETD

CUO SEDAN PRMLEGE 1,02005 COMPLETD

CUO HATCH 01\02 OPCS
CIO HA1CH ARe 2007
GM PRISMA 1.4 2007 2008 PRETD\ VERMELHO

I
CORSA SEDAN MAX 1.4 2008
CORSA SEDAN 01\Q3108
CORSA HATCH 1. 6 2001 ARe GNV
CORSA HATCH 01\05\07
CORSA HATCH 1.8 2005 COMPLETD
FIAT IOEA ELX 2006 COMPlETA
C4 RClLLAS GLX 2.o AT 2008
PAUO 2010
FIAT UNO ECONOMI 2009
PEUGEOLIT 206 2008 PRETD PRATA

PEUGEOLIT 207 Rô.SSION 2010
PICASSO EXCLUSIV 2.02003
PICASSO EX AT 2006
PICASSO GLX 1,6 Q9\2OO9 PRETA CINZA

GM AGItE 1.4lJZ 2010 IXIMPLETD
GM VECTRA. ELEGANCE 2.0 Demos
FlAT PUNTD 1,8 SPORTING 2008
AAT PUNTD EL.X 1.4 2008
GM ASTRA SS 2008 COMPLETO ABS

GM MONTANA 1.4 2008
TOYOTA COROUA XEI 1.8 AT 2007 PRETA

FORD TAURUS 3.0 1997 U.DONO
GM MERIVA 1.8 2004
GM ZAFIRA ELEGANCE 2005 7 WGAAES

FORD FIESTA HATCH 05 ARe 2007
RESTA SEDAN 1.6 2005 COMPlETO

FIAT SIENA El..X 2005 COMPLETO
FORO ECOSPORT FREES1YlE 2007 PRETA

C3 XTR 1.62007 ABS
cs EX2oo4
C3 GLX 1.40007
SMW 130 HA1CH 3.0 2008
HONoA CS 300 2010
HONDA 1UYSTER 0412007
GM VECTRA 97\99\2000 CINZA\VERM8.J1oPRATA
GM VECTRA. GLS 2000 BRANCA'
PEUGEOT 307 1.6�2009

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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50% DE ENTRADA
+ 24 PARCELAS SEM JUROS

*Fonte: Fenabrave. Kia Sorento:
Líder em vendas na categoria SUV médio:
Comprimento entre 4.601 e 4.779 mm. **Itens opcionais.

SI Jarawá do Sul: 47 3275-0808

� Av. Prel'éitoWafdemarGrubba,1346 - Baepeoo�
.

lJa�. Camooriú: 47 3360-9777
Bfllmem-au (!!.aja (eJ$o): 47 32!6-8000'

Brlllmemau €lttIja1 SR): 4133Z3-7171

iJoimiilte{Stmw�m):4.1:38Sa185
�Jlle;41343S-aS:95
FlonanépoJi:s: 48 3248 771
SãoJosé 48 328B�01n

o e I
Blumenau • BaL (amboriú • jaraguá do Sul

Joinvllle • Ftorlanôpolls » São José

Cinto de segurança salva vidas. J
--------------------------------- . �---_._---_.__._-----_.__._-,-----_._-�

.

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 rníníma
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 sujeito 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.

Semi Novos
. Kia Power Imports

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Completíssimo

· Duplo airbag
· Direção hidráulica f>
• Ar-condicionado
• Piloto automático
• Computador de bordo
• Trio elétrico
• MP3 player I Bluetooth I leitor USB

· Ar quente
· Desembaçador do vidro traseiro
· Para-choques na cor do veículo

• 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

'\

E 'TO REI Faça revisões em seu veículo regularmente
_!l$nmJll!�,íR�í(Clol1fjf)J_},llItld/n���.@l��,prol1lt1li1OIKI�_\tk:1J.�iW.I'{I!!il'�te;�llID:tJf:)lft\'1!ll.I�1fi�__,ttrai!a\(IIl$ nllal!ilm),IIIi!'l�metWiÍ$td!mmlt!Wan_Q)i�a1Cl\,m..1t1.3i.a;a.vaixW�R$2S546aPtDLT1.4.&xm.fa(Q.d'g.R1R}

illlOO't1tlil!lt:l:rro:�®líI'llrP�'lJl.lll1llll!ío!lIIjli\l)iilfa.111r<tleJllf:il1_�Im\I.éllíllt;iPlu!wdfu1ilw.mlIlJlll!llGJtalmiili�(�11ij.;lX)),41ll��.�rmm_®�;aIl1l,tOElf.:�;Wl'&u__�ill$:m�i€ilI!g1í!:U fA.AI�,�(O.Jtg,RWi,an1mldeb:.Dt2lOO13.amp'a;,n
p!l)Il_tdl;j\_il'Pllill(;dtJlIt$lI�II�r&l\lal_h!!tlllnllJl\!Q)pl5li!;!l5%1lNIrttml.1il((l$�),_�111!1l1111�ê�;1It1ai:Ml_®.lWrrlÍlall1l,<OEr:1Ii�1iI, ��ifrliâlt'lói!l!tr;,:'F!$41l2n�mr..�1lS tO,�(IÀlIl:lf9,���mn�pu�â..tlaa_ooR$24BOO,OOou
aI\_rfJe�dlmalltij!l(t 1tPm'11'MJ'l4)1Ml_(il$1trt_t)),4lll'pmJ�otlel�lQJll;i5Wi.Íl!llmlS':1rJ.1m!!W'íi1.�Ulllillatll'!M�,iJ!$Wm,'Sn,�1!idIc2A\,«Owffi;,_,iW����â_a_.R$eJllOO,OOCIQ�.&ím•• liJÔIIIlmbcmW,0C10/.de

:e�"l!iSsm�),lW�nlllll!.'Üi.�11:1$}lI&romI1anl:J)íOOl'.!f'itm,��\'I.IiI!ortllll1llifi!�:W1:��llB),1I�,<llJfIIIl$��Gl;1!:)�'iElii1,1ID__�1Jl"ll'Ii@�é'3arItaIIC'at1IltIi1,���® �.rm��.0íertJs.n\)�1Jl�t11n�
1llett&'(Ijmliil�'fAIJI«.tl.l,Wi$llkea;m:liill_lfil.,tt'l!lIIllJl!�lJuru:r.I!�míUlQ�<l!lIi_�III�UlP1!II�l!oot�I(Ij\�YJ.E ..�i'QiI��_r:wiflllii�_:dlIlHilllptll';V.aqbt1���(()1l'Jl�S1mG:n

....

·GtíMe-G800mm.
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Assassinato no Salão Centenário

Réu é condenado a 15 anos
Ena Krueger foi morto
na madrugada de 15 de
novembro de 2009, com
quatro tiros de espingarda

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

Débora Remor

O tribunal do júri condenou Jairo Cris

tiano Winkler, de 24 anos, a 15 anos

de prisão pelo homicídio duplamente
-qualificado de Eno Krueger, em 2009, no
salão do Clube Centenário. O réu não

compareceu ao julgamento e nem ou

viu a sentença lida pela juíza Anna Finke
Suszek, ontem, no Fórum de Iaraguã do
Sul. A advogada de defesa, Regina Pota

poff, vai recorrer da decisão. Em abril de
2010, Winkler foi solto por um habeas
corpus e vai permanecer em liberdade até -

o julgamento no Tribunal de Justiça.
Eno Krueger foimorto namadrugada do

dia 15 de novembro, com quatro tiros de es
pingarda, calibre 12.Winkler foi preso uma

semana depois e, em depoimento na dele
gacia, havia confessado a intenção de matar

Krueger, de 44 anos.Avítima eramembro da
diretoria do Clube Centenário, no bairro Rio
da Luz, e teria proibido a entrada deWinkler
no salão pelas "frequentes confusões que lá
provocava", como consta nos do processo.

Em audiências no Fórum,Winkler negou
ter desavenças com a vítima e alegou legíti
ma defesa. Duas testemunhas confirmaram
ter visto. o acusado efetuar os quatro dispa
ros em direção à Krueger.Winkler estaria do
lado de fora do clube e, de uma das janelas,
teria feito os disparos nomeio do salão, cau
sando risco para outras pessoas.

PROGRESSISTA

"

DEFESA Regina Potapo:ff disse que réu faltou por motivo de saúde

FABIO MOREIRA

Estelionato

De volta ao

presídio
Condenado por este
lionato em Itaiópolis,
Alexandre José Azevedo,
33 anos, foi conduzido
ao presídio de Jaraguá do
Sul na manhã de ontem.
Ele estava foragido desde

julho e foi capturado na
garagem de um prédio,
naVila Lenzi, depois de
uma briga com outro

homem, na noite de

quinta-feira, dia 27.

Furto

Motores
foram

recuperados
A Polícia Civil de Jaraguá
do Sul conseguiu recu
perar 42 motores para
betoneiras, furtados há
cerca de dois meses de
uma fábrica de máquinas
para construção. O sus

peito pelo furto é um dos
funcionários da empresa,
que estaria revendendo
os equipamentos através
de um site a preços abai
xo do valor de mercado.
Policiais se passaram por
compradores e encontra
ram as peças dentro da
casa do acusado, naVila
Rau, na tarde de ontem.
Ele prestou depoimento
à Polícia e vai responder
o inquérito em liberdade.

Colisão

Embriaguez seria a causa de acidente
Um motociclista, de 20 anos, estaria

embriagado quando se chocou contra um
Astra, com placas de Guaramirim, naAve
nida Waldemar Grubba, no bairro Cen
tenário, em Jaraguá do Sul, por volta das
4h20 de ontem. O condutor da moto não

quis fazer o teste do bafômetro e não tem

carteira de habilitação. Ele sofreu ape
nas ferimentos leves e já recebeu alta do

Hospital São José. O proprietário da moto
Falcon, que estava com o licenciamento
vencido, também foi notificado por ter
entregue o veículo a um condutor não ha
.bílitado, O motorista do Astra saiu ileso.
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Prefeita
CECILIA KONELL
Vice
Alcides Pavanello

pI Vereador

233
Por uma Jaraguá sustentável PPSI PTBI psoel PV

DIEIER
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am oat t rio o

ilharía pesada pela vaga
Com média de quase
dois gols por jogo,
Juventus tem o

melhor ataque da
Divisão Especial

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Se quando atleta Pingo era

conhecido por seu poder
de marcação e desarme, como
treinador ele vem se destacan
"do pela ofensividade. Com uma

média de quase dois gols por
partida, o Iuventus é a equipe de
melhor aproveitamento ofensivo
no Campeonato Catarinense da
Divisão Especial.

.

"Iogamos para vencer, inde
pendente se em casa ou fora",
afirma . o treinador. A título de
comparação, o time com a me

lhor média de gols no Campe
onato Brasileiro da Série A é o

Fluminense. O tricolor das La

ranjeiras marcou 43 vezes em

26 jogos, uma média de 1,6 gols
por partida. O tricolor jaraguaen
se anotou 31 vezes em 16 jogos,
perfazendo uma média de 1,9
tentos por jogo.

ROTINA Comemorações de se repetem quase duas vezes por jogo

liA boa fase do ataque co

meça lá de trás. Não tomando

gol, já facilita o trabalho do
meio para a frente", acredi -
ta o capitão Rogério Souza.
"Também estamos nos esfor
çando para acertar na hora def·

. finalizar e não perder tantas
chances", acrescenta Giso.

I'A qualidade técnica do time

apurada e as chances de gols
acontecem naturalmente",
completa Max.
. Para manter ou aumen

tar seus números ofensivos,
neste domingo o Juventus
enfrenta o Biguaçu, a partir
das 15h30, no João Marcatto.

Se por um lado Pingo terá os

retornos de Almeida e Pauli
nho, que não atuaram diante
do Hercílio Luz, por outro não
contará o zagueiro Alemão,
que levou o terceiro amare

lo. Anderson Pedra, Rogério
Souza e Mauricio seguem no

departamento médico.
IRIANE PORTO IAVANTE!

Fabiano, Paganelli, Ricardo
e Giovani; Jeferson, Wilhian,
Torres e Pajé; Thiago e Zamo
rano.

"Nosso objetivo é fazer
um ótimo jogo coletivamente
para acabar a partida com a

vitória e a classificação", afír-
.

ma o comandante do.
Os ingressos para a par

tida custam R$ 10 e estão à
venda na bilheteria do está
dio do Botafogo. No jogo váli
do pelo turno, a vitória foi do
Iaraguá, por 1 a O.

Vitória hoje coloca o [araguá
na finaI daDivisão de.Acesso

O Sport Club Iaraguá dis
puta hoje, às 15h30, o jogo
mais importante de sua his
tória até aqui. Em casa, rece
be o Oeste/Itajaí, em partida
onde uma vitória simples
coloca a equipe na final do

Campeonato Catarinense da
Divisão deAcesso.

De contrato renovado, o

técnico Rafael Rocha espera
não deixar a chance escapar.
Para isso, escalou o Leão do
Vale com sua tradicional for
mação composta por Otávio;

CLASSIFICAÇÃO Vitória leva o Jaraguá aos 19 pontos,
deixando o Oeste com doze e apenas seis por disputar

,

'Olesc

Cinco
finalistas

Iaraguá do Sul classificou
cinco equipes para as

finais coletivas dos Jogos
da Juventude Catarinen
se (Olesc), em Criciúma.
Ontem o basquete mas
culino foi superado por
Joinville na final (80 a 73).
O futsal masculino decidia
o título no momento do
fechamento da edição.
Hoje, basquete e futsal fe
mininos o vôlei masculino
jogam pelo ouro.

Segundona
Terceira
rodada

A terceira rodada da Segun
donamarca os seguintes
compromissos para hoje:
Guarany x Roma (Grupo A,
15h, no Guarany), Tecnopan
x Bazar do Rau (Grupo B,
13h45, naVila Lalau), Pris
ma xNova Geração (Grupo
A, 15h45, no João Pessoa),
Flamengo B x Operário
(Grupo B, 13h45, no João
Pessoa) e Atlético Indepen
dente xKiferro (Grupo A, ,

15h30, naVila Lalau).

FootbalI

Dois jogos
importantes

As equipes de futebol
Americano da região
entram em campo na

tarde de hoje. Em Timbó,
/0 Jaraguá Breakers encara
o Rex, pela 15a semana do
Torneio Touchdown. Em
casa, o Corupá Buffalos
joga sua classificação aos

playoffs contra o Curitiba
Brown Spiders, pela 14a
semana do Campeonato
Brasileiro (AFAB). As par
tidas iniciam às 14h.

LOCAL: GT Society (em frente ao Arroz Urbano) I INSCRIÇÕES: Até 3 de Outubro
INFORMAÇÕES: 9193 7609/33708451 I gtfutebolsociety@grllail.com

, ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Equipes entram em campo neste fim de semana

para a 26ª, das 38 rodadas que serão disputadas

.J.A.��.ºA.-º.º �.º.I.: .

Agência Avante

No sábado, o Vasco enfrenta
o Figueirense, às 18h30, em

São Ianuário. A vitória é funda
mental para a permanência do
Vasco na zona de Libertadores.
O Cruzeiro enfrenta o Interna

cional, às 18h30, no Melão.
Para sair vitorioso, o Interna

cional terá que quebrar um tabu
de 25 anos sem vencer o Cruzei

ro' emMinas Gerais. APortugue
sa enfrenta o Atlético Mineiro, às
18h30, no Canindé. A vitória é

fundamental para as pretensões
de título do Galo, mas para con
quistar o objetivo terá que que
brar o tabu de nunca ter vencido
a Portuguesa, em São Paulo.

Em duelo contra o rebaixa
mento, o Náutico enfrenta o

Atlético Goianiense, às 18h30;
nos Aflitos. Encerrando o sába
do, o Palmeiras enfrenta a Pon
te Preta, às 21h, no Pacaembu.
Na zona de rebaixamento, o

alviverde tenta se recuperar no
clássico paulista.

No domingo, o Fluminense
enfrenta o Flamengo, às 16h, no

iI
•

Ir

Engenhão. o clássico carioca é
a principal partida da rodada.
O Corinthians enfrenta o Sport,
às 16h, no Pacaembu. O zaguei
ro Anderson Polga, deve estrear

com a camisa do Corinthians.
Em momento opostos, o Coriti
ba enfrenta o São Paulo, às 16h,
no Couto Pereira. O Coritiba

quer fugir do perigo do rebaixa
mento e o São Paulo ultrapassar
oVasco e chegar na Libertadores.
Completam a rodada, Bahia e

Botafogo, no Pituaçu. No Olím

pico, o Grêmio encara o Santos.

Clássico Fla-Flu é o

grande des1;aque da
rodada, que ainda

tem Santos e Grêmio.

WASHINGTON ALVES/VIPCOMM

RECUPERAÇÃO Cruzeiro, do volante Diego Arias, enfrenta o Internacional

Futsal

Kronase

complica
O Centreventos Cau Han

sen ficou lotado, mas a Krona
não correspondeu às expecta
tivas. Com gol de André, o Or
lândia venceu por 1 a O, fora de
casa, e deu um largo passo para
a conquista da Liga Futsal. Para
reverter a desvantagem e ser

campeã, a Krona precisa ven

cer a partida de volta no tempo
normal e também superar os

paulistas na prorrogação. Uma
tarefa nada fácil.

Copa-14
Horários
definidos
A FIFA oficializou os ho

rários das partidas na Copa
de 2014, em Zurique, na

Suíça. Na fase de grupos as

partidas serão às 13h, 17h,
18h, 19h e 21h. Os jogos das
oitavas e quartas de final, às
13h e às 17h. As semifinais
serão às 17h e a final, às 16h.
O sorteio d9S grupos da Copa
ocorre no dia 6 de dezembro
de 2013, na Costa do Sauípe,
na Bahia.

UFC

Revolução
na lutas

Como um grande empre
sário, DanaWhite é um visio
nário em empreendimentos
esportivos. Com o sucesso

alcançado no UFC, ele pla
neja alcançar novos patama
res. Em breve, o mandatário
quer organizar duelos entre

campeões de categorias, sen
do a luta de Anderson Silva e

Ion Iones, a sua preferência.
Além disso, planeja lutas em
estádios de futebol.
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Fórml11a 1

Hamilton naMercedes e

Sergio Pérez naMclaren
A proximidade do encerramento da temporada já promove

as primeiras modificações na Fórmula 1 para o próximo ano.

Campeão em 2007, Lewis Hamilton trocou aMclaren pela Mer
cedes e vai substituir Michael Schumacher, que deixa a escu

deria ao encerramento da temporada. Na Mercedes, Hamilton
vai ser parceiro de equipe de Nico Rosberg. Por outro lado, a
Mclaren agiu rápido e confirmou a contratação de Sergio Pérez,
revelação da temporada na Sauber. Na escuderia, Pérez vai ser
parceiro de Button.

.

f�EOri�Al"O BRASllEI(�O -� SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO
P :J

42.12. /. _

• ,2 11 I '

Botafogo 40 .J 26. lli 7 I 8 141133 18 1:51,3%
, 1 t f 1 I.; .. •

7 Internacional _40 j26, la lOi 6 :33123 }10i51,3%
8

.

Corinthiâns (��6,t2� 9 t9f8 �30'1Q6 �4 ;f46,2%
9 Cruzeiro 35 ! 26, la 5 ; 11132 i 36 i -4 !44,9'10
10 Flamengo 34 12� 9 ! 7 ! 10 ; 28 j 36 ! -8 )43,6%
11 Ponte Preta 34.! 26, 8 I 10! 8 '30: 32 ! -2 143,6%
12 Santos 33 12� 8 f 9 : 9131t35 .;-4142,3%
.13 Portuguesa 32 126 8 ! 8 ! 10 r28[30' -2 f41,0%

.' 4- , ' j ., r""
14 Náutico 31 :2q 9:4 [13[31:42 -11.j39,7%

, 1 : I II!
15 Bahia 31 ! 26 7 ! lO: 9 : 27.30 -3 39,7%
16 Coritiba 28

i 2� 8 4 '14 38 46 . -8 ,35,9%

Camp

Competição enba
no seu terço final

19 Figueirense 22 26 5 7 14 29 45 -1628,2%
20 Atlético-GO 20 26 4 8 14 27 46 -1925,6%

PRÓXIMOS JOGOS

27· rodada
�- ,

29/09
18:30 Cruzeiro x Intemacional
18:30 Vasco x Rgueirense
18:30 Náutico x Atlético-GO
18:30 Portuguesa x Atlético-MG
21:00 Palmeiras x Ponte Preta

30/09
16:00 Coritiba x São Paulo
16:00 Ramengo x Fluminense
16:00 Corinthians x Sport
16:00 Bahia x Botafogo
18:30 Grêmio x Santos

,Classificados líbér:tad(lie§�
Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Série B

CLASSIFICAÇÃO
Coi. Times

1 Vit6ria
2 Criciú!'na
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

152,6%
11138 35 149,4% .

10 i 31 28 3 151,3%
9 !40 34 6 50,0%

26 918 i 9 28 26 ! 2 :44,9%
271 9 : 7 :11 38 41 : -3 ;42,0%
27: 8:9 ,10:37 36!1 !40,7%!

. .

26 8 ! 8 10: 32 34 '-2 1410%
i 27: 9 i 4 i

14 134 37 : -3
i 3�,3%

26 8 4 14 31 47 -1635,9%

Ceará 41

América-MG 40

Avaí 40
América-RN 39

Guarani-SP 35

Boa-MG 34

ABC-RN 33

Paraná 32

ASA-AL 31

CRB 28

17 Guaratinguetá 25 26 7 4 15 27 44 -17 32,1%
18 Bragantino 21 26 5 6 15 27 43 -1626,9%
19 8arueri 17 27 4 5 18 21 51 -3021,0%
20 lpatinga 16 26 4 4 18 23 54 -31 20,5%

PRÓXIMOS JOGOS
27" rodada

28/09
19:30 Paraná x São Caetano*
21:00 CRB x Criciúma*
21:00 Guaratinguetá x Goiás*

29/09
16:00 Guarani-5P x América-RN
16:00 Avaí x Vitória
16:00 Bragantino x Atlético-PR
21:00 Ceará x lpatínga

*Encerrados após o fechamento
da edição.
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Rebaixados para a Série C

Metalúrgica TS Indústria de Estruturas Metálicas e Artigos de Serralheria Ltda.
- ME, portadora do CNPJ de no. 03.661.994/0001-85, comunica que requereu
junto à FUJAMA (Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente), o Licenciamento
Ambiental de Operação (L.A.O')I para a atividade de "LOTEAMENTO", com lo

calização à Rua 510 - Domingos Vieira, Bairro Barra do Rio Cerro em Jaraguá
do Sul - SC, no imóvel pertencente à Matrícula Imobiliária 38.178 com área de
41.137,60m2. O prazo para impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos
a partir da data desta publicação, sendo que o licenciamento será concedido se

atendida a legislação vigente.
'

COMUNICADO

A Lunender Indústria do Vestuário Ltda., CNPJ 08.471.698/0001-35,

estabelecida na Rodovia BR 280 - Km 55, bairro Avaí, no município

de Guararnirim (SC), torna público que em 24/4/2012 requereu junto
à FATMA a Renovação da Licença Ambiental de Operação nO 152/08.

O prazo para impugnação ou manifestação de qualquer interessado é

de 20 (vinte) dias corridos a partir desta publicação e o licenciamento

será concedido se atendida a legislação ambiental. A direção.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PUBLICIDADE I 24 I FIM DE SEMANA, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

CONTINUA

lODA UNHA VOl.
lOGA D� O·I(SWAGENCOMAT�O I; ESCONTO

TAXA
ZERO

TAXA
ZERO

A pQrtir,de

R$45.551

TAXA
ZERO

www.vw.com.br. Promoções válidas até 29/09/2012 para veículos com pintura sólida, frete incluso. Gol G4 1.02013: preço á vista com redução de IPI a partir de R$22.790,00 ou financiado
com entrada de 50% + 12 x R$ 1.011,00. Taxa Zero. Fax 1.02013: preço à vista com redução de IPI a partir de R$27.890,00 ou financiado com entrada de 50% + 12 x R$ 1.226,72. Taxa
Zero. Saveiro cabine simples.l.6 2013: preço á vista com redução de IPI a partir de R$30.990,OO ou financiado com entrada de 50% + 12 x R$ 1.357,00. Taxa Zero. SpaceFox 2013: preço
à vista com redução de IPI a partir de R$45.557,00. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no

càlculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento na Caraguá Auto Elite. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha 12/13, sem limite de
quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). E necessário, para a sua utilização, o
cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 08007012834. SAC: 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeitatruCUO t:lA$

c.oNrCE;SSI�
OE.vacuU)S
>AO$S-Ai"tvt TECNOLOGIA ALEMÃ

Grupo Av o E ite 40 anos de credi ilidade. www.out�ite.com.bT
I
47 3274 6000

,
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